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RASA KAZLAS

Vaidas Matulaitis – vilnietis, o jo tėveliai kilę nuo Žemaiti-
jos. Kaip pats Vaidas sako, jo giminė iš mamos pusės – že-
maičiai su šimtametėmis šakni mis, o štai tėčio giminės gi-
jos siekia Su valkiją. Senelių persikraustymo istorija iš Ma-
rijampolės apylinkių į Klaipėdos kraštą gana įdomi ir susi-
jusi su prezidentine santuoka, kuomet Ona Matulaitytė, se-
nelio sesuo, ište kė jo už tarpukario Lietuvos Prezidento Alek-
sandro Stulginskio. Pastarasis turėjo dvarą Jokūbave,
Klaipėdos ra jone, taigi jaunąją nuotaiką čia atlydėjo ir Vai-
do senelis su šeima. Šiame dvare seneliai prižiūrėjo Prezi-
dento ūkį. Paties Vaido Matulaičio biografija irgi spalvinga.
Vilniuje baigęs vidu rinę mokyklą, vėliau studijavo J. Tal lat-

Kelpšos konservatorijoje. „Esu dip lomuotas birbynininkas,
nors instrumento rankose nelaikiau jau bene 30 pastarųjų
metų. Turiu prisipažinti, kad karts nuo karto vis šmėsteli min-
 tis – kur nors užsidarius, kad niekas negirdėtų, pabandyti
prakalbinti birbynę ir pažiūrėti, ar dar pavyktų rišliai garsus
į melodiją supinti”, – atvirauja Vaidas. Dar 1990-aisiais  me-
tais atradęs visiškai naują ir viliojantį reklamos kūrybos pa-
saulį, Vaidas Matulaitis intensyviai pradėjo dirbti su lietu-
viškomis ir tarptautinėmis reklamos agentūromis. Būtent rek-
la mos industrija šį vyrą atvedė į  Estiją, kur vienos Talino kom-
panijos estų ak cininkai pasiūlė jam vadovauti kūrybos
skyriui. „Atvažiavau į Estiją ke liems metams, tačiau čia gy-
venu jau 12 metų. Kaip sakoma, nieko nėra pasto viau už lai-
kinumą. – 10 psl. 

Mano širdis išsiuvinėta Vyčiu

Estijos Lietuvių Bendruomenė vadovaujasi principu „Vienyti ir įkvėpti”. Vaidas Matulaitis – trečias iš kairės. 

JUSTINA BEZARAITĖ

Mes vėl turime gra-
žiausią Los An-
geles kalėdinę

eglutę! Ačiū Ruzgių ir
Polikaičių šeimoms už
nuostabius papuošalus.
Dvigubai smagiau, kad
šie kalėdiniai žaisliukai
anksčiau puošė Prezi-
dento Reagan bibliote-
kos lietuvišką eglę. Ir tri-
gubai smagiau, kad prie
eglutės puošimo prisidė -
jo Lietuvoss krašto ap-
saugos ministras Rai-
mundas Karoblis!

Iš Los Angeles
pučia 
,,Vakarų 
vėjai”

Ministras Los Angeles dalyvavo tradi-
cinėje saugumo ir gynybos konferencijoje,
kuri vyko Prezidento Reagan bibliotekoje.
Lietuva antrus metus paeiliui kviečiama į šį
strateginį renginį, o kvietimus gauna labai

mažai šalių. Šis forumas – geriausia vieta su-
sitikti su įtakingais JAV politikais, saugumo
ir gynybos analitikais, gynybos pramonės at-
stovais, žurnalistais.   

– 4 psl. 

Ministras R. Karoblis (k.) ir konsulas Darius Gaidys prie ką tik papuoštos  kalėdinės eglutės.
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G A N Y T O J O  Ž O D I S

KUN. ALGIS BANIULIS SJ

Advento antrąjį sekmadienį
evan gelija kalba apie į istoriją
nu grimzdusius, bet tuo metu

buvusius svarbius asmenis: valstybės
vadovus, vyriausiuosius dvasininkus.
Kažka da tie asmenys kitiems kėlė pa-
garbą ar baimę. Tačiau šiandien jų gar-
bė ir galybė virto dulkėmis, jie tapo ly-
gūs su visais tais, kurie jų bijojo ar juos
gerbė. Evangelistas Lukas ne veltui pa-
mini tuometinius svarbius asmenis,
nes tai padeda susiorientuoti laik me-
tyje – kada vyko svarbūs įvy kiai žmo-
nijos išganymo istorijoje. Isto riniai
asmenys padeda suprasti, kada keis-
tuolis pranašas skelbė at gailą, kėlė
nerimą ir sumaištį. Nuo minimo pra-
našo, Jono Krikštytojo, drebėjo net
pats Erodas, kuris už ra mybės drums-
timą buvo pasodinęs Jo ną į kalėjimą,
o vėliau – už primini mą  jo nuodėmingo
gyvenimo ir kvietimą atsiversti – nu-
kirto jam galvą.

Tas pats Jono Krikštytojo skel-
biamas žodis, sukėlęs didžiulį sąjūdį
tautoje, yra aktualus ir šiandien vi sa-
me krikščioniškame pasaulyje. Ad-

 vento metu visoje Bažnyčioje skamba
žydų kunigo Zacharijo sūnaus Jono
Krikštytojo balsas, kviečiantis atgai lai.
Jo žodis supurto mūsų teisuo liš kumą
ir kviečia pripažinti savo nuo dėmingu-
mą. Jo kvietimas atsiversti yra aiškus
įspėjimas visiems, jog toje būsenoje pa-
silikti negalime. Jonas Krikštytojas
kalba tai, ką išgirdo iš Dievo. O Dievas
siunčia savo Sūnų į  nuo dėmėse pa-
skendusią žemę, kad visiems padėtų iš-
sigelbėti.

Rengdamas žmonių širdis susi-
tikti su Gelbėtoju, Jonas šaukė ir šian-
 dien per Šv. Raštą tebešaukia mus:
Taisykite Viešpačiui kelią! Ištie sinkite
jam takus! Kelių paskirtis jungti: vals-
tybes, miestus, kaimus ir visus žmones.
Po žemės drebėjimo ar karo keliai ir til-
tai lieka sugriauti. Pra ėjus stichinėms
nelaimėms, įsivy ravus taikai, žmonės
skuba atstatyti tiltus, sutaisyti kelius,
kad galėtų vėl be kliūčių bendrauti. O
gal ir mano gyvenime dar yra su-
griautų tiltų, sudarkytų kelių?

Kiekvienas slėnys tebūna užpiltas,
kiekvienas kalnas bei kalnelis – nuly-
gintas. Kreivi keliai taps tiesūs, o duo-
 bėti išlyginti. Bažnyčios tėvai slėnių pa-

Šv. Kalėdų laukimas lyginime mato žmonių dvasinius nuo-
polius. Slėniuose paprastai ren kasi
purvinas vanduo, nešvarumai, dėl ku-
rio slėnių keliai tampa nebe praeinami
ir nebepravažiuojami. Ne veltui Jo-
nas Krikštytojas kviečia pa žvelgti į
savo vidų, sielos gelmes ir pamatyti bei
pasvarstyti apie galimybes keistis, ap-
sivalyti, kad pajustume Jėzaus atneš-
tą ramybę.

O kas tie kalnai mūsų gyvenime,
kurie užstoja Viešpačiui kelią? Gal tai
puikybė, kuri neleidžia išgirsti Dievo
balso ir pamatyti artimo  ir jo bėdų. O
gyvenimo vingiai? Nebūtinai tai as-
menys, padauginę alkoholio vairuo-
jantys automobilį ir nebesugebantys iš-
laikyti vairo savo rankose. Neretai ir
blaivių žmonių keliai eina vingiais. Šv.
Jonas kviečia susimąs tyti, peržvelgti
savo gyvenimą ir, kol esame gyvi, pa-
taisyti visa, kas reika linga. Visada
žmogui nuodėmė ir at gaila yra nema-
loni, tarsi atgyvena. Bet nemaloni yra
ir bet kokia ope racija, neskanūs vais-
tai, skausmingos injekcijos. Tačiau
norėdami iš gyti, kviečiame greitąją
pagalbą, noriai gulamės ant operacinio
stalo, priimame neskaniausius vaistus
ar dietas, kad tik bent kiek prailgintu -
me gyvenimą. O Jėzus atėjo į šį pa saulį
teikdamas amžiną gyvenimą. O kaip
jis buvo sutiktas? Gimė ir apsigyveno

tvarte. Jo negąsdina tvarto nešvarumai
ar žmonių žaizdos. Ne žiū rėdamas
mūsų nešvarumo, Jėzus tebetrokšta ap-
kabinti kiekvieną ir kiekvienam pa-
sakyti, kad myli tave ir mane tokį,
koks esi. Pasilenkia prie kiekvieno, tar-
si norėdamas paklaus ti, ar galiu tau pa-
dėti? Atsiverkime jam!

O tarp gausybės perkamų dova nė-
 lių artimiesiems, padarykime kalė-
 dinę dovanėlę ir Jėzui – paruoškime
savo širdį ir pakvieskime jį į savo
šventovę. Kokią šventovę? Toji šven-
tovė – tai jūs ir aš – mes visi.

IEŠKO

Gerb. redakcija,
Kreipiuosi prašydama pa galbos surasti JAV gyve -

nančius giminaičius. JAV.
Aš, Sofija Survilienė gim. 1931.06.13 d. Šilalės raj.,

Vinpininkų km., Lietuvoje.
Ieškau artimos giminaitės Onos Razulevičienės pa-

likuonių. Ji turėjo tris dukras: Aldona, Elena ir Albi-
na.

1996–1997 m. lankėsi pas mus su dukra Albina ir
anūke Diana.

Ona Razulevičienė mirė 1997 m., palaidota Šiluvos
kapinėse, Lietu voje.

Dukra Elena augino du sūnus: Petrą ir Povilą.
Dukra Albina turėjo dukrą Dianą, o ši – dukrą Kris-

tiną Michalle Kroch (Onos proanūkė), kuri gyveno  ad-
resas: Boca Raton, Florida 33432, P. O. Box 54. Tuo ad-
resu rašiau jai  laišką 2014 m., bet laiškas grįžo atgal.

Anksčiau turimas Albinos  namų adresas: Albina
Mulherm, 2929 Santa Onan Black 75317. (kiek mums ži-
noma, ji jau irgi mirusi).

Prieš kelis metus į Lietuvą buvo atvykęs anūkas
Juozas, ieškojo močiutės kapo, bet su manim susitikęs
nebuvo.

Nuoširdžiai prašau pagal mano turimas žinias, ką
nors surasti. Ona Razulevičienė mirė sulaukusi 100
metų, tai mano vyro Alfonso Survilo jo tėvelio Jono Sur-
vilo sesuo.

Labai tikiuosi gerų naujienų ir lauksiu atsakymo.
Mano dukros el. paštas: jolanta1971@inbox.lt
Mano namų telefonas: +(370)8-449-44873.

Pagarbiai
Sofija Survilienė

PADĖKA

Nuoširdžiai dėkoju užsienio rei kalų mi-
nistrui Linui Linkevičiui už man skirtą Pa-
dėkos raštą už mano dalyvavimą sportinėje ir
visuome ni nėje veikloje, ambasadoriui Ro-
landui Kriščiūnui už šio rašto įteikimą Lie tu-
vos ambasadoje, gerb. Tadui Kubi liui už pra-
nešimą ir pakvietimą dalyvauti šio rašto įtei-
kime. Negalėjau as meniškai dalyvauti apdo-
vanojime,  bet  mano dukra Ada Vodopalaitė
at sto vavo mane.

Sveikinu visus sportininkus, tre nerius,
kurie dalyvavo Ambasado riaus taurės krep-
šinio turnyre, taip pat ir organizatorius, kurie
šį tur ny rą surengė, ir linkiu toliau tęsti šią pui-
kią tradiciją. 

Dar kartą dėkoju už man skirtą dėmesį.

Pagarbiai

Elvyra Vodopalienė

P. S. Elvyrai Šikšniūtei-Vodopa lienei Lietuvos
užsienio reikalų ministro L. Linkevičiaus padėkos
raštas už asmeninius laimėjimus sporte ir pavyz-
dį jaunajai lietuvių kartai buvo įteiktas spalio 20
d. Washingtone vy kusio kasmetinio Lietuvos am-
basa do riaus krepšinio taurės turnyro už darymo
metu. Apie tai rašėme spalio 23 d. „Drauge”.

Redakcija

LAIŠKAI

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! 

DRAUGO FONDAS
4545 W. 63rd St., Chicago, IL 60629 www.draugofondas.org

Laiškų ir nuomonių kalbos stiliaus
redakcija netaiso
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Š E Š TA D I E N I O  P O K A L B I A I

Amerikiečiai: mes kalbėsime lietuviškai 
Balzeko lietuvių kultūros muziejuje kiekvieną šešta-
dienį susirenka 10 įvairaus amžiaus amerikiečių, ku-
rie atsiverčia lietuvių kalbos vadovėlius ir tris valan-
das praleidžia mokydamiesi mūsų tautos kalbos. Jie
skaito tekstus bei bando įsidėmėti kuo daugiau sun-
kiai tariamų ir jų ausiai neįprastų lietuviškų žodžių, iš
jų sudaryti sakinius, reikšti mintis, taip pat bando per-
prasti sudėtingas gramatikos taisykles.

Praėjusiais metais muziejuje lietuvių kalbos pa-
mokas ėmėsi vesti patyrusi mokytoja Silvija Rad-
vilienė. Dabar jos pamokas jau antrus metus lan-

kantys mokiniai yra nemažai išmokę. Tačiau atsirado
naujų amerikiečių, kurie taip pat panoro ,,nuo nulio”
pradėti nelengvus lietuvių kalbos kursus. Šių metų
rugsėjį į šeštadieninį darbą muziejuje su kalbos nau-
jokais pradinukais įsijungė dar viena ilgametę patirtį
sukaupusi mokytoja – Ramunė Račkauskienė. Abi pe-
dagogės tvirtina: jų mokinių pasiryžimas nepaliau-
ja stebinti ir žavėti. Dalis šių žmonių į pamokas at-
vyksta net iš kitų valstijų – Indianos, Michigano. Yra
vienas vyras, kuris šeštadieniais mokytis į muziejų
keliauja ir traukiniu, ir autobusais. Ta kelionė į vie-
ną pusę užtrunka dvi valandas. Tiek pat jo laiko ,,su-
valgo” grįžimas po pamokų  į namus. Kitas, jau pra-
žilęs mokinys, įveikia šiek tiek mažesnį atstumą –
,,tik” 60 mylių. 

Šie žmonės yra gimę Amerikoje ir nuo lopšio vi-
suomet kalbėjosi gimtąja anglų kalba. Tačiau dabar
jie nusprendė išmokti kalbėti lietuviškai. Kokia šių
žmonių entuziazmo ir stiprybės paskata? 

Vieną šeštadienį po pamokų muziejuje man pa-
vyko pasikalbėti su keliais lietuvių kalbą išmokti pa-
siryžusiais žmonėmis. Tiesa, su jais kol kas ben-
dravome ne lietuvių kalba. Tikiu, kad lietuviški po-
kalbiai mūsų laukia dar ateityje. Apie savo mokinius,
kurie po pamokų išskubėjo į namus, papasakojo mo-
kytoja S. Radvilienė. Beje, tą šeštadienį nuo pat
ankstyvo ryto pylė lietus, kuris nepaliovė iki vaka-
ro. Mokytojos baiminosi, kad dėl labai prasto oro jų
studentai nesusirinks. Tačiau jie beveik visi atvyko
į pamokas. Štai tą lietingą šeštadienį išsakytos min-
tys. 

