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„Šimtmečio ambasadoriaus”
konkurse paskelbti 
nugalėtojai – 4 psl.

Išrinkti Lietuvos 
metų sportininkai – 9 psl. 
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,,Lietuva tikrai yra nuostabi vieta gyventi ir kurti” 

„Mes visi ateiname iš vaikystės”

Pokalbis su LR Užsienio reikalų
ministerijos Užsienio lietuvių
departamento direktoriumi

Marijumi Gudynu
Specialiai ,,Draugui”

Gerbiamas Marijau, kokie Jums buvo šitie besibaigian -
tys metai? 

Jeigu kalbėtume apie mane asmeniškai – tai
buvo pirmieji pilni metai pragyventi Lietuvoje. Pra-
džioje, tik grįžus, buvo daug persikraustymo rūpes-
čių, reikėjo surasti vaikams mokyklas, įsikurti, nu-
statyti gyvenimo ritmą ir panašiai. Galiu pasi-
džiaugti, kad jau pilnai įsiliejome į gyvenimą čia, ir
rodos, tarsi nė nebuvome išvykę. Galiu užtikrintai
pasakyti, kad Lietuva tikrai yra nuostabi vieta gy-
venti ir kurti.

O žiūrint plačiau į šiuos metus, tai svarbiausi
buvo keli dalykai. Pirmiausiai – Lietuvos valstybės
atkūrimo jubiliejus. Jau ir pati metų pradžia buvo
įspūdinga – Nepriklausomybės akto iš Vokietijos ar-
chyvo atvežimas eksponuoti Lietuvoje. Nuostabu, kad
jis surastas būtent šiais metais ir grįžo ten, kur buvo
pasirašytas. Tai labai gražiai nuspalvino ir sujungė
mūsų praeitį, mūsų šalies istoriją su dabartimi.

– 7 psl.

Gerb. Prezidente, artėja gražiausios metų šventės. Ką
jos Jums reiškia? Kokie Jūsų vaikystės pri siminimai apie
Kūčias, Kalėdas? 

Kūčios ir Kalėdos man iki šiol lau kiamiausios
šventės – kaip buvimo su artimais žmonėmis, dali-
nimo si ir dovanojimo stebuklas. Šis jausmas išliko
per visą gyvenimą.

Priklausau tai Lietuvos kartai, kuri iš savo pa-

tirties atsimena laikus, kai Kūčias švęsti buvo drau-
džiama, o prie stalo susėsdavome tyliai. Tas va karas
atrodydavo tarsi šeimos paslaptis. Gyvenome kukliai,
tai ir šventės būdavo paprastos. Žinoma, puošda vome
eglutę – vaisiais, saldainiais, žais liukais. Ir visada
lauždavome kalėdaitį.

Didžioji dalis šventinių papročių mano gyveni-
me išliko iki šiol. Juk mes visi ateiname iš vaikys-
tės. – 3 psl.

LR prezidentės Dalios Grybauskaitės interviu „Draugui”
Kalėdų belaukiant… Prezidentė Katedros aikštėje, prie vienos gražiausių Europos eglių.                                 Roberto Dačkaus nuotr.

Marijus Gudynas. Tomo Razmos nuotr.
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Šventų Kalėdų dvasioje vieni kitiems
ištarsime daug gražių ir prasmingų
linkėjimų. Vėl linkėsime geros, ra-

mios, sveikos bei laimingos ateities! Tačiau ma-
tydami savo ir kitų gyvenimo kelią žinome, kaip
sunkiai šie linkėjimai tampa realybe. Dažniau-
siai prasmingi žodžiai taip ir lieka tik žodžiai. To-
dėl Jono Krikš tytojo skelbimu apie ateinantį Kris-
tų (Luko 3:16) linkiu kiekvienam savo gyvenime atrasti ir
puoselėti gyvą bendravimą su atėjusiu Viešpačiu, kuris žo-
džius paverčia gyvenimu. Jėzaus gimimas kūne ir šeimoje
tarsi parodo, kad jo noras yra būti ir tavo kasdieniniame
gyvenime. Tad pavesk savo gyvenimą į galingesnes ran-
kas ir niekada nepamiršk, kad jos yra daug arčiau negu
tu galvoji... Vieš pats yra arti! Nieku per daug nesi-

 rūpinkite, bet visuose reikaluose mal da ir prašymu su pa-

dėka jūsų troškimai tesidaro žinomi Dievui. Ir Dievo ramybė,

pranokstanti bet kokį supratimą, sergės jūsų širdis ir min-

tis Kristuje Jėzuje. (Fil 4:6–7)

Palaimintų Jums šv. Kalėdų ir 
Naujųjų 2019-ųjų Viešpaties metų!

Kun. Liudas Miliauskas, 

Lietuvių evangelikų liuteronų Tėviškės parapija

PRELATAS EDMUNDAS J. PUTRIMAS
Lietuvos Vyskupų Konferencijos  Delegatas 

užsienio lietuvių katalikų Sielovadai

Brangūs broliai ir seserys Kristuje, lietuviai gyvenantys visuose žemynuose bei etninėse
žemėse.

Iš Jesės kelmo išaugs atauga, iš jo šaknies išdygs atžala. Ant jo ilsėsis Viešpaties dva-
sia: išminties ir supratimo dvasia, patarimo ir tvirtumo dvasia, pažinimo ir maldingumo dva-
sia (Iz 11,1).

Švęsdami Kristaus gimimo iškilmę esame kviečiami pažvelgti į tvartelyje gimusį kū-
dikėlį Jėzų. Jėzui, kaip ir kitiems kūdikiams, reikalinga žmogiška pagalba, kad galėtų
augti ir bręsti. Dievo galybę spinduliuojantis Jėzus – žodis tapęs kūnu – laimina mus

ir primena apie savitarpio pagalbą bei žmogišką trapumą.
Džiaugdamiesi, kad Kūčių vakaras suburia mus visus prie bendro stalo, prisiminki-

me šiuos ypatingus Lietuvai metus, kai joje lankėsi popiežius Pranciškus. Savo kalboje jau-
nimui Katedros aikštėje jis sakė: „...prisiminkite savo šaknis...”, „...būkite drąsūs! Sekti Jėzumi –
uždegantis nuotykis, kuris suteikia mūsų gyvenimui prasmę, leidžia mums pasijausti ben-
druomenės dalimi, o ta bendruomenė mus drąsina, lydi, įpareigoja tarnauti kitiems.”

Reiškiu didelę pagarbą kunigams, vienuoliams, katechetams ir visiems geros valios
žmonėms, kurie savo tikėjimo šviesa ir viltimi remia ir padeda lietuvių katalikų sielova-
dos veiklai užsienyje.   

Nuoširdžiai dėkoju Jums visiems už maldas, aukas ir kvietimus dalyvauti Jūsų para-
pijų ir bendruomenių šventėse, suvažiavimuose bei stovyklose. 

Visiems Jums linkiu palaimintų Šv. Kalėdų bei džiaugsmingų ateinančių 2019-ųjų metų!

Kristuje,
Prelatas Edmundas J. Putrimas

Lietuvos Vyskupų Konferencijos (LVK) delegatas
užsienio lietuvių katalikų sielovadai 

ARKIVYSKUPAS SIGITAS TAMKEVIČIUS

Prieš Kalėdas mes per daug dė me sio skiriame eglutei, do-
vanoms, svei kinimams, šventiniam stalui ir ne kartą pa-
mirštame pačią Kalėdų esmę – įsikūnijusį ir į mūsų tarpą at-
ėjusį Dievo Sūnų Jėzų Kristų. Jis atėjo pas mus kaip Gelbė-
tojas. Apaš talas Paulius Laiške žydams į Jėzaus lūpas įdeda
žodžius: Štai ateinu vykdyti tavo (Tėve) valios (Žyd 10, 8). Dan-
gaus Tėvas norėjo, kad jo Sūnus išgelbėtų mus iš nuodėmių
ir susigrąžintų į savo meilės glėbį.

Ketvirtąjį Advento sekmadienį Mišių Evange-
lija (Lk 1, 39–45) pasakoja apie Marijos apsi-
lankymą giminaitės Elzbietos namuose. Elz-

bieta nudžiugo pamačiusi Mariją ir Dievo įkvėpta kal-
bėjo: „Iš kur man ta garbė, kad mano Viešpaties mo-
tina aplanko mane?!” O Marija šlovino Dievą, sa ky-
 dama: „Didžių dalykų padarė man Viešpats, ir šven-
tas yra jo vardas!”

Elzbieta priminė, ką per apreiš ki mą Marijai
buvo pasakęs Dievo angelas: Šventoji Dvasia nu-
žengs ant tavęs, ir Aukščiausiojo galybė pridengs
tave savo šešėliu; todėl ir tavo kūdikis bus šventas ir
vadinsis Dievo Sūnumi (Lk 1, 35). Šis Dievo planas Ma-
riją džiugino, tačiau Juozapo elge sys liūdino; ji matė,
kad Juozapas yra pilnas nerimo dėl jos nėštumo. 

Pagal žydų papročius susižadėję jaunuoliai gy-
vendavo kiekvienas sa vo namuose, ir tik vestuvių die-
ną jaunasis parsivesdavo sužadėtinę į savo namus.
Juozapas pastebi, kad Marija laukiasi kūdikio, tačiau
nežino, kad ji yra pradėjusi iš Šventosios Dva sios, tad
nusprendžia ją atleisti. O Ma rija kenčia, nesupras-

dama, kodėl dangus tyli, kai jau artinasi metas gim-
dyti. 

Marija kentėjo ir tylėjo –  ką ji galėjo paaiškinti
sužadėtiniui, kuris žinojo, kad ne jis yra Marijos ne-
šiojamo kūdikio tėvas? Marija meldėsi ir vylėsi,
kad atėjus laikui Dievas duos ženklą. Taip ir įvyko.
Kai Juo zapas jau buvo apsisprendęs palikti Mariją,
angelas jam apreiškė, kad Marijos pradėtas kūdikis
yra iš Šven tosios Dvasios ir kad jam gimus rei kėsią
duoti Jėzaus vardą, nes jis išgelbės tautą iš nuodėmių. 

Panašiai kaip Marija laukė pirmų jų Kalėdų,
taip dabar Kristaus Gimimo šventės laukia milijonai
krikščionių. Prieškalėdinis šurmu lys nuo mūsų
akių paslepia daugybę savo varguose paskendusių
žmonių. Niekas nesuskaičiuos tų vargstančių žmonių
ir niekas neišmatuos jų var go bei kančios gylio. Daž-
niausiai kenčiantys žmonės su savo nedalia lieka vi-
siškai vieniši.

Vargstantiems ir kenčiantiems žmonėms Kalėdos
turi būti ypač bran gios, nes Jėzus atėjo į žemę kaip
silpnųjų ir atstumtųjų draugas. Po piežius Benedik-
tas XVI yra paskelbęs encikliką „Spe salvi” – „Išgel-
bėti viltimi”. Popiežius kalba apie viltį, ku ria kiek-
vienas krikščionis turi gy venti. Jis moko, kad susi-
tikimas su Jėzumi keičia žmogaus gyvenimą. Šv. Ka-
lėdos yra žmogaus susitikimas su Kristumi, kurį an-
gelas pavadino Gelbėtoju. Jis pasakė: „Ji pagimdys
sūnų, kuriam tu duosi Jėzaus vardą, nes jis išgelbės
savo tautą iš nuodė mių” (Mt 1, 21). Gimdamas Jėzus
ne tik ateina į žmonių tarpą, bet ir pas kui už mus
miršta ant kryžiaus, kad mes būtume išgelbėti.

Kol žmogų lydi viltis, jis pajėgia nedejuodamas

Šv. Kalėdų belaukiant
pakelti ir labai dide lius vargus, ką akivaizdžiai pa-
liudijo palaimintasis Teofilius, nešdamas savo
kryžių per kalėjimus, Solovkas ir Mordoviją. 

Tačiau šiandien daugelis žmonių šios vilties
nebeturi. Vieni iš jų visiš kai nepažįsta Jėzaus, o
kitų pažinimas yra labai silpnas, ir dėl to, iš gy ven-
dami sunkumų, jie neturi į ką at siremti. Jaunimas
nusivilia meile ir mąsto, kad jau visos žvaigždės
užgeso. Suaugusieji dažnai pasiklysta, siek dami
lengvai, greitai, net nesi skai tydami su sąžine, su-
sikurti me džiaginę gerovę. Nelaimė ištinka kiek-
 vieną žmogų, kuris savo viltis sudeda tik į pinigus
ir daiktus.  

Kalėdos kviečia visus atsigręžti į Kristų. Per
Kalėdas labiausiai reikia ne tiek dovanėlių, kiek
Jėzaus artumo. Reikia leisti Jėzui gyventi mūsų
šeimose, gimti kiekvieno lietuvio šir dyje. 

Sveikinu visus, kurie prieš Ka lė das jau susi-
taikėte su Dievu ir žmo nėmis ir, būdami Dievo ma-
lonėje, ga lėsite džiugiai švęsti šv. Kalėdų slėpi nį.
Ypač sveikinu visus, ieškančius kuo artimesnės bi-
čiulystės su Jėzu mi.



traukia elniai ir haskiai, dūkti sniege
ir, žinoma, susitikti su pačiu Kalėdų Se-
neliu, kuriam perdavėme laiškus su
Lietuvos vaikų piešiniais, norais, pra-
šymais. O Jūs sakote netikras... 

Kaip jaučiatės eidama tokias atsakin-
gas pareigas?

Prezidento darbas – be pertrau kų,
be išlygų, ištisą parą, septynias die nas
per savaitę. 

Šiame darbe labiausiai įkvepia
galimybė inicijuoti pokyčius, padėti
žmonėms. Kai matau neteisybę, už-
 verda kraujas ir atsiranda didžiau-
sias impulsas veikti. Pavyzdžiui, kam-
 paniją „Už saugią Lietuvą” pra dė jome
po to, kai visą šalį sukrėtė į šulinį įmes-
tų vaikų tragedija ir so cialinių dar-
buotojų aplaidumas. Kai mynai, ben-
druomenė, nevyriausybi nės organi-
zacijos – visi turime rea guo ti ir veikti,
kad smurtas, savižudybės, priklauso-
mybės, patyčios trauktųsi iš mūsų gy-
venimo, kad pas katintume žmones vai-
kus globoti ar ba įsivaikinti. 

Šį pavasarį mūsų kampanijai „Už
saugią Lietuvą” sukaks treji metai.
Prie jos prisijungė visos savivaldybės,
aktyviai įsitraukė verslas, suvo kęs so-
cialinės atsakomybės reikšmę. Iš viso
užregistruota daugiau nei pu sė tūks-
tančio iniciatyvų. Savo ruožtu inicija-
vau devynių įstatymų pataisas – visos
Seime buvo priimtos ir jau įsigaliojo.

Vadinasi, esate iš prigimties kovotoja?
Jūs ir vėl mane grąžinate į vai kys-

tę – į pradines klases. Tai buvo vie-
nintelis kartas, kai gavau blogiau sią
pažymį – vienetą už elgesį, nes puoliau
muštis gindama vieną mergaitę. Jau-
čiausi visiškai teisi, nes tai buvo muš-
tynės „dėl teisybės”.

Ko pasiilgote asmeniniame gy venime
– kokio pomėgio, užsiėmimo? Mačiau, kad
„Facebook” pas ky roje dalijotės uogienių, gė-
lių nuotraukomis. 

Kartais „Facebook” pasidalinu
aki mirkomis ne tik iš oficialiosios
veiklos ir nustembu, kad pirmos žibu-
tės ar stiklainiai su grybais su laukia di-
desnio susidomėjimo nei valstybei
reikšmingi susitikimai. Bet tai labai
žmogiška.

Laisvalaikis, kurio lieka visai ne-
daug, dažniausiai atitenka knygoms,
gėlėms. Galimybė pasigėrėti gamta
man yra geriausias atokvėpis.

Ar Jums lieka laiko paskaityti spaudą?
Jeigu pati aktyviai stebėčiau ži-

 niasklaidą, tikriausiai nebeliktų lai ko
sprendimams. Esu nuolat informuo-
jama, kokios aktualijos sukasi tiek
Lietuvoje, tiek pasaulyje. 

Bet yra atsitikę ir taip, kad vieną
kitą rytą anksčiau nei bendradarbiai
pastebėjau kai kurias žinias, nes iš pri-
gimties esu vyturys, į darbą atva žiuoju
dar prieš 7 valandą ir pakeliui žvilg-
teliu, kokios naujienos „kybo” tinkla-
lapiuose.

Jūsų kadencija greitai baigsis. Kokio
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Kokių dovanėlių gaudavote vai kystėje?
Ko norėdavote?

Maža būdama tikėdavausi lėlės, o
gaudavau drabužių, kojinių – kas ma-
 mai atrodydavo būtiniausia. Bet yra
vienas ryškus prisiminimas iš anks ty-
vos vaikystės. Kai buvau 4 ar 5 me tų,
ryte radau Kalėdų Senelio pado va notą
labai didelį apelsiną. Tai buvo įspū-
dingiausia dovana. 

O dabar pati iki Kalėdų priruošiu
kalną dovanų. Namie net turiu joms
skirtą vietą. Stengiuosi, kad dovana
būtų neformali, kad suteiktų džiaugs-
 mo.

Žinoma, ir pati gaunu šventinių
dovanų. Jeigu dabar pagalvojote apie
įvairias dovanas iš kitų valstybių va-
 dovų, tai jos priklauso valstybei ir yra
eksponuojamos Prezidentūros rū muo-
se. Man ypač brangios Lietu vos žmonių
dovanos – vaikų piešiniai, knygos,
rankdarbiai. Jos visada pradžiugina ir
sušildo.

Jau minėjote, kad išsaugojote šventi-
nes tradicijas. Kokios jos?

Kalėdų tradicija susideda iš dau ge-
lio detalių – pavyzdžiui, senas, iš vai-
 kystės laikų išsaugotas kalėdinis žais-
liukas, kuriuo kaskart papuošiu namų
eglutę. Taip pat ir šventinio sta lo ruo-
šimas, nes Kalėdas visada sutinku na-
mie su draugais ir artimaisiais. Tra-
diciškai ant stalo dedu lėkštę tiems
brangiems žmonėms, ku rių jau nebė-
ra. 

Taisyklės ruošti būtent 12 patie ka-
 lų griežtai nesilaikau, tačiau vienas pa-
tiekalas ant Kūčių stalo tradicinis –
mano pačios marinuoti bara vykai.

Kasmet drauge su darbuotojais
su sirenkame į prieššventinį renginį.
Daugelis atsineša savo ruoštų patie ka-
lų, dalijamės įspūdžiais, rengiame do-
vanų loteriją.

Bet ypatinga tradicija tapo „Kny -
gų Kalėdos”, kurios vyksta jau aštun-
tą kartą ir šįkart kviečia dovanoti ša-
 lies bibliotekoms laukiamiausių kny-
 gų, esame paskelbę jų sąrašą. 

Prezidentūros eglutę taip pat įžie-
 biame kartu su „Knygų Kalėdų” pra-
džia. Šią tradiciją įkvėpė man parašy-
tas vaikų laiškas, kad jiems trūksta
knygų. Nuo tada per septy ne rius ak-
cijos metus jau padovanota beveik 300
tūkstančių knygų.

Ar sovietiniais laikais Kalėdų Senelis
rasdavo kelią į Jūsų na mus? Kada supratote,
kad jis ne tikras?

Šiemet pradedant „Knygų Kalė-
 das” manęs paklausė, ar tikiu Kalėdų
Seneliu. Prezidentūros salė buvo pil na
vaikų. Papasakojau jiems, kad Ka lėdų
Senelis pirmą kartą sukėlė abe jonių,
kai atkreipiau dėmesį į jo do vanų mai-
šą, kuris įtartinai atrodė ma tytas. Tai
buvo pagalvės užvalkalas iš mūsų
namų. 

Bet dabar tvirtinu, kad Kalėdų
Senelis labai tikras. Man pritars dau-
gybė Lietuvos vaikų, su kuriais skri-
dome į Laplandiją. Pirmą kelionę su-
rengėme pernai, kai į svečius pas Ka-
lėdų Senelį skrido šimtas vaikų iš glo-
bos namų. Su iniciatyvos partneriais
į šiemetinę kelionę pakvietėme šimtą
daugiavaikių šeimų atžalų.

Reikia savo akimis pamatyti, koks
tai nuotykis vaikams: nuskristi už po-
liarinio rato, važinėtis rogėmis, kurias

„Mes visi ateiname iš vaikystės”
LR prezidentės Dalios Grybauskaitės interviu  „Draugui”

Prezidentė išsirinko papuošalą kalėdinei eglutei.

kito Prezidento Lietuvai reikėtų? Juk kiek-
vienas laikmetis turi savo poreikių. 

Kad ir koks ištiktų laikmetis, no-
risi, kad valstybės vadovu žmonės iš-
rinktų politiką, kuriam svarbiausia –
atsakomybė už Lietuvą ir jos ateitį. Ku-
ris turi pakankamai platų akiratį, ži-
nių, patirties, pagaliau – vi dinės kul-
tūros, gebėjimo ir noro įsiklausyti į
skirtingas nuomones. Būna, kad pri-
reikia ir kompromisų, gerai supran-
tant, jog dalis žmonių nenorės jų pri-
imti.  

Per rinkimų laikotarpį išgirsime
įvairių deklaracijų. Rinkėjams bus
nelengva atsirinkti, įžvelgti, kuris kan-
didatas kalba tik dėl to, kad „taip rei-
kia”, o kuo iš tiesų galima pasiti kėti.
Tai egzaminas visiems. 

Kokie ryškiausi prisiminimai apie bu-
vimą šalies Prezidente? Ko kie įvykiai abie-
jų kadencijų metu labiausiai įsiminė? 

Šiandien dar anksti leistis į be veik
dešimtmečio prisiminimus. Da bartis
nepaprastai intensyvi, o būsimo pus-
mečio darbotvarkė pasipildo kiekvie-
ną dieną.

Tačiau abi kadencijos iliustruoja
mintį, kad būtent laikas, kuriame gy-
 vename, jo aktualijos kelia didžiausius
reikalavimus, nuo kurių niekur nepa-
bėgsi. Mano pirmosios kadencijos pra-
džia sutapo su ekonomine kri ze ir jos
padariniais, neatidėliotina būtinybe
siekti energetinės nepriklausomybės.
O artėjant antrajai ka den cijai prasidėjo
Rusijos agresija Ukrainoje, Krymo
okupacija, kai Lie tuva besąlygiškai
stojo ukrainiečių pusėn. Tuo metu
buvo akivaizdu, kad visas jėgas turime
sutelkti šalies gynybai, užtikrinti sau-
gumo garantijas.

Vis girdime žinių apie galimai būsimas
Jūsų pareigas. Bet kuo Jūs labiausiai no-
rėtumėte būti? 

Manęs dažnai to klausia, bet filo-
 sofiškai kartoju, kad esu sulaukusi
tokio amžiaus, kada nesistengiu pla-
nuoti būsimų įvykių. Todėl klausimas
lieka atviras ir man pačiai. Nuspręs li-
kimas. Bet kuriuo atveju visada ir
visa širdimi būsiu su Lietuva.

„Draugui” kitų metų liepos 12 dieną su-
kaks 110 metų. Kaip manote, kodėl laik-
raštis gyvuoja šitiek metų?

Šiemet minėjome mūsų valstybės
atkūrimo šimtmetį, o „Draugas” beveik
dešimt metų vyresnis nei Va sario 16-
osios Aktas. Tai daro didelį įspūdį,
suvokiant, kokie pokyčiai įvyko ži-
niasklaidos srityje, ypač pastaraisiais
dešimtmečiais, kai leidybą nutraukė
arba į internetą persikėlė ne vienas
garsus periodikos leidinys tiek Ame-
rikoje, tiek Lietuvoje. Vadi nasi, „Drau-
gas” sugebėjo per tuos me tus išsaugo-
ti gana daug ištikimų skaitytojų, nors
pasikeitė net kelios jų kartos. Tai ver-
tybė, kuria galima pelnytai didžiuotis.

Kokie Jūsų palinkėjimai „Drau gui”, jo
rėmėjams ir, svarbiausia, skaitytojams? 

„Draugui” linkėčiau ir toliau telk-
ti lietuvišką bendruomenę, išlikti ne-
pamainomu jos bičiuliu, turėti ne pri-
klausomą nuomonę visais klausimais.
Tiek laikraščiui, tiek skaitytojams ir
rėmėjams linkiu abipusio ry šio, kad
tautiečiai „Draugo” puslapiuose visa-
da rastų jiems svarbų žodį.

„Draugo” redakcijai ir visiems
skaitytojams – gražių švenčių, pra-
smingų ir sėkmingų ateinančių metų,
kurie, kaip žinome, paskelbti Pasau lio
lietuvių metais.

Dėkoju už pokalbį ir linkėji mus. 

Kalbėjosi Vitalius ZaikauskasPirmosios žemuogės – bendradarbiams.                                                   ,,Facebook” nuotr.
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,,DRAUGO”
prenumeratoriai 

gali skaityti
,,Draugą” internete be

jokio papildomo mokesčio.
Pageidaujantys turėtų parašyti

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

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

Užbaigiant ypatingus – Lietuvos vals-
tybės atkūrimo šimtmečio – me tus Lie-
tuvos Respublikos generalinis konsu-
latas Los Angeles JAV Vakarų pakran-
tės lietuvius pakvietė dalyvauti Šimt-
mečio ambasadoriaus konkurse ir iš-
rinkti labiausiai Lietu vą 2018 metais gar-
sinusias iniciatyvas. Gruodžio 16 dieną
labdaringos organizacijos „Lietuvos
Dukterys” Kūčių renginyje buvo pa-
skelbtos iniciatyvos, viešame balsavime
sulaukusios daugiausiai palaikymo.

Šimtmečio ambasadorės vardas ir
pagrindinis konkurso rėmėjų
įsteig tas 1 000 JAV dolerių prizas

ati te ko Nidai Paplauskaitei-Varia ko -
jienei, kuri su savo šeima aktyviai da-
lyvavo skautų veikloje ir šventė Lie tu-
vos bei skautijos šimtmetį. Lai mėtą pri-
zą N. Paplauskaitė-Varia ko jienė skyrė
nepagydoma liga –  šoni ne amiotrofi-
ne skleroze (angl. ALS) – sergančiam
skautui. „Man svarbus ne piniginis pri-
zas, o tai, kad būtent mes, skautai,
tarnaujantys Dievui, Tėvynei ir Arti-
mui, iškovojome Šimt mečio ambasa-
doriaus vardą. Piniginį prizą noriu ati-
duoti mūsų broliui skau tui ps. v. Ri-
chardui Reivydui, ku ris serga nepagy-
doma ALS liga. Pri sidėdami norime pa-
dėti ir išreikšti paramą jam ir jo šeimai,
kuri irgi priklauso mūsų skautiškai šei-
mai”, – po apdovanojimų sakė s. fil. N.
Pap lauskaitė-Variakojienė, Ramiojo
vandenyno rajono adjutantė.