Joline Labedis:
Mano seneliai buvo lietuviai. Jie čia gyvendami

ir dirbdami išmoko kalbėti angliškai, tačiau lietuvių
kalbos nebeperdavė ateinančioms kartoms. Mano tė-
vas tik šiek tiek kalbėjo lietuviškai. Jis mirė prieš 40
metų, kai aš buvau labai jauna. Mano mama buvo
prancūzė. Ji daug pasakodavo apie Prancūzijos is-
toriją. Mes gyvenome atokiai nuo šeimų, kurios buvo
atvykusios iš Lietuvos. Aš iš savo šeimos negalėjau
perimti lietuvių kalbos, nes tėvai ir tarpusavyje, ir
su mumis bendravo angliškai. Iš vaikystės pamenu
tik kelis lietuviškus tėčio žodžius: ,,rupūžė” ir ,,į svei-

katą”. 
Visada norėjau būti lietuvių bendruomenės da-

lis, daugiau sužinoti apie savo giminės praeitį. Į Bal-
zeko lietuvių kultūros muziejų atėjau bandydama su-
rasti savo lietuviškas šaknis. Kreipiausi į Genealo-
gijos skyrių, kad ką nors daugiau sužinočiau apie
savo senelius iš tėčio pusės: kokioje Lietuvos dalyje
jie gimė ir gyveno prieš atvykdami į Ameriką. Mu-
ziejuje ir sužinojau, kad čia vyksta lietuvių kalbos
kursai amerikiečiams. Todėl nusprendžiau į juos už-
sirašyti. Užsiėmimus lankau dar neseniai, nuo šių
metų rugsėjo. 

Lietuvių kalba man atrodo labai sudėtinga. Mo-
kytis man yra nelengva, bet tuo pačiu smagu. Kar-
tais aš vairuodama klausausi lietuviško radijo, nes
turiu savo telefone specialią programą. Klausausi,
kaip įvairūs žmonės kalba lietuviškai. Bet jie taip
greitai taria žodžius, kad kol kas man atrodo neį-
manoma juos atskirti. Bet aš manau, kad toks klau-
symas vis vien teikia šiokios tokios naudos. Esu sau
nusipirkusi lietuviškų, vaikams skirtų knygų. Skai-
tyti reikia pradėti nuo paprasčiausių žodžių ir sa-
kinių. 

Šiuo metu aš esu pensininkė. Anksčiau dirbau
socialine darbuotoja. Turiu penkis suaugusius vai-
kus. Vienas mano brolis yra miręs, dar turiu seserį.
Niekas iš mano šeimos narių nekalba lietuviškai. Ma-
nau, kad reikėtų nuvykti į Lietuvą, aplankyti tas vie-
tas, iš kurių buvo kilę mano seneliai. Tai yra mano
motyvacija mokytis lietuvių kalbos. Noriu nuvykusi
į Lietuvą mokėti nors truputėlį lietuviškai. Ir dar: va-

karais meldžiuosi, sukalbu ,,Sveika Marija”. Bandau
tą maldą kartoti lietuviškai. Nors negaliu suprasti
kiekvieno žodžio, bet žinau, apie ką ta malda. Todėl
galiu jaustis taip, kad žinau, ką ištariu savo protė-
vių kalba. Man tai labai svarbu. 

Dennis Nichols:
Kiekvieną savaitę atvažiuoju į pamokas iš Mi-

chigano, IN (atstumas nuo D. Nichols namų iki mu-
ziejaus – beveik 60 mylių – red. past.) Lietuvių kal-
bos jau mokausi 10 savaičių. Iš jų du kartus dėl svar-
bių priežasčių teko praleisti užsiėmimus. Ar ne-
tingiu keltis šeštadienį ir skubėti iš namų? Žinoma,
būtų smagu sau sėdėti ramiai prie pusryčių stalo,
gerti kavą ir niekur neskubėti. Bet jeigu pasiryžau
mokytis, tai ir reikia tą daryti. Kitaip nieko nebus.
Kodėl noriu išmokti lietuviškai? Nes mano žmona
yra lietuvė. Jos vardas – Rita. Ar moku pasakyti jai
lietuviškai ,,Aš tave myliu ”? Dar ne. Tą kol kas jai
sakau angliškai. Norėčiau su jos giminėmis Lietu-
voje nors trumpai pasikalbėti lietuviškai. Man įdo-
mu yra mokytis kalbos, kuria kalba mano moteris.
Kartu ir labai sunku. Mes pamokų metu mokomės
ne tik atskirų frazių, bet ir to, kaip pati kalba veikia.
Mane stebina jos formų įvairovė, linksnių gausybė.
Žinau, kad tai viena iš seniausių ir turtingiausių pa-
saulio kalbų. Tačiau manau, kad kiekvienoje kalboje
gali rasti jos grožio ir turtingumo įrodymų. 

Nukelta į 14 psl.

Joline Labedis mano, kad jos vyras vasarą smagiai vilkės
šiuos Pasaulio lietuvių centro kalėdinėje mugėje įsigytus
marškinėlius.               Virginijos�Petrauskienės�nuotraukos

Dennis Nichols (sėdi) ir Carl Armand yra draugai ir ben-
draminčiai: vyras turi mokytis žmonos gimtosios kalbos. 

Mes lietuvių kalbos mokomės Balzeko lietuvių kultūros muziejuje. Iš k.: Barbara Dust, mokytoja Ramunė Račkauskienė, Dennis Nichols, Joanna Jagusiak, Joline Labedis, James
Tharp, mokytoja  Silvija Radvilienė, Jack Maloney, Janet Ross ir Michael Derbin. S.�Radvilienės�asmeninio�archyvo�nuotr.�
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Redaktorius Amandas Ragauskas

VA K A R I S

2212 West Cermak Road, Chicago, IL 60608
773-847-7747 * www.mutualfederalbank.com

Patarnaujam Čikagos ir apylinkių lietuviams daugiau kaip 100 metų.

Namams paskolos, apdraustos sąskaitos

Atkelta iš 1 psl.

Jei prisiminsime, kad rugpjūčio
mėnesį Californijoje lankėsi Lietuvos
kariuomenės vadas
generolas leitenantas
Jonas Vytautas Žukas,
galime tik pasi-
džiaugti, kad Lietuvos
ir JAV karinis ben-
dradarbiavimas nuo-
lat stiprėja.

Prieš kelias sa-
vaites paskelbę Šimt-
mečio ambasadorių
konkursą, tikrai nesi-
tikėjome tokio didelio
susidomėjimo. Gavo-
me daugiau kaip 30
paraiškų iš Californi-
jos, Arizonos, Orego-
no, Washingtono. Da-
bar skelbiu pačią įdo-
miausią konkurso dalį – balsavimą, ku-
ris truks iki gruodžio 14 d. Balsuoti ga-
lite atsivertę internetinį generalinio
konsulato Los Angeles tinklaraštį ,,Va-
karų vėjai”. Jums tereikia užeiti ant pa-
tinkančios kortelės ir paspausti apa-
čioje pasirodantį užrašą ,,balsuoti/vo -
te”. Atkreipiu dėmesį, kad iniciatyvos
sudėtos per du puslapius, nepatingėkite
peržiūrėti iki galo, o už vieną inicia-
tyvą galite balsuoti vieną kartą per
parą.

Ir pabaigai – keli pastebėjimai iš
praėjusį savaitgalį Bostone vykusio
Baltijos valstybių nepriklausomybės
šimtmečio renginio. Savanoriai su-
rengė net tris dienas trukusį įspūdin-
gą renginį, kurį sudarė Baltijos šalių
muzikos atlikėjų koncertas pagrindi-
nėje miesto koncertų salėje Boston
Symphony Hall, menininkų paroda,
kino filmų festivalis, mugė, tautinių šo-
kių ir dainų koncertas, iškilių prele-
gentų paskaitos ir diskusijos, pagrin-
dinė vakarienė su Vilniaus Šv. Kristo-
foro kamerinio orkestro pasirodymu.
Ačiū entuziastams už nuveiktą didelį

Iš Los Angeles 
pučia ,,Vakarų vėjai”

darbą ir visi galime pasidžiaugti, kad
Lietuvos, Latvijos ir Estijos šimtmetis
garsiai skambėjo ir Bostone, ir toli už
jo ribų.

Padėkite Vakarų pakrantės lietuviams išrinkti skambiausiai Lietuvą garsinusią iniciaty-
vą. Konkurse #ŠimtmečioAmbasadorius varžosi 35 idėjos ir darbai iš 5 valstijų. Pamaty-
kite jas ir atiduokite savo: https://bit.ly/2KISwOR.

Justina Bezaraitė dirbti LR generaliniame
konsulate Los Angeles pradėjo vos prieš ke-
lias savaites. Tarp jos darbo barų – komu-
nikacija, renginiai ir dalinimasis naujieno-
mis per konsulato tinklaraštį „Vakarų vėjai”

Justina – žurnalistė ir didžiąją savo
profesionalaus darbo dalį praleido reng-
dama reportažus Lietuvos aktualijų temo-
mis televizijų LNK ir TV3 Žinių tarnybose.
Prieš dvejus metus dalyvavo „Misija Sibiras”
ekspedicijoje.

Asmeninio�archyvo�nuotr.

Aktyvioji Portlando Lietuvių Bendruomenė (LB) šiais metais Lietuvos Ne-
priklausomybės šimtmečio proga įvykdė daug gražių iniciatyvų. Tris
jų pristato ,,Šimtmečio ambasadorių” konkurse ( https://vakaruve-
jai.com/simtmecio-ambasadoriai/) ir kviečia už jas balsuoti. Tai Viliaus
Žalpio prieš pat Vėlines Cle Elum (WA) miesto kapinėse pastatytas
kryžius, JAV LB Tarybos sesijos metu vietinio organizacinio komiteto
surengtas Baltijos šalių šimtmečio vakaras-koncertas The Monarch
viešbutyje ir Jūratės Miliauskaitės solinis pasirodymas per kasmetinį
bendruomenės pikniką Corbett, OR šį rudenį. Visi šie renginiai pavyko
puikiai, taigi kviečiame pareikšti savo nuomonę LR konsulato Los An-
geles organizuojamame balsavime.

Portlando LB inf. ir nuotraukos
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Šarūne, kokia Tavo Amerikos istorija? 
Mano Amerikos istorija prasidėjo dar mokyklo-

je. Draugai svaigo ir svajojo apie ją, o aš kategoriškai
sakiau: „Jau aš į tą Ameriką niekada gyvenime ne-
važiuosiu!” Ir ką, dabar gyvenu Amerikoje ir netgi, sa-
kyčiau, laiminga. 2002 m. vyras išlošė „žalią kortelę”.
Tuo metu jis dėstytojavo Kauno Technologijos uni-
versitete (KTU) ir baiginėjo disertaciją. Aš studijavau
pirmame Dailės akademijos magistrantūros kurse.
Deja, perspektyvos su mano specialybe Lietuvoje ne-
atrodė labai džiuginančios, tai nusprendėme pamė-
ginti. Išvažiavome, kaip ir daugelis, su mintimi, kad
jeigu ką – grįšime... Po 16 m. aš jau taip nebegalvoju.
Bet nesu ir tokia kategoriška, kaip žalioje jaunystėje.

Šarūnė Stankevičienė: Amerika išmokė tolerancijos
dieną dirba benzino kolonėlėje!

Maždaug po mėnesio išsikraustome į nuomoja-
mą pusrūsį. Tada aš pradedu dirbti vaikų darželyje,
rekomenduota vienos šaunios vietinės lietuvės. Pra-
dedu dirbti mokėdama angliškai tik „Hi” ir „Bye”,
nes mokykloje mokiausi vokiečių kalbos... Nebuvo
labai blogai, nes dukra buvo kartu... Už ją nereikė-
davo mokėti, o aš dar algą gaudavau!

Visur vaikščiojau su žodynu... Moterys buvo su-
pratingos, matė, kad labai stengiuosi, tai padėjo kaip
galėjo. O po mėnesio tėvams surezgiau sakinį, kaip
jų vaikutis praleido dieną! Tikriausiai matė, kad nuo-
širdžiai stengiuosi, nes per pirmas Kalėdas tėveliai
vokeliuose atnešė padėkas (neleistina pagal darželio
taisykles).

Vyras perėjo dirbti į plytelių parduotuvę. Die-
nomis dirbo ten, o naktimis vis dar benzino kolonėlėj.
Dalinomės vienu automobiliu, tiksliau – vyras visur
vežiojo, nes aš dar nevairavau. Per pietų pertrauką
parlėkdavo, nuveždavo mudvi į darželį ir važiuoda-
vo atgal. O mes dirbdavome antroje pamainoje, nes
daugiau mokėjo.

Taip ir žygiavome į priekį. Aš ėmiau padėti be-
sikuriančiai savaitgalinei lituanistinei mokyklėlei.
Tarp vietinių pasigirsdavo: čia tokia menininkė at-
važiavo į Atlantą... O ta „menininkė” pampersus kei-
čia...

Kaip klostėsi profesinis gyvenimas?
Nesijaučiu ypatinga verslininkė, bet turiu savo

mažytę įmonę, kur siuvu užuolaidas ir kitus namų
aksesuarus (patalynę, staltieses, pagalvėles). Vyras
padeda. Manau, kad atradau savo nišą, mėgstu  tai,
ką darau. Mano estetinis skonis nebūtinai visada su-
tampa su klientų supratimu apie grožį, bet juk ku-
riu ne sau, o jiems, jų namams. Nepaprastai miela,
kai jie džiaugiasi, apkabina, vaišina... Nemažai
klienčių tapo draugėmis.

Čia mano kasdienis darbas, bet norisi ir daugiau.
Kartais atidedu tuos įprastinius darbus į šalį ir ku-
riu tai, kas dūšiai artima. Buvo papuošalų etapas (da-
bar juos tik sau kuriu), buvo ir kelios parodos. Šiuo
metu laiko lieka savo idėjoms įgyvendinti nedaug, bet
minčių ir noro netrūksta.

Kas Tau svarbiausia gyvenime?
Nesustoti! Vis judėti į priekį, kad ir mažais

žingsneliais. Norisi palikti savo pėdsaką, kažką pra-
sminga. Pradžioje, tik atvažiavus į JAV, dirbau li-
tuanistinėje šeštadieninėje mokyklėlėje. Ten mokiau
tautodailės ir istorijos. Prieš kelis metus su vyru įkū-
rėme tautinių šokių grupę „Jievaras”. Atlantoje
aktyviai dalyvaujame Lietuvių Bendruomenės veik-
loje.

Ką Tau reiškia laimė?
Laimė – maži kasdieniai momentai, kai aplinkui

ramybė. Pvz., tingūs sekmadienio rytai ar net pus-
dieniai, kai nereikia niekur bėgti, skubėti, kai visi
tingiai slampinėjame po namus. Laimė – įvertinti
kasdienės rutinos žavesį. Žinoma, būna ir didesnių
laimės momentų, kai „įveiki” kalną, nugali save...

Ar pasiilgsti Lietuvos? Ko labiausiai?
Tiesą pasakius – kuo toliau, tuo mažiau... Iš pra-

džių labiausiai pasiilgdavau mamos, artimųjų, kul-
tūros renginių, produktų, knygų... Po to čia suradom
lietuviškų produktų, knygų atsiveždavome, dalin-
davomės. Padaugėjo lietuviškų kultūros renginių.

Maždaug prieš metus mirė Mama ir Tėtis, tai pa-
sijuto, lyg būtų nutrūkęs fizinis, labiausiai su Lietuva
jungiantis saitas. Liko giminės, draugai, bet tai ne tas
pats.

Ko Tave išmokė gyvenimas Amerikoje?
Vieno, man svarbiausio dalyko, dar neišmokė,

vis tebemokina – pasitikėjimo savimi, savo vertės pa-
jautimo. Čia gyvendama pradėjau suprasti, kiek aš
daug moku ir sugebu, bet nemoku to įvertinti! Buvo
situacijų, kai pusvelčiui dalinau savo žinias, laiką ir
darbą. Nesupratau, kad už tai galima (ir privalu) imti
pinigus. Juk kol mokiausi mokykloje, po to akade-
mijoje buvo kalama, kad mes nieko nesugebame, ne-
mokame...

Be to, Amerika mane išmokė tolerancijos. Čia iš-
mokau priimti visokius: kitaminčius, kitokios odos
spalvos ar seksualinės orientacijos žmones. Man svar-
biausia – koks tu žmogus, o ne tavo odos spalva. Sten-

Atlantos, GA lietuvių bendruomenės
narė Šarūnė Stankevičienė yra tas žmogus,
su kuriuo pasikalbėjęs iš karto supranti: vis-
ką ką ji sumano, dirba iš širdies ir tikėdama,
kad anksčiau ar vėliau atsiras bendramin-
čių ir padėjėjų. Tokių, kurie palaikys, nes
jiems taip pat bus svarbu. Kas svarbu Ša-
rūnei? Gyvenant Amerikoje likti lietuviais.
Ir kad vaikai norėtų kalbėti lietuviškai ir ne-
pamirštų Lietuvos.