Antrąją vietą iškovojo Eglė, Gida ir
Eduardas Urbonai, šimtmečio pro ga
su Lietuvos vėliavomis kopę į El bruso
viršūnę Kaukazo kalnuose. Šiam žygiui
ne vieną mėnesį besi treniravusi Eglė
Urbonaitė teigė, kad idėja užkopti į

„Šimtmečio ambasadoriaus” konkurse 
įvertinta  atjauta ir pagalba

LR generalinis konsulas Los Angeles Darius Gaidys ( iš d.) pasveikino JAV Vakarų pakrantės lietuvių išrinktus Šimtmečio ambasadorius:
Eduardą, Eglę ir Gidą Urbonus, Nidą Paplauskaitę-Variakojienę ir Rimą Stanelytę-Jarušauskienę. 

aukščiausią Rusijos ir visos Europos
viršūnę kilo po to, kai prieš metus,
įveikus snieguotą Kili mandžarą Tan-
zanijoje, iš generalinio konsulato Los
Angeles gavo vėliavą, tapusia įparei-
gojimu kopti ir trispal vę užkelti į dar
aukštesnę viršu kalnę. 

Trečiąja vieta džiaugėsi Rima Sta-
 nelytė-Jarušauskienė, kuri sten gėsi,
kad Vakarų pakrantės lietuviai susi-

pažintų su drožiniais, tradiciniu lietu-
višku menu ir amatu, organizavo tau-
todailininko Albino Šileikos parodą
bei dirbtuves.

„Didžiuojamės Vakarų pakrantės
lietuviais, Lietuvą garsinančiais la bai
įdomiomis, originaliomis, nuošir džio-
mis veiklomis ir įgyvendintomis idėjo-
mis. Konkursas rodo, kiek daug ben-
druomenių, aktyvių šeimų ir en tuzias-

tų, kurie mažais ir dideliais darbais sa-
vanoriškai išreiškia meilę Lietuvai”, –
teigė generalinis konsu las Darius Gai-
dys.

„Šimtmečio ambasadoriaus” kon-
 kurse dalyvavo 36 iniciatyvos. Atiduo-
ti savo balsą visi norintys ga lėjo tink-
laraštyje „Vakarų vėjai”. Bendrai ini-
ciatyvos surinko daugiau kaip 3 500 bal-
sų iš 19 šalių.

LR generalinio konsulato Los Angeles
atstovai oro uoste pasitiko ir pasveikino
iš Kinijos parskridusią Lietuvos plaukikę
Rūtą Meilutytę, kuri šioje šalyje vykusiose
pasaulio plaukimo pirmenybėse Hang -
džou mieste laimėjo sidabro medalį. Rūta
grįžo į Los Angeles toliau treniruotis ir
rengtis ateities varžyboms. Lietuvą garsi-
nančių sportininkų pasitikimas Los An-
geles oro uoste jau tampoa tradicija. Nors
garsioji Lietuvos plaukikė šiose pir-
menybėse patyrė ir nesėkmių, tačiau yra
ir dar viena proga kartu pasidžiaugti:
Rūta išrinkta Lietuvos ,,Metų spor ti nin -
ke”. 

(Apie 2018 metų ,,LTeam apdovanojimus”
skaitykite sporto puslapyje – Red.)

LR gen. konsulato LA nuotr. ir inf. 

Rūtai gėlės ir 
sveikinimai oro uoste

Rūta, mes tave visada palaikome!
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Meilės puota
Cicero lietuvių

Advento agapė
VIDA KUPRYTĖ

Gruodžio 16 d. Cicero lietuviai surengė Advento
agapę. Tai vyko Gaudete, arba Džiaugsmo sek-
madienį, kurį Bažnyčia pasitinka su dideliu

džiaugsmu – Adventas jau įpusėjęs ir Išganytojo gi-
mimas arti. Po lietuviškų šv. Mišių Šv. Antano baž-
nyčioje parapijiečiai susirinko į šventiškai papuoš-
tą lietuvių kambarį. Čia juos pasitiko ,,švediškas” sta-
las, lūžtantis nuo lietuvių šeimininkių pagamintų pa-
tiekalų.

Cicero lietuviai nuo seno Adventą pamini Die-
viškos meilės puota – agape. Šią tradiciją prieš maž-
daug 50 metų pradėjo Cicero ateitininkai, o pasta-
ruosius kelis dešimtmečius susibūrimą organizuo-
ja JAV Lietuvių Bendruomenės Cicero apylinkės val-
dyba.

Visiems susirinkus agapę aplankė parapijos
klebonas kun. Sergio Solis. Palaiminęs vaišes ku-
nigas perspėjo, jog parapijoje netrukus gali būti pa-
sikeitimų. Klebonas jau 12 metų dirba Šv. Antano pa-
rapijoje, o arkivyskupijos yra nustatyta, kad po tiek
metų klebonas iškeliamas tarnauti kitur. Kun. Solis
yra paprašęs kelerių metų pratęsimo – jis norėtų dar
baigti administracijos pastato stogo dengimo darbus,
bet dar svarbiau – būti aktyviu balsu, kada arki-
vyskupija spręs, ar Šv. Antano parapiją jungti su kai-
myninėmis parapijomis. Klebonas ne tik sumanus ad-
ministratorius, bet pats prisideda savo triūsu kas-
damas sniegą, atlikdamas mažus remonto darbus, to-
dėl jau kelerius metus parapija sėkmingai veikia be
skolų. Ar Čikagos arkivyskupas sutiks pratęsti kle-
bono etatą, dar nežinia. Nors klebono dėmesys labiau
nukreiptas į meksikiečių sielovadą, jis nuolat pamini,
kad parapija buvo pastatyta lietuvių aukomis. Kle-
bonas lietuvius palaiko, nesigaili ir finansiškai pa-
remti. Už jo nuoširdų krikščionišką supratimą lie-
tuvių bendruomenė labai dėkinga. 

Agapė pradėta adventinių minčių ir giesmių
montažu. Parapijos choras sugiedojo tradicinių ir

LDD tebevykdo meilės 
artimui pareigą

DEIMANTĖ KOMSKIENĖ

Jei nori ir gali, tesusitaiko susipykusieji.
Jei galime, atleiskime mes, ir
mums bus atleista.
Kol dar yra laiko – prigluskime prie to,
kam esame skolingi švelnumo.
Paverkime ant peties,
kurį mums pasiūlys, ir pasiūlykime savo.
Žadėkime sau ir vykdykime pažadus.
Gyvenkime. Džiaukimės. Džiūgaukime.
Ir puoselėkime pačias
fantastiškiausias viltis.
Tikėkime.
Stebuklai atsitinka tiems, kurie jais tiki.
Ir ne tik Kalėdų naktį… 

AArtėjančios šventės į kiekvieno gy-
venimą įneša truputį džiaugsmingo
šurmulio, rūpestingo ruošimosi. Štai

jau treti metai Lietuvos Dukterų draugi-
ja (LDD) dalyvauja Pasaulio lietuvių cent-
ro (PLC) organizuojamoje Kalėdinė-
je mu gėje. Šiais metais il gametės draugijos narės, val-
dybos bei tarybos narės, bendromis jėgomis pa-
 ruošė daug gardumynų: kalėdinių sausainių, pyra-
gų, kūčiukų, raugintų kopūstų, keptos duonelės, mi-
šinio „Sveikatėlė”, žemaitiškos „Sėmeni nės” ir ki-
tokių skanumynų. Smagu, kad dalyvavimas mugė-
je tampa tradicija ir vis daugiau tautiečių gali su ži-
noti apie LDD ir jos darbus. 

Kalėdos – nuoširdaus dalinimosi metas. LDD na-
rės dalijasi meile ir rūpesčiu lankydamos draugijos
na res, siunčia paramą Lietuvoje esan tiems globoti-
niams, padeda tautiečiams, papuolusiems nelaimėn

naujų, anksčiau negirdėtų Advento ir Kalėdų lau-
kimo giesmių, o tarp giesmių Virginija Žukauskie-
nė ir choro vedėja muz. Vilma Liobikienė jautriai
skaitė tekstus apie Advento prasmę.

Visus maloniai nustebino jaunoji Karilė Liobi-
kaitė, gražiu, skaidriu balsu užbaigusi koncertą
dainele, linkinčia visiems linksmų šv. Kalėdų.

Cicero agapės tradicija yra padėkoti tiems, ku-
rie savo darbu prisideda prie Šv. Antano parapijos lie-
tuvių gerovės. Tai, žinoma, taikoma visiems, nes Ci-
cero parapija pasižymi tuo, kad čia kiekvienas da-
lijasi savo talentais. Bet
vis dėlto yra ir išskirti-
nių asmenų. Cicero lie-
tuviai džiaugiasi, kad jų
sielovadai tarnauja kun.
Gediminas Keršys, kas
sekmadienį atvykstan-
tis iš Marquette Parko.
Cicero lietuviai ypač ver-
tina savo parapijos cho-
rą, kuris lietuvių išeivi-
joje yra tikras deiman-
čiukas. Tai talentingos ir
nenuilstančios chorve-
dės Vilmos Liobikienės
nuopelnas. Be vaišių
nėra puotos, o Audronė
Bernatavičienė kartu su
Algiu ir Danute Kirko-
mis suorganizavo ne tik
šios agapės vaišes, bet ir

kas sekmadienį po šv. Mišių verda kavą bei dalija ska-
numynus Cicero lietuvių kavinukėje.

Šv. Antano parapija ypatinga – ji be perstojo tar-
nauja lietuviams nuo 1911 m. Bažnyčia buvo palai-
minta Pal. Jurgio Matulaičio 1926 m., jo apaštalinio
vizito po JAV lietuvių parapijas metu. Kviečiame vi-
sus lietuvius, ypač gyvenančius vakariniuose Či-
kagos priemiesčiuose, palaikyti šią istorinę švento-
vę ir atvykti į lietuviškas Mišias kas sekmadienį, 8:45
ryto. Šv. Antano bažnyčios adresas: 1500 S. 50 Avenue,
Cicero.

ir visada su nuoširdžiausiu dėkingumu pri-
simena visus, kurie prisideda, pa remdami
LDD, tuo suteikdami gali mybę tęsti labda-
ringą veiklą ir tyliai vykdyti meilės artimui
pareigą.

Didžiausia dovana LDD – tai žmonių
meilė ir dėkingumas. Kasmet valdybos narės

gauna nuoširdumo bei padėkos kupinus laiš-
kus, kurie skirti ne tik LDD, bet visai bendruo -

menei.
Rokas Durša, kuriam LDD fi nansinę paramą

skyrė širdies opera cijai, rašo: ...laikas... mes ateinam
čia ir atsinešam jį, tarsi smėlio laik rodyje supiltą smė-
lį. Manasis smėlio laikrodukas jau bėrė paskutines
smė lio dulkes, kai įvyko stebuklas – stebukladarės ran-
kos pakėlė ir apvertė jį. Laikas užsivedė vėl kartu su
nauja mano širdimi. Dabar, kai laikas mano draugas,
o ne priešas, kai vėl aš galiu kvėpuoti pilna krūtine,
nejausdamas skausmo, galiu juoktis ir svajoti apie at-
eitį, aš labai dažnai galvoju apie žmones, kurie padėjo
man šitame sudėtingame laikotarpyje ir esu vi siems

didžiai dėkingas! Dėkoju Jums, tolimieji, tylieji mano
globėjai! Vi siems Jums linkiu gražių, jaukių Šven tų
Kalėdų! Telydi Jus sėkmė ir Dievo Malonė ateinančiais
Naujai siais metais!

VšĮ Kapčiamiesčio globos namų direktorė Lina
Janulevičienė: Mie losios, nuoširdžiai sveikiname su
gra žiausiomis metų šventėmis. Linkime sveikatos, iš-
tvermės ir Dievo palaimos Jums ir Jūsų šeimoms. Visų
gyventojų vardu nuoširdžiausiai dėkojame už jūsų šil-
tą bendravimą ir mums taip reikalingą paramą. Te
jūsų darbus lydi Dievo palaima.

Panevėžio vyskupijos „Caritas” direktoriaus
pavaduotoja Gražina Kacevičienė: Sveikos, Mielo-
sios. Jū sų širdžių gerumo dėka Dievo malonė aplan-
kė tiek daug mūsų vyskupijos žmonių. Esame be galo
jums dėkingos, žodžiais negalime išsakyti, ką jaučia
žmonių širdys sulaukus pagalbos. Vi sų parapijiečių
vardu dėkojame ir siunčiame jums nuoširdžiausius
svei kinimus artėjančių švenčių proga. 

Rūta Šerelienė, „Jausmų ratas” vadovė: Mielos mo-
terys, artėjant Ka lėdoms norime jus pasveikinti ir pa-
 lin kėti kuo geriausios sėkmės darbuo se ir jūsų gyve-
nimuose. Iš visos širdies dėkojame už jūsų paramą
„Jausmų ra to” moterims, kurios gali pasidžiaugti pra-
dėdamos pilnavertį gyvenimą. 

Labai malonu, kai žmonės jaučia si laimingi ir
dėkingi gyvenimui. Sma gu, kad yra žmonių, kurie
gali pa dėti papuolusiems nelaimėn. LDD sveikina vi-
sus su artėjančiomis šventėmis. Labai malonu, kai
žmonės jaučiasi laimingi ir dėkingi gyvenimui.
Smagu, kad yra žmonių, kurie gali padėti papuolu-
siems nelaimėn. Lietuvos dukterų draugija sveiki-
na visus su artėjančiomis šventėmis. 

Kalėdos – tai metas, kada dovanojant prisimenama,
Kas iš tikrųjų gyvenime yra svarbiausia.
Tai meilė, ir kaip ji pakeičia mūsų gyvenimus.
Tai dalinimasis, ir kaip jis mus suartina.
Tai gerumas, ir kaip jis mus sušildo.
Linksmų Šv. Kalėdų. 

Jazmina Baukytė apdovanojo Šv. Antano parapijos kleboną kun. Sergio Solis skruzdely-
nu ir šventiniu vainiku. Jono Kuprio nuotraukos

Kalėdinėje mugėje: Gražina Kazėnienė, Elena Ablingytė,
Stefanija Borzenkienė ir Deimantė Komskienė. 

LDD archyvo nuotr.

Advento agapės metu Cicero Šv. Antano parapijos choras atliko koncertą. Iš k.: Virginija Žukauskienė, Gintarė Janus,
Irena Messenger, Lialė Sodeikienė, Olga Reimonas, Aldona Zailskaitė, Agnė Mezencevienė ir Genutė Salyga.
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Sveikiname visus ,,Draugo”
skaitytojus šv. Kalėdų proga

Linkime tvirto tikėjimo, meilės žmonėms,
pagarbos šeimai ir mūsų tautinėms

vertybėms bei didžiadvasiško pasiauko-
jimo mūsų visuomenės gerovei.

Dievo palaimos 2019 metais.

Šiaurės Amerikos
ateitininkų Taryba

Linksmų Šv. Kalėdų!

Advento mugė New Yorke

Kasmet gruodžio pirmą šeštadienį New
Yorko Marijos Pečkauskaitės ateitinin-
kų kuopos nariai surengia Advento

mugę Maironio lituanistinėje mokykloje. 
Š.m. gruodžio 8 d. vykusioje mugėje jaunieji

ateitininkai pardavinėjo advento vainikus,
rankdarbius, kalėdinius skanumynus, vedė lo-
teriją bei vaišino svečius pietumis.

Ateitininkai uždirbo 491 dol., kurie buvo pa-
aukoti remti New Yorko Maironio lituanistinę
mokyklą. 

Pasak kuopos globėjos Jūratės Žukauskie-
nės: ,,Metinė Advento mugė, kurią NY ateiti-
ninkai pradėjo prieš keletą metų, tampa puikia
tradicija ir yra visų laukiama ne tiek pirkėjų,
kiek pačių prekiautojų.”

Kuopos info

Mieli Šiaurės Amerikos ateitininkai

Prabėgę metai suteikia progą stab-
telėti, pažvelgti atgal ir pasiryžti dar di-
desnėms svajonėms ir vizijoms ateičiai.

Dėkoju visiems moksleiviams, stu-
dentams, sendraugiams Amerikoje, kurie
nuo rytų iki vakarų pakrantės dalyvavote
mūsų organizacijos veikloje, gilinotės,
kaip visa atnaujinti Kristuje savo mokyk-
lose, universitetuose, šeimose, darbo-
vietėse, o dar ir lietuviškomis spalvomis.
Ypač dėkoju, kad priėmėte mane šią va-
sarą stovykloje Dainavoje. Michigano
apylinkėse tikrai stipriai pajutau, kad Lietuvą ir JAV skiriantis vandenynas nėra reikšmingas – mus
tikrai jungia viena ateitininkiška dvasia.

Kristus į šį pasaulį atėjo tyliai ir veikė tyliai bei ramiai, tačiau jį pakeitė labiau nei mūsų die-
nų galingieji. Tad ir toliau ,,tešviečia ir jūsų šviesa žmonių akivaizdoje, kad jie matytų jūsų gerus
darbus ir šlovintų jūsų Tėvą, kuris danguje” (Mt 5, 16).

Jaukių šventų Kalėdų ir prasmingų Naujųjų metų Jums ir Jūsų šeimoms!

Justinas Juknys – Ateitininkų federacijos pirmininkas

IŠ ATEITININKŲ GYVENIMO

Kalėdų mugėje Marija Lukoševičienė ir
Arijana Lukoševičiūtė (kairėje) pre-
kiauja Palendrių Šv. Benedikto vie-
nuolyno balzamu ir albumu. Ateiti-
 nin kių tėveliai Kungiai dalijo pietus iš-
alkusiems mugės dalyviams, o dešinėje,
Olivia Žukauskaitė viliojo mugės da-
lyvius dažų taškymo dėže. 

Kalėdų mugės prekiautojos: (iš k.:) Nida Chacar-Palubinskaitė, Ona Pranevičiūtė ir Greta Nemickaitė parduoda namuo-
se iškeptus sausainius, o Gabrielė ir Elena Kungytės – savo gamintus kalėdinius papuošalus.

Kristaus gimimas, 1984, medžio raižinys.
Sadao Watanabe (Japonas, 1913-1996 )

Ateitininkų šalpos fondas sveikina visus
,,Draugo” skaitytojus šv. Kalėdų proga

Tapkite AŠF nariais – tai prasminga kalėdinė dovana 
ateitininkų organizacijai.  Savo aukas siųskite 

Ateitis Relief Fund
1380 Castlewood Dr.,  Lemont, IL 60439

asfondas@gmail.com  
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Atkelta iš 1 psl.

Kitas įvykis, padaręs man ypatingą įspūdį,
buvo popiežiaus Pranciškaus vizitas Lietuvoje.
Tai labai gražiai dvasiškai įrėmino šiuos metus
ir leido mums patiems pažvelgti į save iš kitos
perspektyvos.

Negaliu pamiršti mūsų tautos didvyrio
Adolfo Ramanausko-Vanago pagerbimo ir iš-
kilmingo palaidojimo ceremonijos. Tai labai
stipriai palietė mus pačius, mus, kaip piliečius,
priminė apie mūsų Valstybės praeitį ir mūsų ryž-
tą, mūsų nesusitaikymą su okupacija, atskleidė
lietuvių tautos išlikimo raktą, išryškino cha-
rakterį ir troškimą gyventi taip, kaip norime mes
patys, o ne taip, kaip siekė mums primesti. Ra-
manausko-Vanago ypatinga asmenybė ir auka iš-
ryškino, ką gali vienas žmogus kovoje už laisvę,
tapo priminimu apie kiekvieno mūsų asmeninę
atsakomybę už savo šeimą, savo namus, savo Tė-
vynę. Tai buvo puiki proga atsidėkoti tiems, ku-
rie nebijojo kovoti ir mirti už kiekvieną iš
mūsų, už idealus, už tai, kas ir kokie mes esame
dabar, už tai, ką šiandien turime ir ką perduo-
sime savo vaikams.

O kaip nepaminėti šimtmečio Dainų šven-
tės! Tai dar vienas didingas ir su kaupu jausmais
perpildytas prisiminimas. Sunku apsakyti žo-
džiais emocijas, kurias išgyvenau tomis dieno-
mis sutikdamas daugybę senų draugų, pažįsta-
mų, nuostabių gerų žmonių ir iš Lietuvos, ir iš
visų pasaulio kraštų.

Iš tiesų, šiemet buvo daug tokių jaudinančių
ir emocionaliai sukrečiančių įvykių. Net ašaras
išspaudusių. O dar buvo Lietuvos kariuomenės
šimtmetinis paradas. Kokį įspūdį paliko jo iš-
kilmingumas, didybė, saugumo jausmas, kad esa-
me saugūs ir kad esame ne vieni, kad esame Va-
karų civilizacijos dalis, kuri – jei reiks – bus ko-
lektyviai ginama...

Negaliu nepaminėti mūsų diplomatijos
šimtmečio. Mes, kaip ir dauguma valstybės ins-
titucijų, taip pat pažymėjome savo – Lietuvos dip-
lomatijos šimtmetį. Juk diplomatija, vienintelė
mūsų valstybės institucija, kuri veikė nenu-
trūkstamai per visą okupaciją. Nėra kitos ins-
titucijos, prasidėjusios prieš šimtmetį, visą lai-
ką veikusios. Ji veikė drąsiai, pasiaukojančiai,
išradin gai, prasmingai. Dėl to šiandien vėl esa-
me ir kuriame.

Nors save laikau emocionaliai stipriu, tačiau
būna dalykų, kurie labai jaudina. Einant eisenoje
paskui partizanų vado Ramanausko-Vanago pa-
laikus, laidojant mūsų valstybės didvyrį ir bu-
vusį valstybės vadovą, suvaldyti emocijas buvo
itin sunku. Prisipažinsiu – ne viena pasididžia-
vimo savo šalies praeitimi ašara nuriedėjo. Ne
mažiau graudino ir matant popiežių Pranciškų
buvusio KGB kalėjimo rūsyje. Tai buvo labai stip-
ru emociškai. Ir ne man vienam. Tokie įvykiai,
tokios minutės, neleidžia likti stoišku ar abe-
jingu, nejautriu... 

O kokių naujųjų metų tikitės? 
Na, sunku įsivaizduoti, ar kiti

metai galės būti geresni, tačiau ma-
nau, kad ir jie turės savų ryškių
spalvų, kurios vers susimąstyti, su-
sivokti pačiam savyje, surasti būsi-
mų ir planuojamų įvykių vietą ir
savo paties, ir šalies gyvenime, isto-
rijoje. Tikiuosi, kad ir ateinantieji
metai paliks naują žymę, naują jaus-
mą, pateiks naujus iššūkius, su ku-
riais, tikiu, susidorosime. Beveik
neabejoju, kad tai bus prasmingi
metai. Svarbu, kad ne revoliucijomis,
tačiau nuoseklia evoliucija kryptin-
gai judėtume į pilietiškai stiprią ir
laisvą rytojaus Lietuvą. 

Tikriausiai jau daugiau ar mažiau ži-
note savo darbų planus, žinote, kokie ren-
giniai ar įvykiai laukia kitąmet. Kaip ma-
note, kas bus metų kulminacijoje?

Kažką vieną išskirti būtų be

,,Lietuva tikrai yra nuostabi vieta gyventi ir kurti” 
Pokalbis su LR Užsienio reikalų ministerijos Užsienio lietuvių departamento direktoriumi Marijumi Gudynu

Štai jau visi metai kaip mes Lietuvoje...                                                                                                                                ,,Facebook” nuotr.

galo sunku. Žinau, kad bus keletas labai reikšmingų
valstybei akcentų. Bus labai svarbūs prezidento ir sa-
vivaldybių rinkimai. Kiekvieni rinkimai reiškia atsi-
naujinimą valstybėje, priverčia susimąstyti, kur esame
ir kur norime bū ti. Planuojamas referendumas, kuria-
me bus tariamasi su tauta dėl Lietuvos pilietybės iš-
saugojimo įgijus kitos transatlantinės ir ES integraci-
jos kriterijus atitinkančios šalies pilietybę. Tai gali tap-
ti mus telkiančiu arba skaldančiu veiksniu. Labai vi-
liuosi, kad kiekvienas mūsų dėsime visas pastangas ne
tik pasisakyti, bet ir išgirsti, būti geranoriškais ir – svar-
biausia – vienytis. Jei žinosime viršukalnę, kurią norime
įveikti, tai ją vieną dieną tikrai ir įveiksime, jei ne iš pir-
mo, tai iš antro ar trečio karto. Svarbu visiems kartu ne-
siskaldant to nuosekliai siekti. Kaip žinote, kiti metai
bus Pasaulio lietuvių metai. Tai dar vienas kvietimas
visiems susitelkti bendriems darbams.

Dar mano vadovaujamo departamento laukia labai
svarbus darbas – Lietuvos diasporos strategijos arti-
miausiam dešimtmečiui ruošimas. Turėsime susitarti,
kokį santykį Lietuva planuoja kurti su savo diaspora.
Visi kartu galime siekti, kad visame pasaulyje gyve-
nantys lietuviai taptume tarsi vienas stiprus kumštis,
sutelktas vardan lietuvybės išsaugojimo ir stiprios
Lietuvos valstybės kūrimo.

Na ir, žinoma, laukia dar vienas gražus jubiliejus
– „Draugui – 110”. Jeigu mūsų valstybės diplomatija ne-
nutrūkstamai veikia šimtą metų, tai „Draugas” dar net
dešimčia metų senesnis. Jūs taip pat labai reikšmingai
prisidėjote ir prisidedate prie valstybės kūrimo, prie jos
išlikimo. Taigi bus ir gražių švenčių.

Gal ta proga apsilankysite Čikagoje, kur jūsų laukia dau-
gybė draugų, bičiulių, gerbėjų, besiilginčių Jūsų charizmos? 

JAV gyvenau penkerius metus, todėl žinau, kad
ten gyvenantys lietuviai turi daugiau charizmos, pa-
sišventimo ir pozityvumo nei aš. Jeigu tik galėčiau,
mielai JAV lankyčiausi kasmet. Bent jau tam, kad
„įkraučiau meilės Lietuvai ir džiazo baterijas”. JAV
liko labai didelė mano širdies dalis. Labai džiaug-
siuosi, jei prisimenant Minaičių deklaracijos 70
metų jubiliejų, Čikagoje pavyks įamžinti partizani-
nę kovą. Na, o jeigu atvažiuoti nepavyks – mano min-
tys ten tikrai bus. 

Šiemet JAV ir Čikagoje lankiausi ir buvo labai
gera ten po metų pertraukos sugrįžti. 

Apie kokį partizanų atminimo įamžinimą kalbat?
Partizanų vadas ir mūsų pasipriešinimo simbolis

Adolfas Ramanauskas-Vanagas yra gimęs JAV. Labai
tikimės, kad jau kitais metais Jungtinėse Amerikos
Valstijose pavyks atidengti atminimo ženklą mūsų
partizaninės kovos simboliui ir valstybės vadovui.