Kokia buvo pradžia – pirmi mėnesiai, metai?
Pradžia emociškai buvo sunki. Ačiū Aukščiau-

siajam, kad turiu tokį gerą vyrą, kuriam verkiau ant
peties kokius metus ar pusantrų. Buvo, kad ir abu ver-
kėme... Atvažiavome 2002 m. visi trys, su dukryte, ku-
riai buvo treji su puse. Keli lagaminai ir viena stu-
dentiška kelionių kuprinė, prikrauta dukrytės žais-
lų. Pinigų irgi minimaliai... Dabar tai suprantu, o tada,
kai skolinomės iš giminių ir pažįstamų, atrodė turi-
me daug.

Pradžioje padėjo draugai, kurie priėmė ir globojo.
Tapome tarsi giminės – jie dabar mūsų vyresniosios
dukros krikšto tėvai. Prisimenu pirmą naktį Ame-
rikoje, kai mūsų dukra, paguldyta pas juos į didelę,
plačią lovą, apkamšytą didžiausiais meškinais ir ki-
tokiais žaislais, kokius ji tik sapne buvo mačius, pa-
klausė: „Mama, o kada mes važiuosime namo, į
mano lovelę?” Ėjome „kryžiaus” kelius, kaip ir dau-
gelis. Pvz., kaip gauti pirmą banko kortelę? Pinigų per
mažai, kredito istorijos nėra, nėra ir laiduotojo... Arba,
kad galėtum kur nors dirbti Atlantos apylinkėse, rei-
kia mašinos, nes viešojo transporto nėra. Atstumai
didžiuliai, ne taip, kaip Lietuvoje, pėsčiomis nelabai
kur nueisi. O pinigų mašinai neužtenka (ir vėl).
Skolinamės... Vyras nusiperka „mašiniuką” ir kitą

giamės ir savo mergaitėms tai įdiegti.
Dar išmokau kantrybės. Paprastos, kasdienės

kantrybės – eilėse, spūstyse... Priimti ir nesipiktin-
ti tuo, kas nuo manęs nepriklauso... Let it go.

Amerika išmokė ir bendruomeniškumo. Čia
labai svarbu tavo subdivision – bendruomenė – kai-
mynai, bažnyčia, vaikų mokyklos, šokių būreliai, lie-
tuvių bendruomenė. Tave natūraliai įtraukia į veik-
lą, bet tuo pačiu tik tiek, kiek pats leidiesi įtrau-
kiamas. Pradedi suprasti, kad tavo kiemas nesibai-
gia tavo tvora – jis labai didelis. Ir tai jėga!

Aš dar vis mokinuosi atsakingo dalyvavimo vai-
kų gyvenime. Kai aš augau, tėvai ateidavo į vieną
tėvų susirinkimą mokykloje, dar į du šokių kolektyvo
koncertus. Čia mes visur bėgame pas vaikus. Savait -
galiais – lietuviška mokyklėlė, gimtadieniai, skau-
tai, šokių konkursai!

Mokykloje kai kurios mamos tokios aktyvios,

kad atrodo, jog jos ten gyvena ir namo negrįžta. Ma-
nau, kad to per daug, tai aš dalyvauju tik tiek, kiek
būtina. Vis dėlto daugeliu požiūrių aktyvus tėvų da-
lyvavimas yra labai gerai – mokyklose daugiau
tvarkos.

Amerikoje dar išmokau ragauti – kiek čia viso-
kio maisto ir prieskonių!

Kuo, Tavo manymu, lietuvė moteris skiriasi nuo
ame rikietės?

Manau, labiausiai skiriamės išradingumu. Ne
tik buityje – nuo superinių sriubų virimo, namų puo-
šybos iki gėlynų ir daržų priežiūros. Mes, lietuvės,
savo profesinėje veikloje daug ką matome plačiau, ge-
riau sugebame įžvelgti tarp eilučių. Beje, prisimena -
me ir visokias gudrybes, kurias iš močiučių išmokom
– taures statyt, vaistines žoleles naudoti ir t. t.

Jei paprašyčiau save apibūdinti vienu žodžiu, koks pir-
mas žodis ateitų į galvą?

Užsispyrusi.

Ačiū, Šarūne!

Kalbėjosi Diana Plačiakienė
„Mano Amerika”

Šarūnė (d.) ir jos brangiausias turtas – šeima: vyras Giedrius
su dukra Ugne ant rankų ir vyresnėlė Gabija.

Lietuvos 100-mečio Dainų ir šokių šventėje ,,Vardan tos…”
šoko ir ,,Jievaras” iš Atlantos. 

Stankevičių�šeimos�archyvo�nuotr.�

Atlantos priemiestyje Marietta prie St. Ann bažnyčios, ku-
rioje Šarūnės dukra Ugnė priėmė Pirmąją Komuniją.
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dieniuose dalykuose. Petras Plumpa cha-
rakterizuoja Popiežių Pranciškų kaip pa-
prastą krikščionį, kuris jaunystėje buvo
futbolo sirgalius ir argentinietiško tango mė-
gėjas. Toliau apie popiežių ,,laisvai ir asme-
niškai” rašo Augustė Žičkytė. Tomas Taš-
kauskas primena popiežiaus iššūkį – Švel-
numo revoliuciją. 

Apie kataliko, ortodokso ir protestanto
trialogą ir popiežystę aiškina Laurynas Jace-
vičius. Prie jaunatviškos arkivyskupo metro-
polito Gintaro Grušo nuotraukos cituojami pa-
dėkos Šventajam Tėvui žodžiai: ,,Meldžiu, kad
kiekvienas jaunuolis, išgirdęs Gerąją Naujie-
ną, atrastų asmeninį ryšį su Jėzumi Kristumi, ku-
ris teikia gyvenimo viltį ir prasmę”. Andrius Na-
vickas pasakoja, kaip buvo ruoštasi vizitui, o
Miglė Miliūnaitė aptaria liturginę muziką Kauno
santakoje, kur popiežius aukojo šv. Mišias.

Goda Malinauskaitė aprašo, kaip ateitininkai
kvietė ,,Duok penkis popiežiui”. Organizatoriai
kvietė Lietuvos jaunimą palikti savo dažais nu-
spalvinto delno atspaudą – visai kaip duodant pen-
kis. Iš surinktų atspaudų buvo sukurta dovana po-
piežiui – stilizuotas Lietuvos žemėlapis, kuris jam
buvo įteiktas vizito metu. Apie popiežių, naujus iš-
šūkius ir grįžimą namo rašo Miglė Viselgaitė. Šio
specialaus numerio pabaigoje komiksų autorė Mig-
lė Anušauskaitė galvoja, kad popiežiaus rinkimai
galėtų būti gera tema komiksui. Čia ją kalbina Au-
gustė Žičkytė.

Šio specialaus numerio, kaip ir kitų, atspaus-
dinta 1 100 egz. Jį perskaičius būtina dėti į istorinio
kraičio skrynelę, nes čia yra sukaupta daug įdomios
ir vertingos medžiagos. Šis numeris tikrai užsi-
tarnauja ,,ATEITIS ateičiai” etiketės.

IŠ ATEITININKŲ GYVENIMO

Redaktorė�Vida Kuprytė •�El.�paštas:�draugasateitis@gmail.com

ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS

,,Ateitis” nr. 7 –
Vija Lietuvninkaitė
dykumoje su vaikais

Šio numerio viršelyje šypsosi Vija
Lietuvininkaitė. Pirmieji 14 žurnalo
puslapių su devyniomis didelėmis

nuotraukomis yra skirti jai, jos lauko tera-
pijos darbui Utah valstijoje su ne savo noru
į dykumą ar kalnus atvežtais vaikais. Tai
stebėtinas darbas tiesiog po atviru dangumi.
Kituose šešiuose puslapiuose su šešiomis nuo-
traukomis pristatomas pasaulį apkeliavęs
geografas Rytas Šalna, kurį labiausiai žavi Lie-
tuva.

Apie melą ir tiesą – ,,Fake news” – aiškina
Augminas Petronis. Pokalbyje apie hospiso kū-
rėją kalbama apie mirtį ir gyvenimą, o Viktorija
Stonytė visus kviečia vienytis ramybei. Karolina
Sadauskaitė aprašo katalikų kultūrinę veiklą tar-
pukariu, kur ateitininkai tarsi grojo pirmuoju
smuiku. Vidmantas Valiušaitis prisimena ką tik
mirusį ištvermingą rezistentą, tautos ir valstybės
rūpesčiams pasiaukojusį Joną Algirdą Antanaitį.

Įdomiu formatu žurnalo redaktorius Vytautas
Raškauskas pristato Godą Kotryną Užpelkytę, nau-
jąją ir energingąją Moksleivių ateitininkų sąjungos
pirmininkę. Kitame rašinyje ji narplioja reklamos
ryšį su Bažnyčios vizija. Goda Malinauskaitė ap-
rašo vienintelę ateitininkų kuopą Liuksemburge.
Jau turima dešimt narių. 

Martynas Darškus klausia, kaip sėkmingai ati-
dėti akademinį darbą? Kitą klausimą – ką reiškia
gyventi savo gyvenimą? – atsako Milda Kukuls-
kienė. Vytautas Kukulskis aiškina apie valstybin-
gumo problemą Lietuvos istorijoje. Augustė Mali-
nauskaitė pasisako, už ką ji šiandien kovoja ir pa-
teikia savo maišto planą. Pabaigai skaitytojų laukia
Tomo Taškausko poezija. Paskutiniame eilėraštyje
skaitome: 
lėtai, taip lėtai
teka upė lyg laikas,
teka vasara, debesys, teka saulė
ir leidžias lėtai, teka vakaras, valandos teka
ir teka naktis, tamsiu švytėjimu užliedama sodus,
miškus, mūsų delnus,
aitriu savo kvepėjimu, kuriame teka ir leidžiasi
mūsų šypsenos, akys, veidai – 
vasara persmelkia mūsų kūnus lėtai, perkeičia mus
savo tekėjimu –

Ateitininkų namuose, Lemonte
gruodžio 22 d., šeštadienį, 4 val. p. p. 

Kūčiose�užimtos�visos�vietos.�Jau�užsiregistravę�pra-
šo�mi�susimokėti�iš�anksto�– mokant�prie�durų,�bilie-
tas�kainuos�5�dol.�brangiau.�

Daugiau informacijos suteiks registratorė Ona
Daugirdienė. Susisiekite tel. 630-400-1302 (mob.)
ar el. paštu: odaugirdas@hotmail.com.

visos vietos užimtos
Savaitgalį Papilės Simono Daukanto gimnazijoje

šv. Aloyzo kuopos ateitininkai, senokai ben-
dradarbiaudami su Nacionalinio Kraujo cent-

ro medikais iš Šiaulių, organizavo tradicinę Krau-
jo donorystės akciją. Šią
veiklą papilėniškiai vykdo
jau daugelį metų. Ir visada
sako, jog jau paskutinįjį
kartą, bet…vėl ir vėl gir-
disi pagalbos prašantis
šauksmas, jog trūksta
kraujo sunkiai sergan-
tiems vaikams, sužeistie-
siems avarijų metu, gim-
dyvėms. 

Taip Papilės gimnazi-
joje, miestelio ir aplinki-
nių kaimų skelbimų len-
tose, internete ir vėl pasi-
rodo ateitininkų kvieti-
mas dalyvauti kraujo do-

norystės akcijoje „Aš dovanoju gyvenimą”. Šį kar-
tą norinčių kažkam sugrąžinti sveikatą ar net pa-
dovanoti visą gyvenimą atsirado visas pulkas – net
40: gimnazijos abiturientai, mokytojai, aptarnau-
jančiojo personalo ir valgyklos darbuotojai, mokinių
tėvai, buvę mokiniai bei grįžę studentai, miestelio,
aplinkinių kaimų gyventojai. Labai maloni tradici-
ja, kad į Papilės ateitininkų organizuojamą akciją
nebe pirmą sykį atvyksta kaimyninės Ventos gim-
nazijos dvyliktokai, kurie savo dalyvavimu nu-
džiugino ir šįkart.

Papilės Simono Daukanto gimnazijos istorijos
mokytoja Kristina Puzarienė, pastoviai dalyvaujanti
tokiose akcijose, šios dienos kilnų poelgį atsimins il-
gai, nes mokytoja sėdo į donoro kėdę būtent per savo
gimtadienį ir sakė, jog pati prasmingiausia šios šven-
tės dovana – tai galimybė kitam žmogui padovano-
ti visą gyvenimą.

Genovaitė Pundziuvienė
Papilės�Simono�Daukanto�gimnazijos�mokytoja

šv.�Aloyzo�ateitininkų�kuopos�vadovė

Atkeliavo du ,,Ateities” numeriai viename voke

Nr. 8 – Popiežius Lietuvoje – 
specialus ,,Ateities” numeris

Popiežiaus Pranciškaus kelionę 2018 m. rugsė-
jo 22–25 d. į Baltijos šalis televizijoje ir internete ste-
bėjo milijonai. Laikui bėgant ta patirtis pamažu iš-
bluks. Kad to išvengus, rankose jau yra specialus
,,Ateities” numeris, kuriame sutelkta daug įvairios
medžiagos apie kelionę ir giminingas temas. Tai gra-
ži dovana atminimui, kurią kūrybingai ir kruopščiai
parengė žurnalo redaktorius Vytautas Raškaus-
kas su bendradarbiais.

Viršeliuose skaitytojus sveikina Popiežiaus
nuotraukos. Daug spalvingų, prasmingų ir įspū-
dingų nuotraukų. Prie daugelio pažymėtas nuo-
traukos autorius, bet niekur nepažymėta, kas tose
nuotraukose ir kur jos darytos. 

Pradžiai kun. Gabrielius Satkauskas aiškina,
kas iš tiesų yra tikėjimas. Monika Midverytė liudija,
kaip Šventoji Dvasia visa daro tuose, kurie jos
šaukiasi. Monika ir Justas Tekučiai pasakoja, kodėl
jie Katedros aikštėje sutiko savo gyvenimo istoriją
atskleisti prieš tiek daug žmonių. Toliau Gintarė
Krutinytė dalijasi istorija, kurią papasakojo jau-
nimui popiežiaus vizito metu. Kitas kalbėtojas – Pau-
lius Lizdenis – buvo pakviestas liudyti apie savo gy-
venimą su Dievu. Jo žodžiais, ,,Jėzaus artumoje
mano skausmas ir neviltis tirpo kaip vaškas”.

Tiberiados bendruomenės sesė Ieva Marija po-
kalbio formate pasakoja, kodėl pasirinko šią ben-
druomenę ir kuo ji ją patraukė. Jonas Davalga aiš-
kina, kaip jis nori žmones įkvėpti Dievo ieškoti kas-

Moksleivių Žiemos kursai
Gruodžio 26 d. – sausio 1 d.

Dainavos stovyklavietėje, Manchester, Michigan

Kviečiami� visi� lietuviškai� kalbantys� moksleiviai� –
ateitininkai� ir� ne� ateitininkai� – lankantys� gimnazijos
9–12�klases� ir�norintys�praleisti� savaitę� su�kitais� lietu-
viais�katalikais�ateitininkiškoje�dvasioje.�

Informacija� ir� registracijos�nuorodos�yra�paskelb-
tos�mesmas.org�tinklalapyje.

Kursus rengia Moksleivių ateitininkų sąjungos CV

Sugrąžinti ir padovanoti gyvenimai 

Kuopos pirm. Ugnė Stat-
kutė pasiruošusi padėko-
ti kiekvienam naujam do-
norui 
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Minint Tilžės akto 100-metį – pagarba Amerikos lietuviui
ALGIS VAŠKEVIČIUS

Lapkričio 30 dieną sukako lygiai 100 metų, kai
buvo pasirašytas Ma žosios Lietuvos (Til-
žės) aktas. Šiuo aktu Mažojoje Lietuvoje

gyvenę lietuviai, remdamiesi tautų apsispren-
dimo teise pareiškė norą jungtis prie Lietuvos
valstybės. 