Ar tai bus vienas iš Pasaulio lietuvių metų renginių?
Ačiū, kad priminėt atskirai pakalbėti apie Pa-

saulio lietuvių metus. Švęsime Lietuvių Chartos, pa-
rašytos 1949 metais, jubiliejų. Bus puiki proga ją pri-
siminti ir pergalvoti iš naujo, pabandyti ją suvokti
šiuolaikinio žmogaus, šiuolaikinio lietuvio akimis ir
širdimi, pabandyti atrasti jos aktualumą šiandienos
kontekste. Vos dviejų puslapių dokumentas yra tar-
si mūsų diasporos konstitucija, parašyta dramatišku
Lietuvai laikotarpiu. Jo turinys ir reikšmė – ypatingi.
Tikrai verta ją prisiminti, dar kartą perskaityti, su-
prasti. 

O kokius žodžius skirtumėte ,,Draugui”. Ko palinkė-
tumėte šimtamečiui ,,senukui”?

Kaip seniausiam nenutrūkstamai
leidžiamam išeivijos laikraščiui palin-
kėčiau nesustoti liudyti pasaulio lietu-
vių istoriją. Eikite pirmyn galbūt at-
rasdami ir naujas raiškos formas, bet iš-
laikydami savo vertybes, pozityvumą ir
ypač svarbią misiją. Išlikite, stiprėkite,
aukite. 

Gyvybingumo ir užsidegimo re-
dakcijai tikrai netrūksta, todėl linkiu
energijos, jėgų ir kūrybiškumo. 

Ir norėčiau pareikšti ypatingą pa-
garbą ir padėką ilgamečiams „Draugo”
skaitytojams ir rėmėjams, nes jūsų
dėka šis ilgaamžis lietuviško laisvo
spausdinto žodžio stebuklas tęsiasi.

Ačiū jums už šiltus žodžius! Laikykimės!

Kalbėjosi Vitalius ZaikauskasLietuviai visame pasaulyje – kaip ir šeima – tarsi vienas stiprus kumštis! 
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Parengė Vitalius Zaikauskas

LIETUVA IR PASAULIS

Leis daugiau balsavimo vietų užsienyje
Vilnius (BNS) – Seimas priėmė

naujos redakcijos Referendumo įsta-
tymą, kuris koreguoja referendumo or-
ganizavimo procedūras, leidžia įsteig-
ti  daugiau balsavimo vietų užsienyje.

Numatyta, kad įstatymas įsiga-
lios nuo  2019 m. sausio.

Dauguma įstatymo pakeitimų su-
derina referendumo organizavimo pro-
cedūras su nustatyta bendra rinkimų
tvarka, pagrindinis pakeitimas – lei-
džiama užsienyje šalia dabartinių bal-
savimo vietų diplomatinėse atstovy-
bėse  steigti papildomus balsavimo
punktus.

Skelbiant ar paskelbus privalo-
mąjį referendumą, atsižvelgdamas į re-
ferendumui teikiamo sprendimo svar-
bą, Seimas gali pavesti vyriausybei ar
jos įgaliotai institucijai valstybės biu-
džeto lėšomis referendumo agitacijos

laikotarpiu „informuoti visuomenę
apie spręsti referendumu teikiamo
klausimo svarbą valstybės ir tautos gy-
venimui”.

Seimas su prezidento rinkimais
yra paskelbęs referendumą dėl dvigu-
bos pilietybės išplėtimo, tačiau nuta-
rimo galiojimas sustojo, kol jį įvertins
Konstitucinis Teismas. Jis turi pasi-
sakyti, ar galima balsavimą rengti su
dviejų savaičių pertrauka, per pirmą-
jį ir antrąjį prezidento rinkimų turus,
kaip nusprendė Seimas.

Šiuo metu Konstitucija numato,
kad išskyrus įstatymo numatytus at-
skirus atvejus, niekas negali būti kar-
tu Lietuvos ir kitos valstybės pilietis.
Dvigubos pilietybės instituto išplėtimo
siekia užsienio lietuviai, tačiau jie
nuogąstauja, kad  referendumas  neį-
vyktų dėl mažo aktyvumo.

Rusija kritikuoja A. Paleckio suėmimą
Vilnius (ELTA, „Draugo” inf.) –

Generalinis prokuroras Evaldas Paši-
lis patvirtino, kad buvęs Socialisti-
nio liaudies fronto pirmininkas Al-
girdas Paleckis yra suimtas. Pasak jo,
dėl tų pačių priežasčių, kodėl buvo su-
laikytas A. Paleckis, yra suimta ir
daugiau žmonių.  A. Paleckis įtariamas
šnipinėjus Rusijos naudai. 

Taip pat pranešama, kad Vilniuje
buvo sulaikytas buvęs organizacijos
„Jedinstvo” lyderis, Rusijos pilietis
Valerijus Ivanovas. Jam buvo pateik-
ti įtarimai  dėl neteisėto šaunamojo
ginklo laikymo. Šnipinėjimo Mask-
vai byloje įtariamas buvęs prosovieti-
nės organizacijos „Jedinstvo” lyderis,
Rusijos pilietis Valerijus Ivanovas kitą
dieną paleistas iš sulaikymo.

V. Ivanovas paleistas išnykus bū-
tinybei apriboti jam laisvę, tačiau Ru-
sijos piliečiui „skirtas kompleksas
kardomųjų priemonių, užtikrinančių
jo dalyvavimą procese. Vis dėlto tei-
sėsauga kol kas aiškinasi, ar V. Iva-
novas irgi šnipinėjo Rusijai, tuo įta-
riama likusi grupė asmenų, įskaitant
buvusį Socialistinio liaudies fronto
lyderį Algirdą Paleckį. Šis suimtas
nuo spalio pabaigos.

Įtariamųjų ir sulaikytųjų skai-

čius kol kas  neatskleidžiamas. 
Pasak generalinio prokuroro Eval-

do Pašilio, šnipinėjant taikytasi į „vi-
suomenei pačias jautriausias vietas”,
įskaitant teisme nagrinėjamą Sausio
13-osios bylą.

Rusijos Užsienio reikalų minis-
terija ir šalies ambasada Lietuvoje
tučtuojau pareiškė, kad naujas Lietu-
vos teisėsaugos atliekamas tyrimas
dėl šnipinėjimo Maskvai yra antiru-
siška akcija ir žingsnis tolyn nuo de-
mokratijos.

Cituojama Rusijos Užsienio rei-
kalų ministerija, suėmimus vadinan-
čią dar vienu „rusofobijos pasireiški-
mu” ir „atotrūkiu nuo demokratijos”.

Ji teigė, kad šiuo metu Baltijos ša-
lyse vyksta „milžiniškas ritimasis at-
gal” užtikrinant žodžio laisvę, žmogaus
teises ir kitas teises ir laisves.

Panašią poziciją išreiškė ir Rusi-
jos ambasada Lietuvoje.

„Neabejotina: čia sukeltas nau-
jas šurmulys dėl šnipų yra dar viena
rimta ir šiurkšti Lietuvos valdžios
antirusiška akcija”, – rašoma Rusijos
ambasados pareiškime.

Už  šnipinėjimą  Lietuvoje bau-
džiama laisvės atėmimu nuo dvejų iki
dešimties metų.

R. Paksas neatstovauja Lietuvos užsienio politikai 
Vilnius (URM inf.) – Europarla-

mentaras Rolandas Paksas, susitikęs
su Rusijos prezidentu Vladimiru Pu-
tinu, tikrai neatstovavo Lietuvos už-
sienio politikai, teigia užsienio reika-
lų ministras Linas Linkevičius. Pasak
ministro, R. Paksas neatstovauja Lie-
tuvos  institucijoms,  joms  nepriklau -
so, bet, kita vertus, Rusija išnaudojo R.
Pakso, kaip europarlamentaro pozici-
ją ir sukėlė abejonių dėl Europos po-
litikos vientisumo. 

Ministro teigimu, R. Paksas, susi -
tikdamas su V. Putinu, neatstovavo
Lietuvos politikai, ir dėl šio įvykio Lie-
tuvos visuomenei nereikėtų daryti jo-
kių išvadų. 

Nušalintasis prezidentas R. Pak-
sas teigia viešėjęs Maskvoje ir susitikęs
su V. Putinu bei su juo aptaręs svar-
biausius saugumo klausimus regione. 

Politikas, dalydamasis įvykusio
susitikimo su V. Putinu įspūdžiais, ne-
slėpė simpatijų Kremliaus vadovui ir
teigė, kad su Rusija galima, reikia,
naudinga ir išmintinga kalbėtis. Nu-
šalintasis Lietuvos prezidentas neslėpė,

kad jis, siekdamas mažinti esamą geo-
politinę įtampą, galėtų imtis atsako-
mybės tarpininkaujant tarp Rusijos
ir Vakarų. Politikas užsimena, kad jo
planuose, ne tik vizitai į kaimynines
valstybes, bet ir susitikimas su JAV pre-
zidentu. 

D. Trump išveda pajėgas iš Sirijos
Londonas/Washingtonas (ELTA)

– Didžioji Britanija paprieštaravo JAV
prezidento teiginiams, kad „Islamo
valstybė” (IS) Sirijoje yra įveikta. IS ir
toliau kelia grėsmę ir neturėdama te-
ritorijos, sakoma Didžiosios Britanijos
užsienio reikalų ministerijos pareiš-
kime. Kovoje su IS esą dar yra daug ką
nuveikti, „ir mes negalime nematyti,
kokį pavojų ji kelia”.

Prieš tai JAV vyriausybė netikėtai
paskelbė apie dalinių išvedimą iš Siri-
jos. Karių išvedimas jau pradėtas. JAV
esą įveikė islamistų judėjimo „terito-
rinį kalifatą”. Tai nereiškia, kad koa-
licijos kova su IS baigta. Tačiau dabar
prasideda naujas šios misijos etapas.

Prezidentas Donald Trump dar
kartą gynė šį žingsnį ir  sakė: „Mes lai-
mėjome prieš IS. Dabar metas mūsų
kareiviams grįžti namo”. Jie yra did-
vyriai. D. Trump, priimdamas spren-
dimą, nesitarė nei su valstybės sekre-
toriumi Mike Pompeo, nei su gynybos

sekretoriumi James Mattis, kuris atsi-
statydino, bet savo postą paliks vasario
pabaigoje. Senatorius Bob Corker, teigia,
kad sprendimas buvo šokas vyriausy-
bės nariams. „New York Times” rašė,
kad Pentagono atstovai iki paskutinio
momento nesėkmingai mėgino atkal-
bėti D. Trump nuo jo sprendimo. 

JAV vadovauja tarptautinei koa-
licijai, kuri Sirijoje kovoja su IS. Siri-
joje dislokuota apie 2 000 amerikiečių
kareivių, kurie oficialiai čia yra tam,
kad apmokytų ir konsultuotų Sirijos
opozicinius dalinius.

Senatorius Marc Rubio kalbėjo
apie skubotą atsitraukimą ir siaubin-
gą klaidą, kuri persekios šalį dar daug
metų. 

Šeši respublikonų senatoriai, tarp
jų L. Graham ir M. Rubio, laišku tie-
siogiai kreipėsi į D. Trump, ragindami
persvarstyti savo sprendimą.

Rusijos užsienio reikalų ministe-
rijos atstovė šį sprendimą gyrė.

Naujos JAV sankcijos Rusijos piliečiams 
Washingtonas (BNS) – JAV Iždo

departamentas paskelbė naujų sank-
cijų 15 Rusijos piliečių dėl jų numa-
nomo kišimosi į JAV rinkimus, įsi-
laužimų į kompiuterius ir nervus pa-
ralyžiuojančios medžiagos panaudo-
jimą per išpuolį Anglijoje.

Tarp sankcijų yra priemonės prieš
devynis vasarą apkaltintus Rusijos
žvalgybos pareigūnus, įtariamus įsi-
laužimu į Hillary Clinton prezidento
rinkimų kampanijos bei Demokratų
partijos kompiuterius ir dešimčių
tūkstančių privačių pranešimų pa-
viešinimu. Bylą jiems iškėlė specia-
lusis prokuroras Robert Mueller, ti-
riantis Rusijos kišimąsi į 2016 metų
JAV rinkimus.

Sankcijos taip pat buvo skirtos ka-

rinės žvalgybos agentūros GRU agen-
tams Anatolijui Čepygai ir Aleksand-
rui Miškinui, kuriuos britų pareigūnai
kaltina pasikėsinimu nunuodyti bu-
vusį rusų dvigubą agentą Sergejų Skri-
pal per kovą Didžiojoje Britanijoje
įvykusį incidentą. 

Sankcijos taip pat įvestos Jelenai
Chusiainovai, kuri padėjo tvarkyti fi-
nansus Sankt Peterburge veikiančio-
je „Interneto tyrimų agentūroje” (ITA)
– vadinamajame trolių fabrike, ban-
dančiame paveikti JAV politiką įrašais
socialinėje žiniasklaidoje.

Sankcijos reikš, kad gali būti įšal-
dytas bet koks JAV esantis šių asmenų
turtas, o JAV kompanijoms ir ban-
kams bus draudžiama turėti su jais rei-
kalų.

Vokietija sušvelnino imigracijos taisykles
Berlynas (ELTA) – Darbuotojų

stokojanti Vokietija nusprendė sušvel-
ninti imigracijos taisykles, siekdama
pritraukti užsienio darbuotojus ir at-
naujinti senstančią šalies darbo jėgą,
nepaisant augančio visuomenės prie-
štaravimo naujų atvykėlių atžvilgiu.

Naujuoju įstatymų siekiama pri-
traukti kvalifikuotus darbuotojus, kal-
bančius vokiškai, ir žadama paleng-
vinti vizos išdavimo procedūras bei
mažesnę biurokratinę naštą. Vokieti-
ja tikisi pritraukti ir darbuotojus iš ne
ES valstybių.

„Norint užtikrinti Vokietijos ge-
rovę ir užpildyti laisvas darbo vietas,

mums reikia darbo jėgos iš trečiųjų ša-
lių”, – sakė vidaus reikalų ministras
Horst Seehofer.