Ši svarbi Mažosios Lietuvos  akto sukaktis
buvo paminėta ne tik Vil niuje, bet ir Klaipėdo-
je, Šilutėje, Prie kulėje, Pagėgiuose, minėjimas
buvo surengtas ir Lemonte. Minint šią svar bią
datą Pagėgiuose buvo pa gerbti ir du Lietuvos sa-
vanoriai, iš kurių vienas – Amerikos lietuvis Jo-
 nas Šimkus, JAV Kongreso nario John Shimkus
giminaitis.

Nutarta įamžinti 
Amerikos lietuvį

Šventiniai renginiai Pagėgiuose prasidėjo
prie geležinkelio stoties, kur buvo atidengtas pa-
minklinis ženklas, skirtas Lietuvos savano-
riams – Vyčio Kryžiaus kavalieriui, kovojusiam
už lietuvybę ir Lietuvos suvienijimą, Pagėgių
krašto sūnui J. Šimkui ir savanoriui iš Pane-
munės miestelio Jurgiui Civinskui. Idėją įam-
žinti šias asmenybes iškėlė Pagėgių krašto
bendruomenė, padedama Amerikoje gyvenan-
čių lietuvių bei Lietuvos šaulių sąjungos Lie-
tuvoje ir išeivijoje narių.

Jau prieš kelis mėnesius Pagėgių savival-
dybės meras Virginijus Koms kis priėmė svečią
iš Čikagos, vieną iš Pagėgiuose paminkline
lenta ketina mo įamžinti savanorio Jono Šim-
kaus veiklos įamžinimo idėjos iniciatorių, Lie-
tuvos Šaulių sąjungos išeivijoje (LŠSI) Centro
valdybos narį Ernestą Lukoševičių. 

Tada buvo aptarta, kaip įamžinti Vyties
Kryžiaus ordino kavalieriaus mjr. Jono Šim-
kaus, pagėgiškio, Lietu vos patrioto, 1923-ųjų
metų Klaipėdos sukilimo dalyvio, už pasižy-
mėjimą ir narsą apdovanoto Vyties Kryžiumi su
kardais (1921 m. pakeistu į Vyčio Kryžiaus 5-ojo
laipsnio ordiną), JAV Detroito Lietuvių Ben-
druomenės (LB), St. Butkaus šaulių kuopos,
VLIK’o ir lietuvių evangelikų liute ronų baž-
nyčios aktyvaus veikėjo, lietuvybės propaguo-
tojo atminimą Pagė giuose. Nutarta pastatyti
skulptoriaus Kazio Bimbos sukurtą atminimo
ženklą. 

Mažosios Lietuvos draugijos ir fondo var-
du buvo perduota tūkstančio dolerių auka šio
tikslo įgyvendinimui. V. Komskis teigė, kad Pa-
gėgių savivaldybės vadovai, visa krašto aktyvioji
bendruomenė yra dėkinga šia draugijai, LŠSI
bei vi siems kitiems neabejingiems bičiuliams
ir bendraminčiams iš Ameri kos už pinigus, už
palaikymą ir geranoriškumą įprasminant is-
torinę pra eitį, ją puoselėjant ir propaguojant.

Turėjo net 19 apdovanojimų

J. Šimkus gimė 1889 m. vasario 1 d. Vydutaičių kai-
me, mokėsi vietos kaimo mokykloje, vėliau dirbo tėvų
ūkyje. Jis kovėsi Pirmojo pasaulinio karo fronte, buvo
apdovanotas 2-ojo laipsnio Geležiniu kryžiumi. Po
karo grįžo į namus, o netrukus savanoriu įstojo į Lie-
tuvos kariuomenę, dalyvavo keliuose mūšiuose, už
narsą gavo dar kelis apdovanojimus. Išėjęs 1932 metais
į atsargą jis dirbo kaip ugniagesys. 

Sovietams okupavus Lietuvą J. Šimkus su žmona
ir vaikais atsidūrė Vokietijoje, Liubeke, kur jo šeimą ne
kartą aplankė ir Vydūnas. 1949-aisiais jis emigravo į
Jungtines Ameri kos Valstijas, įsikūrė Detroite, buvo ak-
tyvus LB veikėjas, dalyvavo protes to akcijose prieš so-
vietų okupaciją Washingtone ir New Yorke. 

J. Šimkus už savo aktyvią veiklą iš viso buvo ap-

Mažosios Lietuvos draugijos ir fondo Čika-
goje įgaliotinis Lietuvoje Jonas Glinskis.

Minėjimas Pagėgių kultūros namuose. A.�Vaškevičiaus�nuotraukos Parodoje – archyviniai dokumentai apie J.
Šimkų.

dovanotas 19 ordinų ir medalių – be Vyčio Kry-
žiaus ordino, jis dar gavo Lietuvos Didžiojo Ku-
ni gaikščio Gedimino 4-ojo laipsnio or diną, taip
pat net kelių šalių ugniagesių apdovanojimus.
J. Šimkus mirė Detroite 1968 metais, šiemet mi-
nimos 50-osios jo mirties metinės.

Atidengiant paminklinį ženklą J. Šimkui ir
J. Civinskui susirinkusius sveikino Pagėgių sa-
vivaldybės meras Virginijus Komskis, Seimo na-
rys Ričardas Juška, prasmingą kalbą pa sakė
Lietuvos šaulių sąjungos vadas pulkininkas lei-
tenantas Gintaras Ko ryzna, pabrėžęs savanorių
kovos reikš mę ir prasmę mūsų dienoms. Nau-
jąjį ženklą pašventino iškilmėse dalyvavęs
evangelikų liuteronų vys kupas Mindaugas Sa-
butis, nuskambėjo trys šūvių salvės už sava-
norius, Mažąją bei Didžiąją Lietuvą.

Ir paroda, ir prisiminimai
apie Šimkų šeimą

Nepaisydami labai žvarbaus oro, gausiai su-
sirinkę minėjimo dalyviai – šauliai, pasieniečiai,
savivaldybės atstovai, svečiai, lydimi Lietuvos
ka rinio jūrų laivyno pučiamųjų orkestro su-
rengė eiseną į Pagėgių miesto parką, kur stovi
skulptūra Mažosios ir Didžiosios  Lietuvos su-
sijungimui. Ši 2005 metais parko centrinėje da-
lyje atidengta skulptūra vaizduoja rausvame gra-
nite iškaltą moters – motinos siluetą, prie krū-
tinės glaudžiantį mažą kūdikį. Skulptūra at-
spindi Klaipėdos krašto likimą – Didžioji Lietuva
glaudžia ir bando nuo ne gandų apsaugoti Mažąją
Lietuvą. Šios skulptūros autorius – Steponas Juš-
ka. Čia buvo padėtos gėlės, uždegtos žvakės.

Tilžės akto 100-mečio renginiai tęsėsi Pa-
gėgių kultūros centre. Susi rinkusius pasveiki-
no orkestras, buvo galima apžiūrėti parodą
„Mažosios Lie tuvos sūnus, Vyties kryžiaus ka-
 va lierius Jonas Šimkus”. Šioje parodoje – J. Šim-
kaus sūnėno Gedimino dukters Rūtos Šimkutės
dar 1989 me tais iš Amerikos į Lietuvą parvežti
dokumentai, fotografijos. Tarp jų – ir Lietuvos
konsulo Čikagoje Petro Daužvardžio laiškas, ku-
riame aukštai vertinami J. Šimkaus nuopelnai.

„Mano tėtis nesulaukė šio minė jimo, bet
jam buvo labai svarbu įam žinti savo dėdės majoro
Jono Šim kaus atminimą, kuris tiek daug gero pada-
rė Lietuvos labui. Ačiū visiems, kurie prisidėjo prie
šio įamžinimo – Lietuvos kultūros ministerijai, Kul-
 tū ros tarybai, šaulių organizacijai Lietuvoje bei iš-
eivijoje”,  – sakė R. Šimkutė.

Ji prisiminė J. Šimkaus biografiją, taip pat pa-
minėjo faktą, jog J. Šim kaus našlė Marija visada no-
rėjusi aplankyti Lietuvą ir dar 1990-aisiais apie tai ra-
šiusi savo laiške. Deja, sugrįžti į gimtinę nebuvo lem-
ta. „Kai 1989 metais lankiausi Amerikoje, Floridoje,
Marija Šimkienė man su krovė vyro archyvą ir pa-
prašė jį par vežti į Lietuvą. Taip jau sutapo, kad tuo
metu per Amerikos televiziją abi žiūrėjome reportažą
apie Baltijos kelią”, – sakė R. Šimkutė. 

Nukelta į 11 psl.

Tilžės akto 100-mečio medaliu apdovanoti istorikas Martynas Pur-
vinas (k.) ir Tilžės lietuvių kunigas A. Gauronskis.

Atminimo ženklas savanoriams J. Šimkui ir J. Civinskiui.
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Parengė Vitalius Zaikauskas

LIETUVA IR PASAULIS

Premjeras apie R. Pakso vizitą į Maskvą
Vilnius (BNS) – Premjeras Saulius

Skvernelis kritiškai vertina europar-
lamentaro Rolando Pakso kelionę į
Maskvą – vadina bandymu įkalti pleiš-
tą ne tik į Lietuvos, bet ir Europos Są-
jungos užsienio politiką.

„Tai yra be komentarų. Aš su-
prasčiau, jei tai būtų privatus asmuo,
bet tai Lietuvai atstovaujantis Europos
Parlamento narys. Tai visiškai nevy-
kęs nesavalaikis sprendimas, ban-
dantis įkalti pleištą į mūsų užsienio po-
litiką, ir jau ne tik kaip Lietuvos, bet
kalbant apie Europos Sąjungos ir Ru-
sijos santykius”, – sakė premjeras.

Per apkaltą iš prezidento pareigų
pašalintas R. Paksas šią savaitę viešė-
jo Maskvoje. Pranešama apie jo susi-
tikimus su Valstybės Dūmos pirmi-
ninku Viačeslavu Volodinu ir Rusijos
Federacijos Tarybos pirmininke  Va-
lentina Matvijenko. Anot pranešimų,
susitikimuose aptartas prieš daugiau
nei savaitę Kerčės sąsiauryje įvykęs in

cidentas, kai rusai užėmė tris Ukrainos
karinius laivus.

Sugrįžęs į Vilnių R. Paksas suren-
gė spaudos konferenciją tema „Parla-
mentaro susitikimo su Rusijos Fede-
racijos prezidentu V. Putinu rezultatai”.

R. Paksas užima Europos Parla-
mento frakcijos „Laisvės ir tiesioginės
demokratijos Europa” pirmininko pa-
vaduotojo pareigas.

Teisiamas E. Masiulis dalyvaus mero rinkimuose
Vilnius (BNS, „Draugo” inf.) –

Politine korupcija kaltinamas buvęs
Liberalų sąjūdžio lyderis Eligijus Ma-
siulis paskelbė, kad kels savo kandi-
datūrą į Klaipėdos miesto merus.

Vyriausioji rinkimų komisija pa-
tvirtino, kad  E. Masiulis registravo-
si savarankišku politinės kampanijos
dalyviu Klaipėdos mero rinkimuose.

E. Masiulis 2016 metais pasitrau-
kė iš aktyvios politikos, kai paliko
seimo nario ir Liberalų sąjūdžio pir-
mininko pareigas.

Šiemet teisme pradėtoje nagrinė-
ti „MG Baltic” politinės korupcijos
byloje kaltinimai be E. Masiulio, ga-
vusio 106 tūkst. eurų kyšį, už koncer-
nui palankius seimo sprendimus, pa-
reikšti ir keliems kitiems politikams,
taip pat R. Kurlianskiui ir pačiam
koncernui kaip juridiniam asmeniui.

Pareigūnai įtaria, kad politikai
ėmė kyšius ar tarėsi dėl jų su R. Kur-
lianskiu, o vėliau siūlė ar palaikė kon-
cernui palankias iniciatyvas seime ir
kitose institucijose. 

Vyriausybė steigs įvaizdžio komisiją
Vilnius (BNS) – Vyriausybė kitų

metų pradžioje ketina steigti komisiją,
kuri rūpinsis šalies įvaizdžio forma-
vimu.

Kaip informavo Vyriausybės Lie-
tuvos įvaizdžio skyrius, komisija rū-
pinsis „strateginių šalies tikslų, susi-
jusių su Lietuvos įvaizdžiu užsienyje,
formavimu”, taip pat imsis Lietuvos

įvaizdžio strategijos rengimo.
Lietuvos įvaizdžio strategija nu-

matys pagrindines šalies pristatymo
kryptis užsienyje ir bus pagrindinis do-
kumentas, užtikrinantis vieningą ko-
munikavimą apie Lietuvą užsienyje.

Lietuvos įvaizdžio strategijas ir
programas nesėkmingai rengė ir anks-
tesnės Vyriausybės.

Paskirtos Nacionalinės premijos 
Vilnius (Kultūros ministerijos

inf.) Paskelbti šių metų Nacionalinės
kultūros ir meno premijos laureatai.
Jais tapo dirigentė Mirga Gražinytė, ra-
šytojai Marius Ivaškevičius ir Vytautas
Martinkus, kino operatorius Audrius
Kemežys, aktorius Darius Meškauskas,
vizualaus meno kūrėjas Artūras Raila.

Lietuvos nacionalinėmis kultū-
ros ir meno  premijomis  įvertinami

reikšmingiausi kultūros ir meno kū-
riniai, Lietuvos ir Pasaulio lietuvių
bendruomenės kūrėjų sukurti per pa-
staruosius septynerius metus. 

Kasmet skiriamos  premijos  yra
800 bazinių socialinių išmokų dydžio
– tai sudaro 30,4 tūkst. eurų.

Lietuvos nacionalinės kultūros ir
meno  premijų  laureatų diplomai ir
ženklai bus įteikti Vasario 16-ąją. 

JAV planuoja atsaką į Rusijos agresiją 
New Yorkas/Vilnius (Vers-

lo žinios) – JAV į Juodąją jūrą
ruošiasi siųsti karo laivą kaip at-
saką į Rusijos veiksmus Kerčės
sąsiauryje, kai buvo apšaudyti
ir perimti trys Ukrainos laivai ir
jūreiviai.

Pentagonas paprašė JAV
valstybės departamento infor-
muoti Turkijos vyriausybę dėl
JAV planų nusiųsti karo laivą į
Juodąją jūrą ir pridūrė, kad tokio
žingsnio bus imtasi dėl Maskvos
agresijos prieš Ukrainą Kerčės są-
siauryje.

Rusija net ir raginama tarp-
tautinės bendruomenės Ukrai-
nai kol kas nesutinka grąžinti
nei sulaikytų Ukrainos laivų,
nei jūreivių. Savo ruožtu Ukrai-
na pranešė, kad Rusija „iš dalies
grąžino” Ukrainai prieigą prie
šalies Azovo jūros uostų krovininei
laivybai.

Mike Pompeo, JAV valstybės sek-
retorius, kalbėdamas NATO konfe-
rencijoje Briuselyje teigė, kad aljansas
„vystys kolektyvinį atsaką, kuris pa-
rodytų rusams, kad toks jos agresyvus
elgesys prieš Ukrainą yra nepriimti-
nas”. 

Lapkričio 25 d. Ukrainos karinės
jūrų pajėgos pranešė, kad trys jų laivai
– du mažieji šarvuotieji kateriai „Ber-
diansk” ir „Nykopol” bei vilkikas
„Jany Kapu” – plaukė per Kerčės są-
siaurį šalia Maskvos aneksuoto Krymo

ir mėgino pasiekti Mariupolio uostą
Azovo jūroje. Pasak kariškių, vilkikas
taranuotas, apšaudytas vienas iš ka-
terių. Incidento metu Rusijos karinės
pajėgos perėmė tris laivus.

Rusija tvirtina, kad ėmėsi veiks-
mų prieš ukrainiečius, nes šie įplaukė
į jų teritorinius vandenis, tačiau jų
vandenimis jie tapo tik po to, kai Ru-
sija aneksavo Krymą, o tarptautinė
bendruomenė Krymo kaip Rusijos da-
lies nepripažįsta.