Darbo ieškantys virėjai, metalur-
gijos pramonės darbuotojai ar infor-
macinių technologijų specialistai ga-
lės gyventi ir ieškotis darbo Vokietijoje
6 mėnesius, su sąlyga, kad jie patys pa-
sirūpins savo finansine padėtimi.

Didelis migrantų antplūdis įžiebė
visuomenės pasipiktinimą, kuris lei-
do kraštutinės dešinės ir antiimigra-
cinės partijos „Alternatyva Vokietijai”
(AfD) patekti į parlamentą praeitais
metais. AfD dabar yra didžiausia par-
lamento opozicijos partija.

Linčo nužudymai – federalinis nusikaltimas
W a s h i n g t o n a s

(ELTA) – JAV Senatas žen-
gė simbolinį žingsnį, pri-
imdamas įstatymą, kuris
nulinčiavimą įvardija
kaip federalinį nusikalti-
mą.

Rasizmo motyvuotos
linčo žmogžudystės yra
vienas tamsiausių JAV is-
torijos skyrių. Remiantis
įstatymo tekstu, 1882–1968
metais JAV linčo žmog-
žudysčių aukomis tapo
mažiausiai 4 742 asmenys,
dauguma jų – juodaodžiai. 

Įstatymui dar turi pri-
tarti Atstovų Rūmai. Kongreso narys
1920-1940 metais – kai vis dar pasitai-
kydavo linčo žmogžudysčių – tris kar-

tus balsavo už įstatymą prieš tokius nu-
sikaltimus. Tačiau senatas iniciatyvą
vis sužlugdydavo. 

Bandymai uždrausti linčiavimą vis baigdavosi nesėkme.
,,Facebook” nuotr. 

R. Paksas, neturėdamas nei Lietuvos nei eu-
roparlamento įgaliojimų, susitiko su V. Pu-
tinu, dabar planuoja derybas su D. Trump.

,,Facebook” nuotr.
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Domantas Sabonis sulaukė daugiau
lietuviško palaikymo nei eilinėse NBA
rungtynėse. Gruodžio 16 d. Indiana-
polio „Bankers Life Field house” arenoje
susirinko neįprastai daug Lietuvos
krepšinio aistruolių. NBA rungtynių
metu jie atšventė ir lietuviško paveldo
dieną, ir Indianos „Pacers” pergalę
prieš New Yorko „Knicks” 110:99.

„Pacers” tribūnas nuspalvino ke-
lios lietuviškos trispalvės. Gru-
pelė lietuvių užsivilko ir tau-

tinius drabu žius. Indianapolyje buvo
minima Lietuvos ir Latvijos paveldo die-
na. Atrodo, kad toks palaikymas įkvė-
pė D. Sabonį. Vidurio puolėjas gerai pra-

 dėjo rungtynes ir prie laimėto pirmojo
ketvirčio (28:26) prisidėjo 7 taškais.

Kai pastarąjį kartą D. Sabonis
grūmėsi su „Knicks”, pataikė visus 12
dvitaškių ir vos per 21 minutę sudre-
bino NBA 30 taškų. Tad šįkart inter-
nautai su nuostaba skaičiavo pirmuo-
sius jo netaiklius metimus į „Knicks”
krepšį. Bet 22-ejų krepši ninkas vėl
buvo labai efektyvus. Per 21 minutę D.
Sabonis įmetė 13 taškų (6/10 dvit., 1/2
baud.), atkovojo 12 (5 puolime) ir per-
ėmė 1 kamuolį, atliko 4 rezultatyvius
perdavimus, suklydo 2 ir prasižengė 4
kartus.

D. Saboniui būnant aikštėje, „Pa -
cers” įmetė 11 taškų daugiau nei
„Knicks”.

Gruodžio 17 d. baigėsi Lietuvoje tris sa-
vaites vykęs „LTeam apdovanojimų
2018” balsavimas, kuriame dalyvavo
136 tūkstančiai sporto sirgalių. „Metų
populiariausiu sportininku” tapo JAV
gyvenantis ir čia sportinių aukštumų
siekiantis boksininkas Egidijus Kava-
liauskas (7 200 balsų), paskutinėmis bal-
savimo dienomis į antrą vietą nustūmęs
Domantą Sa bonį (5 030).

„Rinkimų rezultatai mane tikrai
maloniai nustebino ir pa-
glostė širdį. Džiaugiuosi, kad

manęs Lietuvoje nepamiršo, – sakė
po 2012 metų Lon dono olimpinių žai-
dynių į profesionalų boksą perėjęs ir į
JAV persikėlęs E. Kavaliauskas. – Lie-
tuvių palaikymas didėja su kiekviena
kova. Po kiekvienos pergalės pasipila
sveikini mai tiek iš Lietuvos, tiek iš
Jung tinėse Valstijose gyvenančių tau-
tiečių. Man tai labai daug reiškia. Ant
mano aprangos visada būna Lietuvos
trispalvė. Nors ir mažas atributas, bet
aš trokštu visam pa sauliui parodyti iš
kur aš esu ir kas aš esu.”

E. Kavaliauskas buvo pirmasis
sportininkas, užsitikrinęs lai mė tojo
vardą prestižiniuose „LTeam apdova-
nojimuose 2018”, mat populiariausią
metų sportininką lėmė tik visuomenės
balsai.

Priartėjo prie savo svajonės

Profesionalų ringe 21 pergalę (17
nokautais) iškovojęs E. Kavaliauskas
lapkričio viduryje trečią kartą apgynė
Šiaurės Amerikos bokso federacijos
(NABF) pusvidutinio svorio kategorijos
čempiono diržą ir pirmą sykį iškovojo
Pasaulio bokso organizacijos (WBO)
tarpkontinentinį čempio no diržą.

Didžiausio pasaulyje bokso sta-
tistikos ir rezultatų tinklalapio „Box
rec” sudarytoje lentelėje, E. Kava liaus-
 kas pusvidutinio svorio kategorijoje
pakilo į 8 vietą. Profesionalų bokso ži-
novai kitų metų pradžioje jam prog-
nozuoja kovą dėl WBO pa saulio čem-
piono titulo su šioje svorio kategorijoje
karaliaujančiu ameri kie čiu Terence
Crowford.

Tiesa, pastaruoju metu pasigirsta
kalbos, kad T. Crowford gali pasi rinkti
ir kitą varžovą – 4-oje lentelės vietoje
esantį buvusį WBC pasaulio čempioną
britą Amir Khan.

Kaunas su 288 tūkstančiais gyv entojų
pagal dydį pranoksta tik du Euroly-
gos miestus – Vitoria ir Pod go rica. Ta-
čiau, nepaisant to, jis antrus metus iš ei-
lės neginčytinai yra pats didžiausias
krepšinio megapolis Eu ropoje.

Sužaidus pusę pirmojo rato šiemet
rekordiškai žiūrovus trau kian čią
„Žalgirio” areną jau aplankė

praktiškai pusė visų kauniečių – dau-
giau nei 100 tūkstančių žmonių per sep-
tynias  rungtynes. Antroje vietoje pa-
gal lankomumą – Atėnų „Panathi naik-
os” (70 tūkst.), trečioje – Vitoria „Bas-
konia” – (56 tūkst.).

Tuomet kukliausiai namuose pa-
laikoma turnyro naujokė Stam bulo
„Daruššafaka” per visus ligšio linius tu-
rus apskritai tesurinko 14 tūkst. ger-
bėjų – tiek, kiek „Žalgirį” aplanko
kiekvieną mielą savaitę, kai čia tik
vyksta Eurolygos rungtynės.

14 670 žmonių, t. y. maždaug 97 pro-
 centai visų įmanomų vietų. Toks yra
„Žalgirio” šio sezono vidurkis. Tai – re-
kordinis visų laikų rodiklis, geresnis
už ankstesnį rekordą, pa siek tą pra-
ėjusiais metais, 8 procentais.

Ir nepanašu, kad arenos stogą kil-
 nojantis lankomumas kris. Įsibė gė ju-
siam „Žalgiriui” pagaliau Kaune pra-
dėjus rinkti pergales jo sirgaliai ėmė
dar spačiau šluoti bilietus į būsimas
dvikovas: pavyzdžiui, jau visi bilietai
išparduoti į dar tik po mėnesio vyk-

siantį mūšį su Maskvos CSKA bei į
gruodžio 21 d. laukiančią aki statą su
Tel Avivo „Maccabi”.

Jeigu taip ir toliau, „Žalgirio” va-
dovams reikės rimtai apsvarstyti gali-
mybes kokiu nors būdu išplėsti tribū-
nas.

„Žalgiris” lenkia net 
NBA komandas

Eurolygoje sau lygių pagal lanko-
mumą nebesutinkantis „Žalgiris” tuo
neapsiriboja: komandos istorijoje to
dar niekada nėra buvę, bet pagal žiū-
 rovų skaičių Kauno klubas šiemet
ėmė lenkti net NBA komandas.

Sužaidus beveik po trečdalį sezo no
tiek Europoje, tiek už Atlanto, „Žalgi-
ris” su minėtu 14 670 žiūrovų vidurkiu
šiuo metu yra aukščiau už tris NBA ko-
mandas – Atlantos „Hawks” (14 531),
Minnesotos „Tim berwolves” (14 312) ir
Brooklyno „Nets” (13 824). Dar du klu-
bai – Phoenix „Suns” (14 872) su pirmu
šių metų NBA naujokų biržos šaukimu
DeAndre Ayton ir Memphis „Grizz -
lies” (15 066) su Marc Gasol – žalgi rie-
čiams yra taip pat pasiekiamos ranka.

Tai – pirmas kartas „Žalgirio” is-
torijoje, kai jis parduoda daugiau bi-
lietų nei NBA klubai. Tuo pačiu tai tik-
ra retenybė ir visos Eurolygos mastu.
 Naujaisiais laikais tik vieninte liame
sezone (2014–2015 m.) Belgra do „Crve-
na Zvezda” su 14 483 žiūrovų vidurkiu
lenkė vieną NBA atstovę – Philadelp-
hijos „76ers” (vid. 13 940).

Krepšinio aistruoliai Indianapolyje atvyko palaikyti D. Sabonio ir kartu pažymėjo Lietu-
vos ir Latvijos paveldo dieną.

D. Saboniui – ypatingas 
lietuviškas palaikymas

„Žalgiris” turi daugiau  
žiūrovų nei NBA komandos

E. Kavaliauskas laukia 
kovos dėl čempiono diržo

E. Kavaliauskui dabar svarbiausia – profesionalų ringas ir kova dėl pasaulio čempiono dir-
žo.

„Priartėjau prie savo svajonės ir
trokštu kovoti dėl diržo”, – sako lietuvis.

Ryžto siekti titulinės kovos jam su-
teikia ir pamatytos geriausių bok sinin-
kų kovos. Tarp jų ir legendinio filipi-
niečio Manny Pacquiao, kuris kovoja
toje pačioje svorio kategorijoje kaip ir
E. Kavaliauskas.

„Žiūrėdamas tokias kovas pagal vo-
ju, kad greitai ir aš ten būsiu. Ame ri-
kiečiai tiesiog pamišę dėl bokso. Ti tu-
linės bokso kovos sutraukia milži-
 nišką auditoriją prie televizorių ek ra-
nų ir arenose. Bilietų į didžiąsias kovas
negali gauti jau prieš 2 mėnesius”, –
sako E. Kavaliauskas. – Teko stebėti dvi
M. Pacquiao kovas, taip pat Las Vegas
vykusią kovą dėl trijų organizacijų
diržų tarp amerikiečio Andre Ward ir
ruso Sergejaus Kova liovo. Įspūdis – ne-
realus. Noriu tai pa tirti ir savo kailiu,
būdamas ringe.”

E. Kavaliauskas Lietuvos rinktinės
garbę gynė 2008 m. Pekino ir 2012 m.
Londono olimpinėse žaidy nėse. 30-etis
boksininkas neatmeta galimybės at-
stovauti Lietuvos rinktinei ir ateityje,
nes prieš Rio de Ja neiro žaidynes buvo
pakeistos taisyklės. Jos leidžia kovoti
profesionalams ir svarbiausiose mė-
gėjų varžybose, tarp jų ir olimpinėse
žaidynėse.

„Noro atstovauti Lietuvos rinkti-
nei – labai daug, bet dabar svarbiausia
mano karjeroje – profesiona lų ringas ir
kova dėl pasaulio čempio no diržo”, –
tvirtina E. Kavaliaus kas.

P. S. Ruošiant šį straipsnį spaudai,
ketvirtadienį, paaiškėjo ir kitų nomi-
nacijų nugalėtojai.

Nukelta į 15 psl.

Populiariausias 2018 m. Lietuvos sporti-
ninkas – E. Kavaliauskas.
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Žiemiškai nusiteikusiems „Drau go” skaity-
tojams mūsų pašnekovės šį kartą pasakoja
apie nuolatinį gyveni mą vienoje gražesnių

pasaulio vietų – amžinos vasaros  lepinamoje vul-
kani nė je Ispanijos saloje Tenerifėje. Pir mas po-
kalbis – su 12 metų Kanarų salyno įvairiuose mies-
tuose dirbančia ir gyvenančia Jūrate Eivaite, pui-
kia gide, iki menkiausios smulkmenos žinančia
šios šilumos oazės istoriją, kuria ji mielai dalija-
si su čia atvykstančiais ilsėtis lietuvaičiais. 