Ukrainos Aukščiausioji Rada nu-
tarė dalyje šalies teritorijos skelbti 30
dienų karinę padėtį.

JAV svarsto bausmes „Nord Stream 2“ projektui
Washingtonas (BNS) – JAV val-

džios institucijos neigiamai vertina Ru-
sijos eksporto dujotiekio per Baltijos
jūrą į Europą plėtros projektą „Nord
Stream 2” ir svarsto įvairias atoveikio
jo įgyvendinimui priemones, pareiškė
JAV Donald Trump nacionalinio sau-
gumo patarėjas.

„Svarstomi keli kliūčių „Nord
Stream 2” įgyvendinimui variantai”,
– pareiškė John Bolton. 

Kiek anksčiau JAV Valstybės de-
partamentas dar kartą paragino Eu-
ropą atsisakyti „Nord Stream 2”.

Baltijos jūrą kertančio Rusijos
eksporto dujotiekio plėtros projekto

įgyvendinimas neseniai buvo aptartas
su Vokietija, kurios politikai po Kerčės
incidento pradėjo labiau įsiklausyti į
JAV perspėjimus.

Šis projektas kelia nuogąstavi-
mus, kad Rusija įgis pernelyg didelę
kontrolę Europoje, ypač pakenkdama
Lenkijai ir Ukrainai. „Nord Stream 2”
projektas sulaukė kai kurių Europos
Sąjungos narių, įskaitant Lietuvą ir
Lenkiją, aktyvaus priešinimosi, ku-
rios jį laiko ne ekonominiu, o politi-
niu.

Vienintelis šį projektą vystančios
„Nord Stream 2” akcininkas yra Ru-
sijos koncernas „Gazprom”.

Konfliktas Serbijoje plečiasi 
Belgradas (BNS, ELTA) – Serbų

premjerė Ana Brnabič augant įtampai
Balkanuose, perspėjo, kad Kosovo po-
tencialus sprendimas formuoti ka-
riuomenę gali išprovokuoti Serbijos
ginkluotą intervenciją jos buvusioje
provincijoje.

Kosovo parlamentas gruodžio 14-
ąją balsuos dėl siūlymo pertvarkyti da-
lies tarptautinės bendruomenės narių
pripažintos šalies saugumo pajėgas į
reguliariąją kariuomenę. Serbijos pa-
reigūnai būgštauja, kad šios pajėgos
gali būti panaudotos  represijoms
prie  Kosovo etninių serbų mažumą,
nors Priština tokį teiginį yra ne kartą
paneigusi.

Kosovas 2008-aisiais paskelbė ne-
priklausomybę nuo Serbijos. Belgra-
das ir jos sąjungininkai Maskva ir
Pekinas, priešingai nei Jungtinės Vals-
tijos ir dauguma kitų Vakarų šalių, ne-
pripažįsta Kosovo suvereniteto.

Serbija neteko Kosovo kontrolės
po 1998–1999 metų karo už nepriklau-
somybę, pareikalavusio per 10 tūkst.
žmonių gyvybių. Serbijos kruvinas
susidorojimas su separatistais paska-

tino NATO užbaigti konfliktą ant-
skrydžiais.

Įtampa tarp Belgrado ir Prištinos
paaštrėjo praėjusį mėnesį, kai Kosovo
vyriausybė įvedė 100 proc. muito tari-
fą iš Serbijos importuojamoms pre-
kėms – taip buvo atsakyta į Kosovo ne-
sėkmę mėginus prisijungti prie Inter-
polo, patirtą dėl Belgrado atkaklaus lo-
bizmo šioje tarptautinėje organizacijoje.

Serbija, daugiausiai padedama
Rusijos, šiuo metu stiprina savo gink-
luotąsias pajėgas, patyrusias skaidų
smūgį per 1999-aisiais įvykusią NATO
intervenciją.

Potenciali Serbijos intervencija
Kosove reikštų, kad būtų susiremta su
ten dislokuotais NATO vadovauja-
mais taikdariais. 

NATO perspėjo, Aljansui teks iš
naujo įvertinti savo saugumo misiją
Kosove, jei Priština neatsisakys planų
formuoti kariuomenę.

Pasak NATO vadovo Jens Stol-
tenberg, Kosovo užmojis yra „nesava-
laikis”, prieštarauja daugelio NATO
šalių patarimui ir sukeltų „rimtų pa-
sekmių”.

R. Pakso apsilankymas Maskvoje sukėlė
šurmulį Lietuvoje.      15�min.lt�nuotr.

Lietuva parems JT migracijos paktą
Vilnius (BNS) – Vyriausybė pri-

tarė, kad Lietuva paremtų migracijos
paktą, keliantį nerimą kai kurioms ša-
lims dėl galimo jo poveikio išaug-
siančiam nelegalių migrantų antplū-
džiui.

„(Vidaus reikalų) ministras daly-
vaus susitikime ir pritars šitam pa-
ktui”, – sakė premjeras Saulius Skver-
nelis.

Jungtinių Tautų pakte numatyti
23 tikslai siekiant atverti kelią lega-
liai migracijai ir geriau tvarkyti mig-
racijos srautus, migrantų skaičiui vi-
same pasaulyje padidėjus iki 250 mln.
– 3 proc. visų Žemės gyventojų.

Paktui nepritariančios JAV, Len-
kija, Vengrija, Slovakija, Čekija, Švei-
carija, Austrija ir kitos šalys sako,
kad jis gali užverti šalims galimybę at-

skirti ekonominius migrantus nuo pa-
bėgėlių. 

Nerimą joms kelia dokumento
nuostata, kad nelegalių migrantų su-
laikymas turėtų būti naudojamas tik
kaip „kraštutinė priemonė”, geriau
ieškant alternatyvų. 

Dokumentui nepritariančios vals-
tybės teigia, kad paktas gali užkirsti
joms kelią vykdyti griežtesnę imigra-
cijos politiką.

Pasaulinis susitarimas dėl  mig-
racijos, kurio galutinis tekstas sude-
rintas liepos mėnesį po pusantrų metų
trukusių derybų, turi būti priimtas per
konferenciją Maroke gruodžio 10–11 d.

Lietuvos Seimas gruodžio 4 dieną
priėmė rezoliuciją, kur pabrėžiama,
kad šis paktas nėra teisiškai įparei-
gojantis dokumentas.

M. Pompeo teigė, kad NATO „vystys kolektyvinį
atsaką, kuris parodytų rusams, kad toks jos ag-
resyvus elgesys prieš Ukrainą yra nepriimtinas“.

Yahoo�News�nuotr.�
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Vos penkis laimėjimus ir net 19 pralai-
mėjimų patyrusios Čikagos ,,Bulls” vado-
vai peržengė kantrybės ribą – gruodžio 3
d. pranešė, kad atleidžia trenerį Fred Hoi-
berg. „Labai sunku priimti tokį sprendimą,
bet įsitikinęs, kad visai organizacijai tai bus
į naudą. Ačiū Fred už pastangas, linkime
jam sėkmės”, – pranešė vienas iš ,,Bulls”

vadovų John Paxson. 

Laikinuoju „Bulls” strategu tapo
Jim Boylen, kuris klube nuo 2015-

ųjų ėjo trenerio asistento pareigas. F.
Hoiberg Čikagoje dirbo nuo 2015 m. ir
2016–2017 m. sezone padėjo klubui
prasimušti į atkrintamąsias varžybas.

Emory universiteto (Atlanta, Georgia),
moterų tinklinio komanda laimėjo
NCAA ,,Division III” tinklinio čempio-
natą. Šioje čempionių komandoje ket-
verius metus žaidė ir čempione tapo lie-
tuvaitė Mila Barzdukaitė iš Brooklyno
(NY). 

NCAAturnyre, kuriame
varžybas pradėjo 64

universitetų komandos, Emory ne-
pralaimėjo nei vieno seto ir finale nu-
galėjo pirmoje vietoje buvusią Calvin
College komandą iš Grand Rapids (Mi-

chigan). Šios komandos tinklininkės
,,Division III” pirmenybes buvo lai-
mėjusios dvejus metus iš eilės. Iš viso
,,Division III” moterų tinklinyje var-
žosi 368-nių universitetų komandos.

Prie šios svarios savo universiteto
pergalės našiai prisidėjusi Mila Barz-
dukaitė žaidžia gynyboje ir turnyre
buvo savo komandos kapitonė. Pava-
sarį lietuvė gaus filosofijos/politinių
mokslų bakalauro laipsnį. Universite-
te ji buvo universiteto ambasadorė, su-
tikdavo svečius ir su universitetu su-
pažindindavo naujus studentus ir jų
šeimas.

Gruodžio 1 d. Dubline ištraukti burtai
Lietuvos futbolininkams atnešė su-
peržvaigždę. Atrankoje į 2020 metų
Europos čempionatą lietuviai pateko į
B grupę, kurioje žais ir 2016 metų Eu-
ropos čempionai Portugalijos futboli-
ninkai su Cristiano Ronaldo priešakyje.

Šioje grupėje taip pat žais Ukrai-
na, Serbija ir Liuksemburgas.
Tai reiškia, kad yra galimybė

Lietuvoje išvysti penkis kartus ge-
riausiu pasaulio futbolininku tapusį C.
Ronaldo iš Turino „Juventus” klubo.

Prieš burtus ketvirtajame krep-
šelyje buvusi Lietuvos rinktinė gavo la-
bai įvairaus pajėgumo varžovus. Šeš-
ta pasaulio reitinge Portugalija turi gi-
lias tradicijas ir daug techniškų žai-
dėjų, bet galiausiai jos veidas visad pri-
klauso nuo vieno žaidėjo atakos smai-
galyje – C. Ronaldo.

Karo su Rusija alinama Ukraina
turi stiprią komandą, kuri nėra daug
pasiekusi tarptautinėje arenoje, bet
ją treniruoja dar viena ryški futbolo as-
menybė – buvęs geriausias 2004 m.
pasaulio futbolininkas Andrejus Šev-
čenka. FIFA lentelėje Ukraina yra 28-

ta.
Su Serbija (29-ta vieta) lietuviai

žaidė praėjusį mėnesį, kai pralaimėjo
Tautų lygos rungtynėse Belgrade 1:4.
Anksčiau Vilniuje Edgaro Jankausko
treniruojama komanda serbams nusi-
leido 0:1.

Iš pirmo žvilgsnio įveikiama ko-
manda grupėje turėtų būti Liuksem-
burgas, bet FIFA lentelėje šios mažos
šalies rinktinė užima 86 vietą – 47 po-
zicijomis aukštesnę nei dabar yra Lie-
tuva. 

Iš viso atrankoje į 2020 m. Europos
pirmenybes varžysis 55 komandos.
Jos padalytos į 10 grupių: penkias po
penkias komandas ir penkias po šešias
komandas. Visos atrankos rungtynės
bus sužaistos nuo 2019 m. kovo iki tų
pačių metų lapkričio. 20 komandų, ku-
rios užims pirmąsias ir antrąsias vie-
tas savo grupėse, iškovos teisę žaisti
Europos čempionate. Likusios keturios
„Euro 2020” komandos paaiškės 2020
metų kovo mėnesį per atkrintamąsias
varžybas, atsižvelgiant į Tautų lygos re-
zultatus. 

„Euro 2020” pirmenybių rungty-
nės vyks dvylikoje miestų iš dvylikos
skirtingų valstybių: Romoje (Italija),

Kroatas Luka Modrić paskelbtas ge-
riausiu 2018 m. pasaulio futbolininku.
Madrido „Real” ir Kroatijos rinktinės
saugas nutraukė ilgą laiką besitęsusį
Lionel Messi ir Cristiano Ronaldo do-
minavimą.

C. Ronaldo arba L. Messi „Ballon
d’Or” apdovanojimą buvo pelnę
jau 10 metų iš eilės. L. Modrić su

„Real” šventė pergalę UEFA Čempionų
lygoje, o pasaulio čempionate su Kroa-
tijos rinktine iškovojo sidabrą. 

„Sunku nupasakoti, kokios emo-
cijos dabar tvyro manyje, tačiau noriu
padėkoti visiems, kurie man padėjo čia
patekti. Esu dėkingas komandos drau-
gams ir treneriams Kroatijos rinkti-
nėje ir Madrido ‘Real’ klube. Taip pat
visiems, kurie už mane balsavo, savo
šeimai”, – atsiėmęs prizą sakė L. Mod-
rić. 

Antras liko Turino „Juventus”
žaidžiantis C. Ronaldo. Trečiąją vietą
užėmė Madrido „Atletico” žvaigždė ir
pasaulio čempionas Antoine Griez-
mann. L. Messi rinkimuose liko vos
penktas, už jo nugaros – Mohamed Sa-
lah ir Raphael Varane.

Norvegijos ir „Lyon” klubo žvaigž-
dė Ada Hederberg tapo geriausia metų
futbolininke. „Noriu pasiųsti žinutę vi-
soms jaunoms pasaulio futbolinin-
kėms: prašau, pasitikėkite savimi”, –
sakė A. Hegerberg.

Geriausiu jaunuoju futbolininku
buvo išrinktas „Paris Saint-Germain”
talentas Kylian Mbappe. Jis aplenkė
Trent Alexander-Arnold ir Christian
Pulišić. „Didelė garbė būti čia, kur ma-
tau tiek didelių futbolo vardų. Esu la-
bai laimingas, kad gavau šį apdova-
nojimą, dėl kurio dėkoju savo koman-
dos draugams klube ir rinktinėje. Nie-
kada nepamiršiu nuotykio pasaulio
čempionate.

Mano kitas tikslas? Iškelti į viršų
visus įmanomus apdovanojimus. Tai
padaryti bus sunku, tačiau su sunkiu
darbu ir komandos draugų parama
viskas yra įmanoma”, – sakė prizą at-
siėmęs jaunasis prancūzas.

Beje, gruodžio 3 d. tarptautinė
lengvosios atletikos federacija IAAF
Monake paskelbė ir geriausius metų
lengvaatlečius. Jais tapo maratono bė-
gikas Eliud Kipchoge ir šuolininkė
Caterine Ibarguen.

Geriausi pasaulio futbolininkai – kroatas L. Modrić ir norvegė A. Hederberg

NCAA tinklinio čempionatą laimėjusi Emory universiteto mergaičių komanda. Mila
Barzdukaitė – pirmoje eilėje trečia iš kairės (be kepurės).

Lietuvaitė – NCAA 
tinklinio čempionė

Geriausias metų 
futbolininkas – L. Modrić

Čikagos ,,Bulls” atleido trenerį 

Burtai lėmė susitikti 
su C. Ronaldo!

Baku (Azerbaidžanas), Sankt Peter-
burge (Rusija), Kopenhagoje (Danija),
Amsterdame (Nyderlandai), Bukareš-
te (Rumunija), Londone (Anglija), Glas-
gow (Škotija), Bilbao (Ispanija), Dub-
line (Airija), Miunchene (Vokietija)
ir Budapešte (Vengrija). Pusfinalio ir
finalo dvikovos bus žaidžiamos Lon-
dono Wembley stadione.

Rinktinė – be trenerio

Nuo 2016-ųjų Lietuvos futbolo rink-
tinę treniravęs E. Jankauskas neteko
darbo. 43-ejų specialisto paslaugų at-

sisakyta po nesėkmingo nacionalinės
komandos pasirodymo UEFA Tautų ly-
goje. Lietuvos futbolo federacija pa-
skelbė, kad pradeda naujojo vyriau-
siojo trenerio paieškas.

Rinktinę E. Jankauskas treniruo-
ti pradėjo 2016-ųjų pradžioje, kai pa-
keitė Igorį Pankratjevą. Treneris prie
nacionalinės komandos vairo laimėjo
3 rungtynes, 5 susitikimus baigė ly-
giosiomis ir 20 kartų pralaimėjo. Iš-
vykose lietuviai oficialių rungtynių ne-
laimi jau ketverius metus. Paskutinį
kartą nugalėti pavyko 2014-aisiais, kai
2:0 buvo įveiktas San Marinas.
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Tiesiog susiklos čius tam tikroms
aplinkybėms nusprendžiau, kad iššūkių
man negana ir kartu su bendraminčiais
ėmiausi nuosavo verslo”, – pradeda
mūsų po kalbį lietuvis Vaidas Matu-
laitis, gy venantis Estijos sostinėje Ta-
line.

Sakote, ėmėtės nuosavo verslo. Kokia
Jūsų veiklos sritis ir kaip ji prigijo Estijoje?

Mano specializacija – ilgalaikių
strategijų ir vizijų kūrimas preki-
niams ženklams. Padedu kurti naujus,
o taip pat padedu jau esamiems atsi-
nau jinti arba prisitaikyti prie naujų
tendencijų bei nuolat kintančios vers-
 lo aplinkos. Iš esmės – tai konsultacinės
paslaugos, todėl geografiškai veikla
neturi sienų. Esu dirbęs su klientais iš
Estijos, Latvijos, Lietu vos, Suomijos,
Vengrijos, Jungtinės Karalystės, Bal-
tarusijos ir kt. 

Esate Estijos Lietuvių Bend ruo menės
(ELB) pirmininkas. Trum pai apie Lietuvių
Bendruo menę. Kokie renginiai ir išskirtinė
veikla vienija Estijoje gyvenan čius lietuvius?
Ar daug aktyvių tautiečių, kurie savo dar-
bais palie ka ryškesnį  pėdsaką puoselėjant
lietuvybės dvasią kitame krašte?

Ateinančių metų kovo mėnesį bus
dveji metai, kuomet man patikėtas
garbingos ELB vairas. Iš ankstesnių
ELB pirmininkių paveldėjome didžiulį
įdirbį, už ką esu joms dėkin gas. Ben-
 druomenė yra gyvas organizmas, gy ve-
nantis savo gamtos ciklu, todėl natū-
raliai įvyko ir kartų kaita. Visos da-

bartinės ELB valdybos amžiaus vi-
durkis 44 m., taip kad esame pačiame
jėgų žydėjime. Su nauja energija ėmė-
mės ir bendruomenės informaci nės
infrastruktūros atnaujinimo. Pro fe-
sionalūs dizaineriai mums su kūrė
naują ELB logotipą ir vizualinį iden-
titetą, kuriuo labai didžiuoja mės. Tu-
rime bendruomenės vėliavą, ženkliu-
kus ir kitą atributiką. Tačiau svar-
biausi pasiekimai, be abejo, ne atri-
butika ir interneto sprendimai, bet
mūsų žmonės. Labai didžiuojuosi ben-
draminčių komanda – ELB valdyba,
kurios dėka organizuojame ir įgy ven-
diname išskirtinius renginius, su trau-
kiančius vis daugiau dalyvių ir svečių
jau ne tik iš Estijos, bet ir iš Lietuvos,
Suomijos ir Švedijos. Svar biausias pa-
siekimas yra Bendruo menės telktis ir
kelis kartus išaugusios tikrųjų ELB na-
rių gretos. Nors nesame gausi lietuvių
bendruomenė, tačiau esame inovaty-
vūs ir kūrybiški. Savo vaidmenį ELB
matau kaip laidininko, moderatoriaus.
Ap skritai geras lyderis turi įgalinti
savo komandos narius atsiskleisti, o ne
dė tis visažiniu visų galų meistru. Pla-
 nuodami veiklą ir organizuodami ren-
 ginius vadovaujamės principu „Vienyti
ir įkvėpti”. Tai yra pagrindinis krite-
rijus, kuris visiškai pasi teisino, todėl
jo tvirtai laikysimės ir ateityje. 

Estija ilgą laiką Lietuvai buvo statoma
pavyzdžiu kaip valstybė, kuri, vienodomis
sąlygomis išsiko vojusi nepriklausomybę,
sugebėjo visus šiuos arti trisdešimties
metų pirmauti beveik visose gyvenimo sri-
tyse: socialinėje rūpyboje, švietime, eko-

Su Estijos lietuviais susitiko dainininkas Andrius Mamontovas (v.).

nomikoje. Ir net didelės emigracijos krizės
šiai Baltijos ša liai neteko patirti. Ko reikė-
tų lie tuviams pasimokyti iš estų?

Sutinku su Jumis, kad yra ko pa-
 simokyti, tačiau nesu tikras, ar visos
pamokos lengvai išmokstamos. Kar-
 tais yra sunku perimti savybes, ku rios
susijusios su nacionaliniu cha rakte-
riu, istorine, kultūrine, kalbine ir net
religine patirtimi, siekiančia šimt-
mečius. Drįstu teigti, kad yra pri gim-
tinių skirtumų, kurie nėra leng vai
įgaunami ar perimami. Tar kime, ra-
cionalumas, ypatinga pagarba laikui,
specifinis humoro jausmas, horizon-
talus arba nehierarchinis bendravi-
mas ir netgi įgūdis projektuoti veiks-
mą į ateitį yra nacionaliniai estų bruo-
žai, būdingi platesnės šiaurės šalių sa-
vasties atributai. Mes, lietuviai, sudėti
kiek kitaip, todėl ir mūsų pasaulėjau-
ta skiriasi. Iš tiesų tai labai įdomi ir
plati tema, verta at skiro aptarimo.
Tačiau du dalykus tik rai norėčiau, kad
Lietuva priimtų domėn: estų tautos
konstruktyvumą ir nuoseklumą. Ste-
bint Lietuvos poli tinę, visuomeninę
sceną į akis krinta tai, kaip nepro-
porcingai daug dėmesio skiriama for-
mai, o ne turiniui. Esa me linkę kalbėti
lozungais ir egzistenciniais manifes-
tais, tačiau pritrūkstama konstrukty-
vaus turi nio – ką konkrečiai turime
padaryti kiekvienas iš mūsų, kad Lie-
tuva tap tų geresne vieta gyventi atei-
nan čioms kartoms, o priėmus spren-
dimą reikia nuosekliai siekti tikslo,
kantriai, išmaniai ir efektyviai. Kad
spren dimai nepriklausytų nuo viena-
dienių aplinkybių ar politinės kon-
juktūros.

„Pakaks! Nustokite išeiviją plūs ti iš-
davikais, pinigų vergais, pabėgėliais ir glo-
balistais. Tai ne racionalu ir nebrandu.
Šimtatūks tantinė ir nepaliaujama emigra-
cija yra faktas. Gelžbetoninis realybės mū-
ras. Jis nesugrius nuo to, kad jį įžeidinėja-
te, niekinate ir spjaudotės tulžimi. At-
virkščiai, kuo daugiau bjaurasties pilsite, tuo
daugiau savo pusbrolių, sūnų, dukterų ir vai-
kystės draugų nu lei site į pasaulio kriauklę”,
– tai citata iš Jūsų straipsnio, kuriame kal-
 bate apie galimybę po platų pasau lį išsi-
barsčiusiems lietuviams tu rėti dvigubą pi-
lietybę. Daug disku sijų keliantis klausimas,
ir pirmiau sia jį užduoda tėvynėje likę gy venti
mūsų tautiečiai, kuriems neramu, kad tu-
rėdami balsavimo teisę, pavyzdžiui, lietu-
viai New Yorke rinks Vilniaus merą arba jų
balsas lems kitokį svarbų politinį sprendi-
mą. Ar dviguba pilietybė – tik vienas kelias
suvienyti pasau lio lietuvius? Kaip atsaky-
tumėte į šį daugelį mano tėvynainius nera -
minantį klausimą? 

Pradžiai norėčiau patikslinti, kad
šis straipsnis buvo ne tiek apie dau-
gybinės pilietybės aspektus, kiek apie

ELB renginiai Lietuvos šimtmečio proga išsiliejo į Talino gatves.

Vaidas Matulaitis jau 12 metų gyvena ir plėtoja savo verslą Estijoje.

tai, kad Lietuvai reikia pripažinti pa-
sikeitusią realybę ir permąstyti savo
santykį su išeivija. Užsienyje jau šian-
dien gyvena nemaža Lietuvos dalis. Ne
kažkokie beveidžiai, lietuviškai kal-
bantys, svetimieji, o Lietu vos visuo-
menės dalis – mūsų vaka rykš čiai kai-
mynai, mokytojai, broliai ir mamos.
Faktas yra akivaizdus: dalis Lietuvos
gyvena geografinėje Tėvynėje, dalis iš-
sibarsčiusi po pa saulį. Be jokios abe-
jonės, masinė emigracija nėra teigia-
mas reiškinys, ir mes visuomet turime
siekti sugrąžinti kuo daugiau lietuvių
į Lietuvą. Ir štai šioje vietoje yra du da-
lykai: pir ma, jie negrįš dėl kelių kos-
metinių kampanijų, kaip antai nemo-
kamos psi chologinės konsultacijos, jie
grįš į šalį, kuri siekia sėkmės ir ją ku-
ria realiais pokyčiais. Taip įvyko Airi -
jo je, tai vyksta šiuo metu ir Estijoje,
kuomet atgal reemigruoja kvalifi kuoti
medicinos specialistai iš Suo mijos.
Antras dalykas, ties problema galima
stovėti ir apgailestauti arba ga lima ją
paversti verte Lietuvos valstybei. Su-
tikite, jeigu vamzdis prakiuro, nelabai
racionalu stovėti prie jo metų metus ir
piktintis nuolat bė gančiu vandeniu.
Reikia imtis veiks mų. Apie milijoną
lietuvių, iš jų apie 300 000 Lietuvos pi-
liečių, visame pa saulyje gali būti ma-
tomi kaip galinga Lietuvos jėga, jos įta-
kos ambasadorių tinklas. Gyvename at-
virame pasaulyje, mūsų gerovė ir eko-
nominis augimas yra tiesiogiai susijęs
su tarptautiniais santykiais ir eks-
portu. Įga lin kime išeiviją veikti Lie-
tuvos naudai, tai gali duoti teigiamų re-
zultatų jau artimiausioje ateityje. To-
kiu būdu į pilietybę reiktų žiūrėti ne
kaip į „premiją” – duoti ar neduoti, bet
kaip į Lietuvos valstybės instrumentą,
pa dedantį siekti ambicingų tikslų. Čia
svarbu pabrėžti, kad vien pilietybės
klausimas iš esmės neišspręs Lietu vos
problemų, kartu turi būti įgyven dinti
ir kiti pokyčiai. Grįžtant prie pa lygini-
mo su prakiurusiu vamz džiu, kol ieš-
kome instrumentų vamz džiui sutai-
syti, padėkime po tekančiu srautu ki-
birą. 

Atsakant į Jūsų klausimą apie
tai, kad išeivija „išrinks mums val-
 džią”. Visų pirma, aš nematau tame di-
delės problemos. Manau, kad išeivija
yra ypač suinteresuota kuo greites-
niais teigiamais pokyčiais Lietuvoje,
todėl leisti jiems prisidėti prie „re -
mon to” namuose būtų vertinga ir nau-
 dinga. Antra, tai gali būti specia lio mis
teisinėmis normomis reguliuojamas
klausimas. Tarkim, ribojama galimy-
bė rinkti Seimo narius iš es mės arba
tik tam tikrą skaičių. Tokia praktika
yra ne vienoje šalyje, ir nau jo dviračio
išradinėti nereikėtų. Ap skritai visi
klausimai, susiję su pilietybe, yra at-



11DRAUGAS 2018�GRUODŽIO�8�D.,�ŠEŠTADIENIS

Atkelta iš 7 psl.

Sveikinimas iš Čikagos

Šaulių sąjungos atstovas, V. Put-
 vinskio-Pūtvio klubo prezidentas Sta-
 sys Ignatavičius perskaitė diplomato,
politiko Vygaudo Ušacko sveikini-
mo telegramą, kurioje jis sveikino su-
si rinkusius su ypatinga švente, džiau-
 gėsi, kad Lietuva turėjo tokių sūnų
kaip J. Šimkus ir Tilžės akto dieną pa-
vadino pergalės liudijimu. Buvo per-
skaityti ir kraštietės, Šveicarijos LB
pirmininkės Jūratės Caspersen, taip
pat Mažosios Lietuvos draugijos ir
fondo pirmininko iš Čikagos dr.  kun.
Valdo Aušros sveikinimai. Ma žosios
Lietuvos fondas taip pat parėmė pa-
minklinio ženklo Lietuvos savano-
riams Pagėgiuose sukūrimą.

„Mažosios Lietuvos fondas ir
draugija nuoširdžiai visus sveikina
šia proga. Labai svarbu, kad jūs pa-
 gerbiate ir savanorius. Labai džiau-
 giuosi, kad galėjome prisidėti prie
Jono Šimkaus atminimo įamžinimo.
Kartu su Lietuvos Respublikos ge-
neraliniu konsulatu Čikagoje, Lie-
tuvių šaulių sąjunga išeivijoje, Vy-
dūno fon du, Lituanistinių tyrimų
centru mes organizuojame Tilžės
akto 100-mečio minėjimo šventę čia,
Amerikoje”, – rašė sveikinimo laiške
V. Aušra, pa linkėjęs ir toliau rūpintis
Mažąja Lie tuva ir ten gyvenančiais
lietuviais (apie minėjimą Čikagoje
skaitykite artimiausiame „Drau-
go” numeryje – Red.).   

Į salę iškilmingai buvo įnešta
antroji Mažosios Lietuvos svečių Am-
žinoji Rambyno kalno knyga, kurio-
je susirinkusieji galėjo įrašyti savo
palinkėjimus. Amžinoji Ram byno
kalno knyga Mažosios Lietuvos pa-
triarchui Martynui Jankui buvo pa-
dovanota 1928 m., minint Lietuvos ne-
priklausomybės dešimtmetį ir M.
Jankaus septyniasdešimtmečio ju-
bi liejų. Tai buvo Lietuvos visuomenės
dovana M. Jankui už jo nuopelnus
prijungiant Klaipėdos kraštą prie
Didžiosios Lietuvos. Dabar įrašams
yra naudojama jos kopija. 

Renginio dalyviai turėjo gali-
mybę pamatyti prieš penkerius metus
sukurtą dokumentinį filmą „Lūkes -
čių metas. Tilžės aktas”, taip pat
jiems buvo parodyta Lietuvos kino
studijos 1989 metais užfiksuota kro-
nika – filmas apie K. Donelaičio mu-
 ziejų Tolminkiemyje bei „Tilžės šven-
tė”. Šventinis teletiltas Pagėgius su-
 jungė su Šilute, kur taip pat vyko Til-
žės akto 100-mečio paminėjimo ren-
ginys. Šilutėje minint šią sukaktį
buvo atidengta skulptūrinė kompo-
zicija Tilžės akto 100-mečiui, kurį
sukūrė kalvis Darius Vilis.

Įteikti 
atminimo medaliai

Konferencijoje pagrindinį pra-
ne ši mą perskaitė istorikas dr. Algir-
das Matulevičius, paaiškinęs, kokio-
mis aplinkybėmis buvo pasirašytas
Til žės aktas ir kodėl jis buvo toks
svarbus (jo straipsnis apie Tilžės
aktą buvo spausdintas „Drauge” lapk-
ričio 27 ir 29 d. numeriuose). Prane-
šėjas pateikė daug įdomių faktų ir de-
talių, kalbėjo emocingai ir įdomiai
bei su laukė daug plojimų.

Apie mažai Lietuvoje žinomą
mokslininką, baltistą dr. Jurgį Gerulį
pranešimą skaitė dr. Milda Janiū-

 nai tė, pristačiusi šio asmens nuo-
pelnus Lietuvai, jos kalbai ir paaiš-
kinusi aplinkybes, kodėl šis asmuo,
kurio 130-osios gimimo metinės mi-
nimos šiais metais sovietmečiu buvo
ištrintas iš enciklopedijų ir visuo-
menės atminties.

Apie Tilžės akto signatarus pla-
čiau kalbėjo Martyno Jankaus mu-
ziejaus direktorė Liudvika Burzdžiu -
vienė, priminusi, jog Bitėnų kapinė-
se ilsisi ne tik Vydūnas ir Martynas
Jankus, bet taip pat ir signatarai
Valteris Didžys, Jonas Vanagaitis. 