Pasiilgstu snieguotų Kalėdų
Jūratė pasakoja, kad pradėjusi darbą turizmo

srityje, padedant vienam didžiausių Lietuvos ke-
lionių operatorių, iš pradžių dirbo Maljor koje, o vė-
liau –  Tenerifės saloje. Taip kelerius metus ir gyveno,
pakaitomis dirbdama tai vienoje saloje, tai kitoje. Vė-
liau, kuomet gavo kvietimą pastoviam darbui Ispa-

Keleri metai virto šešeriais

Nauja gyvenimo kelionė prasidė jo nuo eili-
nių atostogų Ispanijai priklausančioje Ka-
narų saloje Tenerifėje. Būtent tada vilnie-

tė Agneta Dau kantaitė-Vansavičienė, kartu su šeima
poilsiavusi vienoje gražesnių pa saulio salų, nu-
sprendė pakeisti ap linką ir ilgesniam laikui pabėgti
nuo šaltų lietuviškų žiemų. Nusprendė pagyven-
ti porą metų, tačiau tie porą metų jau tęsiasi šeš-
tus metus, kurie aprėpia nemažai tiek asmeninės,
tiek visuomeninės veiklos. Būtent per tą laiką Te-
nerifėje buvo įkurta ir oficialiai įregistruota pirmoji
Tenerifės Lietuvių Bendruomenė, kurios pir-
 mininke tapo Agneta Daukantai tė-Vansavičienė. 

Kai nusprendėte pagyventi Tenerifėje, kiek tuo metu
čia buvo nuolat gyvenančių lietuvių ir kada atsirado toji bū-
tinybė steigti Bendruomenę, vienytis? 

Jau prieš penkiolika metų čia buvo lietuvių, bet
didžioji banga atvyko prieš dvejus metus, ir tada, ži-
noma, natūraliai atsirado poreikis ir iniciatyva
Bendruomenę įsteigti oficialiai. 

Tiesa, prieš šešerius metus, kai atvykome, dar
veikė meno galerija „Balta”. Būtent ši galerija vie-
nijo lietuvaičius ir kviesdavo tautiečius į įvairius ren-
ginius.  Sakyčiau, tai ir buvo pirmosios Lietuvių Ben-
druome nės telkimosi užuomazgos. 

Kiek šiuo metu Jūsų Bend ruomenė vienija nuolatinių
narių ir kokia veikla vykdoma Bendruo menės gyvybingu-
mui išlaikyti? 

Bendruomenės branduolį sudaro valdyba, o
prie mūsų „Facebook” paskyros „Casa Lituana en Te-
nerife“ yra prisijungusių daugiau kaip 400 narių. Yra
dar kelios „Facebook” grupės, kurios vienija net po
kelis tūkstančius lietuvių narių.  

Žinoma, kadangi tai yra kurortinė teritorija, iš-
skirčiau kelias lietuvių bendruomenės grupes: tai tie,
kurie gyvena nuolat, tie, kurie atvyksta žiemoti, ir
tie, kurie ilgesniam laikui apsistoja kaip turistai. 

Mūsų veikla turbūt tokia pati, kuri būdinga vi-
soms pasaulio lietuvių bendruomenėms. Švenčiame
vi sas valstybines šventes, Kalėdas, Ve lykas. Iš tiesų
veikėme viską tą patį, kol dar ir nebuvome oficialiai
įregistravę šio sambūrio. Kadangi narių kasmet
daugėja, o oro sąlygos leidžia burtis ir lauke, tai vis
dažniau rengiame įvairias iškylas prie vande nyno,
organizuojame bendrus pietus, draugiškai stebime
krepšinio varžybas, organizuojame paplūdimio tink-
li nį, užsiėmimus vaikams. Kai lie pos 6 d. giedojome
Tautinę giesmę, šia mūsų tradicija susidomėjimo vie-
tos žurnalistai. Per Tenerifės radijo laidą pasakojo-
me apie mūsų himno giedojimą visame pasaulyje. Tai
buvo gera žinia Lietuvos ir Tenerifės draugystės til-
tui tiesti. Kanaruose, Tene rifėjė, pradėjo veikti gar-
bės konsu latas, kurio garbės konsulu tapo inži-
 nierius Carlos Alberto Lorenzo Iba nez.

Tie lietuviai, kurie gyvena nuo lat, paprastai kokia veik-
la saloje užsiima?

Gyvenimas Tenerifėje – lyg nesibaigiančios atostogos
Jūratė Eivaitė iki menkiausios smulkmenos žino viso Kanaru ̨ salyno istorija ̨. El Hierro – mažiausia ir labiausiai į pietus nutolusi Kanarų sala – žavi savita augmenija ir nuostabiais
vaizdais. Asmeninio albumo nuotraukos

nijoje, Jūratė pa sirinko Tenerifę, kurią jau buvo spė-
 jusi pamilti. „Daug metų gyvenu ir dirbu Tenerifė-
je.  Labai džiaugiuosi ir dėkoju likimui, turėdama tie-
sio ginį ryšį su Lietuva. Nuo spalio iki gegužės pra-
džios tenka priiminėti tiesioginiais skrydžiais iš Lie-
tuvos skren dančius į salą turistus. Esu gidė, ir kai
manęs klausia, ar neatsibodo ši veikla, atsakau, kad
kol kas ne. Kodėl? Nors sala ir nedidelė, tačiau ji to-
kia turtinga savo kontrastais, tokia išraiškinga ir
spalvinga gyvenimo būdu, kad net ir kasdien ke-
liaujant po ją, nelieka laiko nuoboduliui ir įkyrumui.
Čia puikus klimatas, šviežias ir skanus maistas, na,
o vie tiniai kanariečiai žavi nuoširdumu ir atviru-
mu”, – su pasigėrėjimu pasakoja Jūratė Eivaitė.  

Lietuvaitė yra aplankiusi ir kitas didžiojo salyno
salas. Profesionali gidė nelinkusi kurią nors vieną

Gyvenimas Kanaruos – tai nesibaigiančios atostogos, kuriose gali mėgautis ištisus metus vasaros šiluma, o jeigu nori
žiemos, tereikia pakilti į kalnus ir gausi sniego pramogų.

iš jų išskirti, kadangi jos akimis kiekvie na Kanarų
sala yra skirtinga ne tik landšaftu, bet ir klimati-
nėmis sąlygomis, flora, turi net išskirtinių kva pų,
skonių ir netgi šiek tiek skiriasi tradicijomis. „Visos
Kanarų salos yra ver tos turistų dėmesio, priklau-
somai nuo jų poreikių. Aš pati pirmenybę teikiu ma-
žiau turistų sulaukian čioms vietoms, kuriose dau-
giau tik rosios kanarietiškos gamtos žavesio ir vie-
tinio kolorito”, – pasakoja lietuvė gidė. 

Jūratės Eivaitės adaptacija svetimoje aplinkoje
buvo tokia greita ir paprasta, jog jai net pačiai tai da-
bar kelia nuostabą. Kaip pati sako, galbūt todėl, kad
atvykusi į šalį ji turėjo in tensyvios veiklos, o kiek vė-
liau, ga vusi pastovaus darbo pasiūlymą, be didesnių
sunkumų gavo ir visus rei kiamus šalyje gyventi ir
dirbti dokumentus. Be viso to, didelis Jūratės dar bo
užimtumas turbūt buvo ir vie na iš priežasčių nepa-
stebėti ir ne ieškoti emigracinių sunkumų ir ne sklan-
dumų. „Gal iš pradžių sunkiau būdavo per didžiąsias
metų šventes, kai norėdavosi būti šalia artimųjų ir
draugų, likusių Lietuvoje”, – prisimena Jūratė. 

Daugelį metų gyvenančią Kana ruose lietuvaitę
seniai nebestebina lėtas kanariečių gyvenimo būdas
ir darbo tempas, tačiau kur kas labiau trikdo at-

vykstančių gyventi į salą bandymai visokiais būdais
išvengti seniai susiformavusių ir galiojančių saloje
taisyklių ir įstatymų. 

Kai klausiu Jūratės, ar gyvenda ma rojui prilygs-
tančioje aplinkoje, nepasiilgsta Lietuvos, kūrybinga ir
energinga moteris neslepia, kad ilge sys Lietuvai nie-
kur nedingęs. „Sezo niškumo kaita čia nėra ypač ryš-
ki, todėl dažniausiai pasiilgstu lietuviš kų metų laikų,
jų spalvų ir kvapų, snieguotų lietuviškų Kalėdų tikro
jausmo. Nors salas skalauja Atlanto vandenynas, pa-
siilgstu Lietuvos meldais apaugusių upių ir ežerų.
Trūks ta man saloje ir plataus kultūrinio gyvenimo, ku-
rio Lietuvoje yra nepalyginamai daugiau nei čia”, – da-
lijasi nuomone Jūratė Eivaitė. Ir  nors sala yra tapu-
si dabartiniais jaunos moters namais, grįždama atos-
togų į Lietuvą ji visada tvirtina, kad grįžta namo.
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Nemažai lietuvaičių yra įkūrę
verslus aptarnavimo ir turizmo srity-
je, turi įmones, teikiančias grožio, te-
 le komunikacijų paslaugas. Yra keletas
medikų, dirbančių Tenerifės medici-
nos įstaigose.

Sumanius ilgėliau pagyventi Tenerifė-
je, kuo ji gali būti pa traukli atvykėliui?

Esame pakeliavę po kitas salas, bet
turizmo prasme ir įvairios veiklos
koncentracija didžiausia yra būtent Te-
nerifėje. Nekalbant apie puikų klima-
tą, čia rami politinė situacija, multi-
kultūrinė aplinka leidžia jaustis pato-
giai. Juk Tenerifė – tikras tautų kati-
las. Tarp vietinių ispanų gyvena vos ne
visos Europos, Šiaurės Afrikos, Loty-
nų Amerikos tautos, nemažai kinų,
indų. Pasta ruoju metu salą užplūdo ita-
lų banga. Gal atrodo keista, kai patys
italai turi ir salų, ir Italijos žemyną
skalauja bent penkios jūros, jie vyks-
ta gyventi į Tenerifę. Pasak jų, jie va-
žiuoja į šią Ispanijos salą dėl ekono-
minių prie žasčių, nes Kanaruose ma-
žiau biuro kratijos, patogesnės sąly-
gos verslui plėtoti. 

giasi, nes pastaraisiais metais jį sėk-
mingai nuomoja, išaugo turto vertė.

Nors multikultūriškumas at vy kusiam į
svečią šalį yra patogus, tačiau vis tiek kaž-
kokia integracija juk vyksta, net jei visi ir kal-
ba viena pasaulio kalba?

Dėl čia gyvenančių tautų įvairo vės
jaučiamės patogiai, bet vis tiek savu
gali būti tik savo žemėje. Kas dien ten-
ka bendrauti keturiomis kal bomis, ta-
čiau žinau, kad ispanų kalbos žinojimas
čia, Tenerifėje, visada plačiau atveria
duris. Mūsų vaikai lan ko ispanišką
mokyklą, o lietuviškas jų žodynas labai
prasiplečia, kai nuvyksta atostogų į Lie-
tuvą pas senelius ir artimuosius. Na-
muose, žinoma, kalbame lietuviškai.

Ar neturite minčių steigti Te nerifės li-
tuanistinę mokyklą?

Tenerifėje veikia „Baltic Inter na-
tional School”, kuriai vadovauja Irma
Liubertienė, bet vaikai ją lanko ne tik
kaip lituanistinę, bet ir kaip pagrindinę
mokyklą. Žinau, kad ne maža dalis
tėvų savo vaikams organizuoja priva-
čias lietuvių kalbos pamokas, kad jie

kalbėtų ir rašytų lietu-
viškai. Tiesa, mokykla
artimiausiu metu mūsų
mažiesiems lietuviu-
 kams žada pasiūlyti ir
šeštadieninius užsiėmi-
mus.

Paprastai visiems savo
pašne kovams užduodu tą
patį klausimą: kas Jus trik-
do ir prie ko niekaip negali-
te priprasti gyvendama Te-
 nerifėje? 

Trikdo iki šiol nepa-
togus bankų darbo laikas.
Kasdien jie dirba tik iki 2
val. p. p., o tam tikras ban-
kines operacijas leidžia
atlikti iki 11 val. ryto. Ly-
 ginant su Lietuva, įstai-
gose dar per mažai skait-
menizuotų sistemų. Ma-
 žai paslaugų gali atlikti
virtualiai. Dar neišvysty-
ta internetinė prekyba.
Tai labai apsunkina tvar-
kyti dokumentus ar kito-
kius būtinus reikalus. 

Sugedus automobiliui ar norint už-
sisakyti baldus taip pat kyla nepa togu-
mų. Kadangi tai sala, užsakymų tenka
laukti. Žodžiu, labai plačiai ži nomas is-
panų žodis „mañana” (rytoj) yra neat-
skiriama jų gyvenimo būdo dalis. Ta-
čiau gyvendami čia gerbia me vietos
kultūrą, mentalitetą, žmo nes ir jų sve-
tingumą.

Kaip vietos gyventojai vertina lietuvius?
Ar turite draugų ispa nų?

Kartais mes jiems atrodome rūs tūs,
kartais keistoki, bet artimiau pažinę

Teko skaityti spaudoje, kad vietiniai gy-
ventojai nelabai pa tenkinti augančių atvy-
kėlių skai čiumi, nes yra išstumiami iš nuo-
 savos teritorijos.

Didėjant ne tik turistų, bet ir nuo-
lat atvykstančių gyventi srautui, pa-
didėjo būsto ilgalaikės nuomos kai-
nos patraukliose zonose prie vande-
nyno, todėl nuolatiniams gyventojams
tapo sudėtinga susimokėti už būsto
nuomą, ir jiems tenka vykti gy venti į
atokesnius ir ne tokius pa trauklius
rajonus. Kita vertus, vieti niai, turintys
nuosavo nekilnojamojo tur to, džiau-

Šeimos išvyka įMadridą.

nuomonę pakeičia. Mes tu rime draugų
ispanų ir bendraujame su jais ne tik dar-
bo reikalais, bet ir laisvalaikį kartu lei-
džiame. Yra draugų, kurie šoka fla-
menko, todėl einame stebėti jų pasiro-
dymų. Kaž kada nuomojomės butą iš vie-
tos ka nariečio, jis nemažai prisidėjo prie
mūsų vaikų ispanų kalbos mokymo,
tapo mūsų ir mūsų vaikų draugu. 