Pagerbus tylos minute amžiny-
bėn išėjusius Karaliaučiaus krašte
dirbusius lietuvių kalbos mokyto-
jus, nemažam būriui Mažosios Lie-
tuvos lietuvybės puoselėtojų buvo
įteikti Tilžės akto 100-mečio atmini-

mo me daliai. S. Ignatavičius paskel-
bė, kad pirmojo numerio medalis
bus įteiktas tam, kas suras Tilžės akto
originalą. 

Kiti medaliai minėjimo metu
įteik ti viešosios įstaigos Karaliau-
 čiaus LB pirmininkui Sigitui Šam-
 borskiui, kuris įdėjo daug darbo ir
energijos, rengdamas minėjimą Pagė -
giuose, taip pat keliolikai Karaliau-
 čiaus krašto lietuvių mokytojų, akty -
vių visuomenininkų. Jautrią padė kos
kalbą pasakė medaliu apdovanotas il-
gametis Tilžės lietuvių katalikų ku-
nigas Anupras Gauronskis.

„Šis medalis – labai didelis įver-
tinimas man, ir esu už tai labai dė kin-
gas. Dabar gyvename nelengvus lai-
 kus, lietuviams šiame krašte nėra
lengva, bet prisiminkime istoriją,
kai būta daug visokių sunkumų, o
mes išgyvenome, išlikome. Džiau-
giuosi tuo, kad lietuviai Tilžės kraš-
te dar nori vaikus krikštyti pagal lie-
tuviš kus papročius, kad jie dar ne-
užmiršta Dievo, religijos. Tikėkimės,
kad ateis geresni laikai, kai visiems
bus leng viau”, – sakė kunigas.

Po oficialiosios dalies buvo su-
 rengtas koncertas, kuriame dalyvavo
atlikėjai ne tik iš Lietuvos bei Ka ra-
liaučiaus krašto, bet ir iš Lenkijos,
Punsko – iš ten atvyko Lenkijos lie-
tuvių etninės kultūros draugijos an-
 samblis „Alna”, vadovaujamas  Vy-
 tauto Batvinsko. Koncerte dalyvavo ir
Pagėgių folkloro ansamblis „Ka man-
a”, iš Tilžės atvyko Vydūno lietuvių
draugijos ansambliai „Birutė” bei
„Tilzita”, iš Karaliaučiaus – jau gerai
žinomi Algirdo Karmilavičiaus va-
dovaujami L. Rėzos lietuvių drau gijos
ansambliai „Penki vaikee” ir „Gabi-
ja”.

Minint Tilžės akto 100-metį –
pagarba Amerikos lietuviui

Amerikos lietuvių plakatas, skirtas Ma-
žosios ir Didžiosios Lietuvos susijungimui.

sakomi arba išsprendžiami. Tačiau
pradžiai reikėtų pakeisti požiūrį iš es-
mės.

„Sukurti gyvenimą iš naujo sve timame
krašte yra iššūkis, su kuriuo ne kiekvienas
susitvarky tų. Išmoktos užsienio kalbos,
su kauptos patirtys, įgyti įgūdžiai yra ne blo-
gis, o turtas. Neįkaino jamas gamtinis iš-
teklius, kurį Lie tuva turi. Turi, bet dar ne-
atrado”, – tai dar viena citata iš Jūsų straips-
nio. Remdamasi Jūsų įžvalga, noriu pa-
klausti, ar tikrai mes tu rime garantijų, kad
emigracija, pasiglemžusi protus ir energingą
jaunimą, nepaliks Lietuvoje dykrų – negy-
venamų teritorijų?  

Jokių garantijų turbūt niekas duo-
 ti negali, nebent paverstume Lie tu vą
antra Šiaurės Korėja ar Turkmė nista-
nu su absoliučia cenzūra ir už daryto-
mis sienomis. Jeigu apie emigraciją
kalbėtume medicininiais terminais,
svarbiausia yra tinkama diagnozė. Ko-
kios priežastys skatina žmones išva-
žiuoti? Labai svarbu su vokti, kad emig-
racija yra ne bėdų prie žastis, bet pa-
sekmė. Todėl norint emigracijos srau-
tus sustabdyti ar pasukti atvirkščia
kryptimi, Lietu vo je reikia pokyčių. Ir
ne tik ekonomi nių, kaip dažnu atveju
supaprastintai yra pateikiama. Rei-
kia aiškiai suvokti, kad ne vien algų dy-

antra šeima. Negalėčiau įvardinti kaž-
kokių ne įveikiamų barjerų ar sunku-
mų, vis kas priklauso nuo manęs paties.
Tarkim, patobulinęs savo estų kalbos
žinias galėčiau žengti dar toliau estiš-
ko pažinimo link. 

Kokios nuomonės apie lietuvius yra es-
tai? Kaip jie reaguoja į nuolat jų šalyje gy-
venančius mūsų tautiečius? Ar tebejunta-
ma toji stipri bendrystės dvasia, kokia bu -
vo pirmaisiais Nepriklausomybės metais?  

Bent jau mano aplinkoje vyrau-
janti nuomonė apie Lietuvą yra tei gia-
ma. Kitas pastebėjimas yra tas, kad es-
tai apskritai mažokai žino apie Lietu-
vą. Estų žiniasklaida gana santūri
naujienoms iš Lietuvos. Kažkada da-
rėme nedidelį tyrimą – lyginome, kiek
Lietuvos paminėjimų per mėne sį tei-
giamame kontekste yra Estijos žinių
tinklalapyje ir kiek Estijos pami nėjimų
Lietuvoje. Rezultatas iškal bingas: 20:1
Estijos naudai. Sąlyginai žemas Lie-
tuvos žinomumas paskatino ELB ak-
tyviau plėtoti informacinį ir kultūrinį
mūsų šalies pristatymą Estijoje. Sten-
giamės kalbėti su Esti jos žiniasklaida,
šį pavasarį pirmą kar tą surengėme
Lietuvos dieną Ta line, pristatėme
mūsų etnografinį paveldą: nuo folklo-
rinių dainų ir tautinių kostiumų iki na-

dis gena lietuvius svetur, bet ir bendras
visuomeninis, politinis klimatas. Per
daug ne gatyvumo, trūksta empatijos ir
pa kan tumo, stokojama sėkmingos Lie-
 tu vos vizijos. Visuomenėje juntamas
susiskaldymas ir susigrupavimas į
praktiškai tarpusavyje nesusisie kian-
 čius indus. Trumpai tariant, Lie tuvoje
trūksta idealizmo. Negatyvų požiūrį
reikia guiti lauk, nesikoncentruoti
tiek daug į problemos apver ki mą, bet
projektuoti ateitį – tai ypač aktualu jau-
najai kartai.

Kaip Jums pavyko adaptuotis naujoje
aplinkoje? Kas buvo sun kiausia  apsigyve-
nant Estijoje ir galbūt dar tebėra kažkokių
daly kų, prie kurių Jums sunku pri prasti?

Sunkesni buvo pirmieji metai.
Gana stipriai jaučiau kultūrinius elg-
senos skirtumus. Nors esame geo gra-
fiškai šalia, vis dėlto estai ir lietuviai
esame gana skirtingų temperamentų.
Pirmus 12 mėnesių jaučiausi išties
karštakošiu pietiečiu, kuris nuolat
gestikuliuoja ir per daug šne ka. Ilgai-
niui perpratau estų būdą, pradėjau
jausti jų esybę ir tuos ypa tinguosius 50
estiškos tylos atspalvių. Be abejo, ypač
daug man padėjo pui kūs draugai ir ko-
legos estai, kantriai aiškinę naciona-
linius ypatumus, o vėliau ir sutikti vie-
tos lietuviai, ku rie šiandien yra kaip

cionalinės virtuvės įžymybių. Dėl ben-
drystės? Čia reiktų pažymėti kartų
klausimą. Vyresni estai jaučia dau-
giau sentimentų, turi daugiau bendrų
prisiminimų, jaunesnė karta jau žiūri
per kitą prizmę. Jiems Lietuva labiau
siejasi ne tiek su istorine bendryste,
kiek su šių dienų žymekliais: krep ši nio
pergalėmis, sėkmingai Estijoje plė toja-
mu stambaus kapitalo tinklu ar jung-
tinėmis užsienio politikos iniciatyvo-
mis. Beje, mūsų valstybių 100-mečio mi-
nėjimai ir Popiežiaus vizi tas gerokai
prisidėjo prie bendrystės stiprinimo.
Apibendrinant, manau, kad Baltijos
vienybė ir Baltijos ben drystės kon-
cepcija yra gajesnė Lietu voje, nei Es-
tijoje. Pastarojoje daugiau žvilgsnio į
Suomiją ir Šiaurės regio ną.

Ko pasiilgstate iš Lietuvos la biausiai ir
kaip malšinate užplūstančius nostalgiškus
jausmus, jei gu tokie aplanko? 

Pasiilgstu Vilniaus senamiesčio,
bažnyčių varpų gaudesio sekmadie nio
rytais ir knygynų. Be abejo, drau gų ir
artimųjų. Nostalgijai išsikeroti didelių
galimybių nėra – čia, Estijoje, vykdo-
me intensyvią lietuvišką veiklą, o ir Ta-
linas nuo Vilniaus – vienos valandos
lėktuvo skrydžio atstumu. Vilniuje ne-
sijaučiu nei svetimas, nei svečias.
Mano širdis išsiuvinėta Vyčiu.

ELB pirmininkas Vaidas Matu laitis džiaugiasi, kad nedidelis lietuvių sambūris yra kūrybiškas
ir inovatyvus.
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PETRAS V. KISIELIUS, mD, FACS
INKSTŲ,�PūSLėS,�PROSTATOS�
GYDYMAS�BEI�CHIRURGIJA

Center�for�Health
1200�S.�York,�Elmhurst,�IL�60126

Tel. 331-221-9004

Chirurgai

ViDauS ligoS 
akiŲ ligoS

ARAS ŽLIOBA, mD
AKIŲ�LIGOS�–�CHIRURGIJA
219�N.�Hammes�Avenue

Joliet,�IL�60435
Tel. 815-741-3220

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

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

920-320-6344

LInAS SIDRYS, mD
AKIŲ LIGOS–CHIRURGIJA–AKINIAI

2701�W�69�th�St.,�Chicago,�IL
5706�W�111th�St.,�Chicago�Ridge,�IL
Tel. 708-636-6622

DR. ELIGIJUS LELIS
Akių ligos ir chirurgija

1192�Walter�St,�Lemont,�IL�60439
963�N.�129th�Infantry�Dr.�#110

Joliet,�IL�60435
Tel. 815-723-1854

Stuburo ir SkauSmo ligoS 

SUREnDER LAL, mD
Specialybė - vidaus ligos

7722�S.�Kedzie�Ave.
Chicago,�IL�60652

Tel. 773-434-2123
Valandos�susitarus

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

DantŲ gyDytojai

DR. JOVITA KERELIS
DANTŲ�GYDYTOJA

9525�S.�79�th�Ave.,�Hickory�Hills,�IL

Tel. 708-598-8101

DR. LInA POŠKUS
Dantų�gydytoja

11739�Southwest�Hwy,�
Palos�Hts,�IL�60463

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

DR. DALIA E. CEPELĖ, DDS
Dantų�gydytoja

10745�Winterset�Dr.
Orland�Park,�IL�60467

708-873-9074
Valandos�susitarus

DR. RAmUnĖ mACIJAUSKAS
Dantų�gydytoja

9356�S.�Roberts�Road
Hickory�Hills,�IL

Tel. 708-598-2131
Valandos�susitarus

DR. DALIA JODWALIS
Dantų gydytoja

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

Valandos�susitarus

DR. DAIVA BIDVA
Dantų gydytoja
950�York�rd.�#110
Hinsdale,�IL�60521

Tel. 708-485-2828

DR. SImOnA ŽILIŪTĖ
Dantų�gydytoja

nuo š. m. rugpjūčio 1 d. perėmė
dr. Petreikytės kabinetą. Laukiami ir 

seni, ir nauji pacientai.
9055�S.�Roberts�Road,�

Hickory�Hills,�IL

Tel. 708-598-4055
Valandos�susitarus

DR. GAILĖ V. ČERnIAUSKAS
DANTŲ GYDYTOJA

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

www.parkridgesmiles.com

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

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 

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

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

.
KEPYKLA IR DELIKATESAI

6216 W. Archer Ave., Chicago, IL 60638
Tel. 773-581-8500

•�Lietuviška�duona�ir�raguoliai
•�Vestuviniai�ir�įvairūs�tortai
•�Siunčiame�mūsų�produktus�UPS
•�Atidaryta�7�dienas�per�savaitę
•�Aplankykite�mūsų�svetainę�– www.racinebakery.com

www.vytistours.com
info@vytistours.com

4024�235th�St.,�Douglaston,�NY�11363

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

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

ATSTOVYBĖ ČIKAGOJE

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

LIETUVĄ

1-800-778-9847

Teiraukitės mūsų 2018 m. brošiūros. Ją galite patys išsispausdinti adresu:
www.vytistours.com

Specialios turistinės kelionės į Baltijos kraštus 2018 m.
Dėl�informacijos�skambinkite�Ritai�Penčylienei

Kainas sužinoti ir užsisakyti vietas galite 
www.vytistours.com

Siūlome informaciją apie specialias nuolaidas
Atsiųskite savo el. pašto adresą

Specialios turistinės kelionės į Baltijos kraštus
Dėl informacijos skambinkite Ritai Penčylienei

Darius Bliznikas MD SC
Ear, Nose and Throat • Allergy

708-586-2212
www.palosent.com

7110 West 127th st. Ste 210
Palos Heights IL 60463



PERSPEKTYVUS namų, butų, žemės, verslo, investicijų
PIRKIMAS, PARDAVIMAS,

FINANSAVIMAS, PERFINANSAVIMAS ir
NUOMA

rasa mitkus
Nekilnojamojo turto ir paskolų brokerė
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,,Draugo” sudoku nr. 136
išsprendė�ir�mums�atsa�kymus�at�siun�tė:

mečys Šilkaitis, Santa�Monica,�CA
Ona Kudirkienė, Orland�Park,�IL
Nuoširdžiai�dėkojame�sprendėjams.�

Jūsų�sprendimų�atsakymų�lauksime�paštu:�
,,Draugas”, 4545 W. 63rd St., Chi cago, IL 60629–5589

arba�el.�paštu�– skelbimai@draugas.org ir�faksu: 773-585-8284. 

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
35-eri metai

PERKA

Advokatas
GInTARAS P. ČEPĖnAS

6436�S.�Pulaski�Rd.,�
Chicago,�IL�60629

Tel. 773-582-4500
Valandos�pagal�susitarimą

ADVOKATAI

REAL ESTATE

BRAnGIAI PERKU 
GINTARO DIRBINIUS

IR GINTARO GRYNUOLIUS.
tel. 708-603-5494

Cell: 773.896.7370 
RaimondaRealtor@gmail.com

Reikia pagalbos
PARDUODANT ar

PERKANT nekilnojamąjį
turtą Floridoje, Tampa
Bay, St. Petersburg ar

aplinkiniuose miestuose?

Raimonda Misiunas
Realtor

Padėsiu Jums visais su nekilnojamu
turtu susijusiais klausimais!

PARDAVIMAS�IR�TAISYMAS
MIGLINAS TV

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

PASLAUGOS

REMKIME
DRAuGo

foNDą
Nuo�1992�metų�Draugo
fondas� padeda� išlaikyti
mūsų� lietuvišką,� katali-
kišką� „Draugo”� laikraštį.
Prisiminkite�Draugo�fon-
dą�savo�testamente.�Ke-
letas� stambesnių� paliki-
mų� užtikrins� „Draugo”
laikraščio�gyvavimą�dau-
gelį�metų!�

w w w . draugofondas.org

skelbimai@draugas.org
W W W. D r a u g a S . o r g

DRAUGAS

Leidžiamas tris kartus per savaitę – antradienį, ketvirtadienį ir šeštadienį

110-ojo gimtadienio proga 
naujiems prenumeratoriams:

$110 metams $65 pusei metų
$99 internetinė (pdf) metams

$30 internetinė (pdf) 3 mėn.

www.draugas.org

�

�

�

�

Lietuvius suburiantis laikraštis

DRAUGAS
Siunčiu $_________ prenumeratai

Vardas, pavardė  

Adresas

Miestas valstija zip

Tel. el. paštas

Čekį siųskite: DRAUGAS • 4545 W. 63rd St. • Chicago, IL 60629
773-585-9500  •   www.draugas.org
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Atkelta iš 3 psl.

Carl Armand:
Denis yra mano draugas. Mes su

juo kartu mokomės lietuvių kalbos, o
taip pat turime nemažai panašumų.
Vienas iš jų – mūsų abiejų žmonos yra
lietuvės. Jos abi yra draugės. Mano
žmonos vardas Laima. Su ja susituo-
kiau prieš dvejus metus. Mano pirmo-
ji žmona mirė prieš ketverius metus.
Laima iš pirmos santuokos turi dvi
dukras, kurios gyvena taip pat Ame-
rikoje. Viena iš jų yra neseniai baigu-
si studijas, dirba mieste ir kasdien
mus aplanko. Jos su mano žmona kal-
basi lietuviškai. Aš tuomet pasijuntu
tarsi ,,iškritęs” iš draugijos. Neretai jų
paprašau, kad tuo metu, kai aš esu ša-
lia, jos kalbėtųsi angliškai. Suprantu,
kad žmonai su savo tautiečiais leng-
viau yra kalbėtis gimtąja kalba. Jos vy-
resnioji dukra neseniai susituokė, ves-
tuvėse buvo svečių iš Lietuvos. Kai esu
tarp lietuvių, man norisi suprasti,
apie ką jie kalbasi, būti to pokalbio da-
lyviu. Todėl ir pradėjau mokytis. Na-
muose skaitau lietuviškai, man dar la-
bai sunku teisingai tarti skaitomo
teksto žodžius, tačiau žmona mane pa-
taiso. Kol kas tai tik pradžia, tačiau
kaip smagu, kai galiu žmonos tautie-
čiams pasakyti bent kelias lietuviškas
frazes ir matyti, kaip jie nustemba.
Nors lietuvių kalba yra nelengva, tą jau
spėjau suprasti, tačiau tikiu, kad tų lie-
tuviškų žodžių ir frazių išmoksiu. Aš
pasiryžęs mokytis. 

Silvija Radvilienė, mokytoja:
Mano pamokas jau antrus metus

lankanti grupė – labai atkaklūs ir
darbš tūs studentai. Pamokų metu mes
vieni į kitus kreipiamės lietuviškais
vardais. Taip Janet tapo Janute, Mi-
chael – Miku. Beje, Mikas praėjusiais
metais atėjo mokytis todėl, kad rengė-
si tuoktis su lietuvaite. Vestuvės turė-
jo vykti Lietuvoje, todėl šventės metu

Amerikiečiai: 
mes kalbėsime lietuviškai

jis norėjo pasakyti trumpą kalbą lie-
tuviškai. Jam puikiai pavyko įgyven-
dinti šį planą. Tačiau Mikas nenu-
traukė mokslų. Neseniai jų šeima su-
silaukė kūdikio, todėl iš Lietuvos at-
vyko Miko žmonos mama. Ji nemoka
anglų kalbos, todėl Mikas intensyviai
mokosi lietuvių. Jam labai išradingai
padeda žmona: namuose ant baldų,
indų ir kitų daiktų ji užklijavo popie-
riaus lapelius su lietuviškais tų daik-
tų pavadinimais. Mikas tikrai nori iš-
mokti ir labai stengiasi. Jam puikiai se-
kasi. Barbara Dust ėmė mokytis tuo-
met, kai netyčia susirado Lietuvoje
gyvenančių giminių, apie šiuos žmones
ji anksčiau nieko nebuvo girdėjusi. Ji
su jais susirašinėja lietuviškai. Mar-
garita Mankus yra jauna moteris, ji –
būsima gydytoja. Margaritos tėtis yra
lietuvis, mama – ispanakalbė iš Puer-
to Rico. Margarita ir trys jos seserys
moka anglų ir ispanų kalbas. Ir tik ji
vienintelė iš seserų pasiryžo išmokti tė-
čio gimtąją kalbą. Apibendrindama
galiu pasakyti, kad yra pagrindinės dvi
paskatos, dėl kurių mano studentai
nori išmokti lietuviškai: tai jų šeima ir
lietuviškos šaknys.

Kalbino Virginija Petrauskienė

Margarita Mankus nori išmokti tėčio gim-
tąją kalbą.                 V.�Petrauskienės�nuotr. Kalendorius, skirtas Dievo meilės pergalei

,,Draugo” redakciją pasiekė Šiaulių vyskupo Eugenijaus Bartulio do-
vana – naujasis nuotraukų kalendorius, skirtas 2019 metams.

Kalendoriaus pavadinimas – „Dievo meilės pergalė”.  Nuotraukose
– Dievo meilės pergalės ženklai, kuriuos Šiaulių vyskupas rado ir nufo-
tografavo kelionės Ispanijoje metu. Tekstą kalendoriui parengė dr.  Jū-
ratė Micevičiūtė.

Kalendoriuje vyrauja ryškiausias Dievo meilės pergalės ženklas – Kry-
žius. Kovo mėnesio kalendoriaus lapą puošia kryžius, kabantis neįprastoje
vietoje – tilto apačioje. Tokį kryžių vyskupas E. Bartulis atrado Cangas
de Onis, Asturijos provincijoje.

Aplankytas ir Santo Toribio de Liébana vienuolynas Cantabrijoje, ku-
riame saugomos didžiausios šv. Kryžiaus relikvijos pasaulyje. Kelionė į
šį vienuolyną buvo pavojinga, autobusas tik užlenkus veidrodėlį galėjo
įveikti kalnų kelio vingius.  Tačiau saldus buvo pergalės skonis, nes po
to kiekvienas autobusu važiavęs piligrimas galėjo prisiliesti prie kryžiaus
relikvijos. 

Dievo Meilės pergalės bendražygei – švč. M. Marijai – kalendoriuje
skirti sausio, balandžio, gegužės ir birželio mėnesiai.  Akį traukia Tole-
do katedrą puošianti besišypsanti „Baltoji Mergelė Marija”. Paprastai Ma-
rijos veide vaizduojama kančia, susirūpinimas, susikaupimas.  „Šios Ma-
rijos ir jos Kūdikio šypsena mums primena, kad ir mes turime džiugiai žvelg-
ti į gyvenimą”, – sako vyskupas E. Bartulis.

Ispanijoje lankytos šventovės glaudžiai susijusios su šv. Terese Avi-
liete ir šv. Kryžiaus Jonu, tad paskutiniai mėnesiai skirti jiems.

,,Draugo” redakcija dėkinga kun.  Alionidui Budriui, į Čikagą atvežusiam
vyskupo dovaną. 

,,Draugo” inf.

Juozo Skiriaus knygą
„JAV lietuvių darbai Lietuvai
1918–2018 metais”

kurią šiemet išleido  Draugo fondas, galima įsigyti ,,Drau-
go” knygyne, 4545 W. 63th Str., Chicago, IL. Kaina – 50
dol. Pridėtinis Illinois valstijos vertės mokestis – 9,25 proc.
arba 4,63 dol. Persiuntimo mokestis – 5 dol.

Pasiteirauti tel. 773-585-9500.
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Pasidalinkite nuomone

www.facebook.com/draugolaikrastis

draugas.org/mirties

11028 S. Southwest Hwy. Palos Hills, Illinois

(708) 974-4410 www.palosgaidasfh.com

„Geriausios laidojimo paslaugos”
suteikė

Žymenį

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

calendar.draugas.org

 

Kviečiame įsigy� kalėdaičių zakris�joje prieš ir po Mišių, ir misijos raš�nėje. 
 

Kalėdinis visų misijos chorų koncertas  
sekmadienį, gruodžio 2 d., 1:00 val. p. p., bažnyčioje 

 

Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo šventės Mišios 
šeštadienį, gruodžio 8 d., 9:00 ir 11:00 val. r., ir 6:00 val. v. 

 

Advento rekolekcijos su broliu Pranciškumi Nekrošiumi CSJ 
šeštadienį, gruodžio 8 d., 9 val. r., Atei�ninkų namuose 

 

Mokomosios šv. Mišios ir agapė 
šeštadienį, gruodžio 8 d., 6 val. v., bažnyčioje 

 

Bendruomeninės Susitaikinimo pamaldos (išpažintys) 
gruodžio 14 d. (penktadienį) 7:00 val. v., gruodžio 17 d. (pirmadienį) 7:00 val. v., 

gruodžio 18 d. (antradienį) 11:00 val. r. 
 

Asmeninės išpažintys 
kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 5:00-6:00 val. v.   

 

Kūčių vakaro šv. Mišios 
4:00 val.p.p. ir 10:00 val. v. (Bernelių Mišios) 

 

Misijos Kūčių vakarienė 
Pirmadienį, gruodžio 24 d., 6:00 val. v. (prašome registruo�s iki gruodžio 20 d.) 

 

Kalėdų šv. Mišios 
gruodžio 25 d. (antradienį) 9:00 val. r. ir 11:00 val. r. 

 

Biblinė vaikų stovykla 
gruodžio 27–28 d. (ketvirtadienį ir penktadienį) nuo 9:00 val. r. iki 5:00 val. v., Atei�ninkų namuose  

 

Šventoji Šeima – šv. Mišios 
gruodžio 30 d. 9:00 ir 11:00 val. r., ir 6:00 val. v. 

 

Naujųjų metų išvakarių šv. Mišios 
gruodžio 31 d. (pirmadienį) 6:00 val. v. 

 

Švč. Mergelė Marija, Dievo Gimdytoja (Naujieji Metai) – šv. Mišios 
sausio 1 d. (antradienį) 9:00 val. r., 11:00 val. r. ir 6:00 val. v. 

 

Kristaus apsireiškimas (Trys karaliai) – šv. Mišios 
sausio 6 d. (sekmadienį) 9:00 val. r., 11:00 val. r. ir 6:00 val. v. 

 

Laukiame Jūsų visų! 

Palaimintojo Jurgio Matulaičio Misija 

tel.: (630) 257-5613 matulai�smission@gmail.com 

 

Adventas ir šv. Kalėdos  

Mišių ir šven�nių renginių tvarka  

2018–2019 metai 

ŠEŠIOLIKOS METŲ MIRTIES SUKAKTIS

Nebeišverksi, nepakeisi nieko
Iš ten nei žodžio, nei žinios...
Ir tyli žemė nuo mūsų tave paslėpus,
Bet mes žinom, su mumis tu visados...

A † A
ekonomistas

ADOLFAS BALIŪNAS
1908.VI.17–2002.XII.8

Amžiną atilsį duok jam, Viešpatie, ir amžinoji šviesa
tegu jam šviečia. Amen.

Mirties metinių proga prašome draugus, bendradar-
bius ir pažįstamus prisiminti a. a. Adolfą maldoje.

Algis Baliūnas
Gražina Baliūnaitė-Austin
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INSURANCE AND FINANCIAL
DRAUDIMAI IR FINANSINĖS PASLAUGOS

7667 W. 95th St., Suite 207
Hickory Hills, IL  60457
Fax: 708-851-4777

Notarinės
paslaugos
–NEMOKAMAI

Vilkikų draudimai
Verslo

draudimai

708-433-7777

Vilma Virginija

� JAV Lietuvių Bendruomenės Lemonto apy-
linkės Socialinių reikalų skyrius gruo-
džio 12  d., trečiadienį, 1 val. p. p. kviečia
visus į PLC Lemonte skaityklą, kur matysi-
te LRT serijos ,,Laisvės kaina. Savanoriai” šeš-
tąįį filmą. 

� Cicero lietuvių Adventinė agapė vyks gruo-
džio 16 d., sekmadienį. Visi kviečiami 8:45
val. r. dalyvauti šv. Mišiose Šv. Antano baž-
nyčioje, o po to – agapėje lietuvių kavinėje.
Muzikės Vilmos Liobikienės vadovaujamas
parapijos choras atliks meninę programą. Bus
šventinės vaišės. Šv. Antano bažnyčios ad-
resas: 1500 S. 50th Ave, Cicero, IL  60804.

� Kalėdinė mugė St. Petersburg Lietuvių klu-
be (4880 46th Ave North, St. Petersburg,
FL 33714) vyks gruodžio 20 d., ketvirtadienį,
11:30 val. ryto. 1 val. p. p. – pietūs. Kvie-
čiame visus dalyvauti. Tel.: 727-525-2924.

� Gruodžio 23 d., sekmadienį, po 11 val. r.
šv. Mišių maloniai visus kviečiame prie ben-
dro Švč. Mergelės Marijos Gimimo parapijos
Kūčių stalo. Kartu giedosime Kalėdines gies-
mes. Kaina suaugusiems – 20 dol., vaikams
iki 10 metų – nemokamai. Vietas užsisakyti
iki gruodžio 17 d. tel. 773-776-4600 (Aud-
ra).

pAS MUS
IR

ApLINK MUS

Namams pirkti paskolos 
duodamos mažais mėnesiniais 

įmokėjimais ir prieinamais nuošimčiais.
Kreipkitės į 

mutual Federal Bank, 
2212�West�Cermak�Road.�

Tel. (773) 847-7747

Advokatas
VYTENIS LIETUVNINKAS

4536 W. 63 Street
Chicago, IL 60629

(Skersai gatvę nuo „Draugo”)

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

Gruodžio 16 d., sekmadienį, 1 val. p.p. Švč. Mergelės Marijos gimimo bažnyčia 6820 S. Washtenaw Ave,
Chicago, IL 60629

Dalyvauja:
tenoras Marty M,
Pal. J. Matulaičio Misijos vaikų choras „Vyturys“, vadovas Darius Polikaitis,
pianistė Elytė Rėklaitis,
„Cadenza String Quartet“, vadovė Linda Veleckytė,
poetė Sandra Avižienytė.

Bilieto kaina $25, moksleiviams $15, vaikams iki 6 metų – nemokamai. Bilietus galima nusipirkti Nativity BVM, "Old Vilnius", "Lithuanian Plaza" ir Pasaulio Lietuvių Centre. 
Biletai bus parduodami koncerto metu prie bažnyčios durų. Pasiteiravimo telefonas: Audra (773) 776-4600. 

Bilieto kaina $25, moksleiviams $15, vaikams iki 6 metų – nemokamai. Bilietus galima nusipirkti Nativity BVM, "Old Vilnius", "Lithuanian Plaza" ir Pasaulio Lietuvių Centre. 
Biletai bus parduodami koncerto metu prie bažnyčios durų. Pasiteiravimo telefonas: Audra (773) 776-4600. 

Rosetta Hall
5501 W. 79th Str.

Burbank, IL 60459
2018 m. gruodžio 31 d. 8 val. v.

Šoksim, trypsim, uliavosim
Gyva muzika, skanus maistas (bufetas), 

nemokamas baras, o gerą nuotaiką atveškite jūs
Paul Strolia muzika

Kaina – 80 dol.
Daugiau  informacijos tel. 630-240-3343. Bilietai parduodami 

kavinėse ,,Old Vilnius” ( 2601 75th Str.) ir ,,Smilga” (2819 83rd
Str.), Darien, IL. Taip pat – internetinėje svetainėje:
Eventbrite.com (paieška: New Year – Naujieji Metai).

Gruodžio 16 d., sekmadienį, 1 val. p. p. Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčia,
6820 S. Washtenaw Ave., Chicago, IL 60629 

Bilieto kaina 25 dol., moksleiviams – 15 dol., vaikams iki 6 metų – nemokamai.
Bilietus galima nusipirkti Švč. M. Marijos Gimimo bažnyčios klebonijoje, ,,Old Vilnius”,

,,Lithuanian Plaza” ir Pasaulio lietuvių centre. 
Prieš koncertą bilietai bus parduodai bažnyčios prieangyje. Pasiteirauti tel. 773-776-4600 (Audra).

Pal. J. Matulaičio misijos vaikų choras „Vyturys”, vadovas Darius
Polikaitis, pianistė Elytė Rėklaitis, „Cadenza String Quartet”,
vadovė Linda Veleckytė, poetė Sandra Avižienytė.

Dalyvauja: 
tenoras Marty M, 

California Lithuanian Credit Union
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www.draugas.org

SKAITYKITE 
,,DRAUgą” gREIčIAU! 

www. draugas.org