Kuo Jus žavi gyvenimas Tene rifėje? 
Geras oras, patogus susisiekimas,

nedidelė teritorija, tautų įvai rovė. Ypač
tai privalumas auginant vaikus, kai
reikia kasdien vežti juos į mokyklą, bū-
relius ir pan. Geras mais tas. Vietiniai
nemažai augina daržovių ir vaisių. Tai

nepaprasto skonio avokadai, mangai,
papajos, kanarietiškos bulvės. Kainos ir
kokybės santykis Tenerifėje patrauklus.
Gyvenimo lygis, tai, ką uždirbame ir iš-
leidžiame, yra orus. Šeimai, dirbant
dviem žmonėms, tai puikios sąlygos: ga-
lima taupyti, keliauti ir jaustis finan-
siškai saugiai. Tačiau, kaip ir visur, rei-
kia dirbti ir mokytis, semtis patirties.

Teko girdėti, kad lietuvį šiltame klimate
ilgainiui pradeda varginti saulė. Jums sau-
lės nėra per daug?

Saulė mus džiugina, bet pasiilgs ta-
me ir lietaus. Mūsų salos dalyje lyja du
kartus per metus, todėl lietus ypač
džiugina.

Gausi Tenerifės Lietuvių Bendruomenės Kalėdinė šventė. 

Agneta Daukantaitė-Vansavičienė su šei -
ma Tenerifėje jau šešeri metai.

Agneta su vyru atostogas vasara ̨ leidžia
Lietuvoje.

Tenerifės lietuvių šeimų dirbtuvės ,,Vėliava LT" Vasario 16-osios proga lietuviškoje
mokykloje. Šeimos albumo nuotraukos



auSŲ, noSieS, gerklĖS ligoS 

SKELBIMAI 773-585-9500
www.draugas.org
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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 2019 m. brošiūros. Ją galite patys išsispausdinti adresu:
www.vytistours.com

Specialios turistinės kelionės į Baltijos kraštus 2019 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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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

REAL ESTATE

BRAnGIAI PERKU 
GINTARO DIRBINIUS

IR GINTARO GRYNUOLIUS.
tel. 708-603-5494

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

Sudoku nr. 137
Į tuščius langelius surašykite skaičius nuo 1 iki 9 taip, kad vie   no di skai čiai

nesikartotų nei eilutėse, nei stulpeliuose, nei 3X3 kvadratuose. Su do ku atsa-
kymas – trijų skaitmenų pažy mė tuose lan geliuose suma.

SUBSCRIBE
Receive 
BOTH!

ONE YEAR 
DRAUGAS NEWS

12 ISSUES

LITHUANIAN 
HERITAGE 

6 ISSUES 

$45 mailed
$30 internet

only

DRAUGAS NEWS
LITHUANIAN WORLD WIDE NEWS IN ENGLISH

LITHUANIAN
HERITAGE 

MAGAZINE IN ENGLISH 
A supplement mailed separately

www.draugas.org/news

My Paper – My Friend 
My link to LITHUANIA! 

Advokatas
GInTARAS P. ČEPĖnAS

6436 S. Pulaski Rd., 
Chicago, IL 60629

Tel. 773-582-4500
Valandos pagal susitarimą

ADVOKATAI
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Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčia
(6812 S. Washtenaw Ave., Chicago IL, 60629)

Asmeninės išpažintys kiekvieną šeštadienį  nuo 3 val. p. p. iki 4 val. p. p.

Kūčių vakaro šv. Mišios

Gruodžio 24 d., pirmadienį,  4 val. p. p.  – vaikų, jaunimo Mišios.

Gruodžio 24 d., pirmadienį, 12 val. (vidurnaktį)  – Bernelių Mišios. 

Kalėdų dienos Mišios

Gruodžio 25 d., antradienį, 9:30 val. r. (anglų kalba) ir  11 val. r. (lietuvių
kalba) – Kalėdų šv. Mišios. 

Naujųjų metų išvakarės

Gruodžio 31 d., pirmadienį, 8:30 val. r. – šv. Mišios.

Švč. Mergelė Marija, Dievo Gimdytoja (Naujieji metai).

Sausio 1 d., antradienį, 11 val. r.  – šv. Mišios. 

r s

Šv. Antano  lietuvių bažnyčia
(1501 S. 50th Avenue, Cicero, IL 60804)

Gruodžio 25 d., antradienį, 8:45 val. r. – Kalėdų dienos šv. Mišios.

Sausio 1 d., antradienį, 8:45 val. r. –  šv. Mišios – Švč. Mergelės Ma-
rijos Gimdytojos šventė ir Naujieji metai.

Giedos Šv. Antano parapijos choras, vadovaujamas Vilmos Mei-
lutytės.

r s

Palaimintojo Jurgio Matulaičio misija
tel. 630-257-5613 matulaitismission@gmail.com

Kviečiame įsigyti kalėdaičių zakristijoje prieš ir po Mišių arba misijos raštinėje.

Asmeninės  išpažintys – kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 5 val. p.
p. iki 6 val. v.

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

Gruodžio 24 d., pirmadienį, 6 val. v. – Misijos Kūčių vakarienė (registruotis
iki gruodžio 20 d.).

Gruodžio 25 d., antradienį, 9  val. r.  ir 11 val. r. – Kalėdų šv. Mišios. 

Gruodžio 27–28 d., ketvirtadienį ir penktadienį, nuo 9 val. r. iki 5 val. p. p.
Ateitininkų namuose – Biblinė vaikų stovykla.

Gruodžio 30 d., sekmadienį,  9 val. r., 11 val. r. ir 6 val. v. – Šventosios Šei-
mos šv. Mišios.

Gruodžio 31 d., pirmadienį, 6 val. v. – Naujųjų metų išvakarių šv. Mišios.

Sausio 1 d., antradienį, 9 val. r., 11 val. r. ir 6 val. v. – Švč. Mergelės Marija,
Dievo Gimdytoja (Naujieji metai) – šv. Mišios.

Sausio 6 d., sekamdienį, 9 val. r. 11 val. r. ir 6 val. v. – Kristaus apsireiškimas
(Trys karaliai ) – šv. Mišios.

r s

Lietuvių evangelikų liuteronų Tėviškės parapija
(5129 Wolf Rd. Western Springs, IL 60558)    www.teviske.org

Gruodžio 23 d., sekmadienį, 11:30 val. r. – 4-to advento sekmadienio pa-
maldos su Šv. Vakariene – Komunija.

Gruodžio 24 d., pirmadienį, 4:45 val. p. p.  – Šv. Kūčių vakaro pamaldos žva-
kučių šviesoje su arfos muzika.

Gruodžio 25 d., antradienį, 11:30 val. r. – Šv. Kalėdų pamaldos su šv. Vaka-
riene – Komunija.

Gruodžio 30 d., sekmadienį, 11:30 val r.  – paskutinės 2018 m.  pamaldos
su Šv. Vakariene – Komunija.

Švč. Mergelės Marijos Nekalto Prasidėjimo bažnyčia
(2745 W. 44TH ST., Chicago, IL 60632)

.

Gruodžio 23 d., 4-tąjį Advento sekmadienį, 10 val. r. – šv. Mišios (kun. G. Ker-
šys). 

Gruodžio 24 d., pirmadienį,  Kalėdų išvakarėse, 9 val. v.   – šv. Mišios anglų, lie-
tuvių ir ispanų kalbomis.

Gruodžio 25 d., antradienį, 10  val. r. – Kalėdų ryto šv. Mišios (kun. G. Keršys).

Gruodžio 30 d., sekmadienį, 10 val. r. – Šv.  Šeimos šventė (kun. G. Keršys).

2019 m. sausio 1 d., antradienį, 10 val. r.  – šv. Mišios (Švč. Mergelės Marijos Gim-
dytojos ir Naujųjų metų šventės – kun. G. Keršys). 

Sausio 6 d., sekmadienį, 10  val. r. – Trijų Karalių šventė (kun. Gediminas Ker-
šys).     

Kiekvieną ketvirtadienį 8:30 val. r. atnašaujamos šv. Mišios lietuvių kalba. 

r s

Ziono lietuvių liuteronų bažnyčia
(kun. dr. Valdas Aušra)

(9000 S. Menard Avenue, Oak Lawn, IL 60453)

Gruodžio 23 d., sekmadienį,  4-asis Advento sekmadienis, 11 val. r. – lietuviš-
kos pamaldos su Šventa Komunija.

Gruodžio 24 d., pirmadienį, 5 val. p. p. – Kūčių vakaro  pamaldos  žvakių švie-
soje su Šv. Komunija; giedos solistė.

Gruodžio 25 d., antradienį, 11 val. p. p. – šventinės Kalėdinės pamaldos lietu-
vių kalba su Šv. Komunija bei muzikine programa.

Gruodžio 30 d., sekmadienis – pirmas sekmadienis po Kalėdų. Pamaldos
įprastu laiku. 

Gruodžio 31 d., pirmadienį, 11 val. r.  – Naujųjų  metų išvakarėse tradicinės
pamaldos su šv. Komunija

ADVENTAS, ŠV. KALĖDOS ir NAUJIEJI METAI
Šv. Mišių tvarka • 2018–2019 metai

Įamžinkime savo šeimos Kūčias!
Su pasididžiavimu galime sakyti, kad lietuviškos Kūčių tradicijos Vakarų pasaulyje

atitikmenų beveik neturi. Kūčių vakarienė – tai didelė šventė skirtingos pasaulėžiū-
ros žmonėms, jaukus, tarpusavio ryšius stiprinantis šeimos susibūrimas. Lietuvos na-
cionalinis kultūros centras (LNKC) kviečia įamžinti savo šeimos šventę, siųsti nuotraukas
ar vaizdo medžiagą ir žada prizų.

ĮUNESCO globojamą Lietuvos Nematerialaus kultūros paveldo vertybių sąvadą įtrauk-
ti reiškiniai mus pasiekė karta iš kartos, ir šiandien jie mums išskirtinai svarbūs. Į šį są-
vadą įrašytos ir nacionaline vertybe paskelbtos Kūčios.

Šios tradicijos gyvybingumą tegalime užtikrinti visi drauge! Kviečiame ne tik švęsti
jas tėvų ir senelių papročiu, bet ir nufotografuoti ar nufilmuoti savo šeimos šventę – sta-
lą, patiekalus, vakarienės eigą.

Nematerialaus kultūros paveldo vertybių sąvado rengėjas Lietuvos nacionalinis kul-
tūros centras sukaups Jūsų pateiktą medžiagą ir panaudos tradicijai pristatyti UNESCO
Reprezentatyviajam žmonijos sąrašui ir kitais ją išsaugoti skirtais tikslais, o pristačiusiems
įdomiausią, informatyviausią šeimos Kūčių vakarienės vaizdinę medžiagą skirs prizų.

Medžiagą – 5–10 nuotraukų ir / arba iki 20 min. vaizdo įrašą, jei galite, nedidelį šven-
tės aprašymą, nurodant šeimą, jos gyvenamąją vietą, kontaktinio asmens vardą, telefo-
ną ar elektroninį paštą – siųskite iki 2019 m. sausio 15 d.: siusk@lnkc (filmuotą medžiagą
– per wetransfer.com). 

Kilus klausimų, teiraukitės LNKC darbuotojos Nijolės Marcinkevičienės, tel. (8 5) 262
59 58.

LNKC inf. ir nuotr.



Remkime Draugo fondą
Nuo 1992 metų Draugo fondas padeda išlaikyti mūsų lietuvišką,

katalikišką „Draugo’’ laikraštį. Prisiminkite Draugo fondą savo tes-

tamente. Keletas stambesnių palikimų užtikrins „Draugo’’ 

laikraščio gyvavimą daugelį metų! 

Draugo fonDas
4545 W. 63rd st., Chicago, IL 60629 • tel: 773-585-9500 

www.draugofondas.org

,,Draugo” prenumeratoriai gali skaityti
,,Draugą” internete be  jokio papildomo mokesčio.

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

Skaitykite ,,Draugą” greičiau!

15DRAUGAS 2018 GRUODŽIO 22 D., ŠEŠTADIENIS

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

Šiemet sostinė ir visa Lietuva šventė ypa-
tingus metus – Vilniaus 695-uosius ir Vals-
tybės atkūrimo šimtmetį. Metams baigian-
tis, suskaičiuota, kiek paaugo Vilnius – kiek
gimimų, kiek porų sumainė žiedus ir kitas
įdomybes. 

Šiais metais gimė apie 11,3 tūkst.
vilniečių. 100-mečio metais sos-
tinėje gimė net 89 poros dvynių,

pora vilniečių šeimų džiaugiasi su-
laukusios trynukų. Palyginti su pra-
ėjusių kelerių metų gimimais, sostinėje
ir toliau gimsta kas trečias Lietuvos
vaikas. Vilniaus civilinės metrikacijos
skyriuje pernai užregistruota 11,3
tūkst., 2016 m. – 11,5 tūkst., 2015 me-
tais – 10,5 tūkst., 2014 m. – 10,5 tūkst. gi-
mimų. Gruodžio mėnesio duomeni-
mis, Vilniuje gimė daugiau kaip 5,4
tūkst. mergaičių ir 5,8 tūkst. berniukų.
Pernai gimė 400 daugiau berniukų nei
mergaičių.

Išradingiausi vilniečių vardai 

Populiariausi mergaičių vardai
šiemet: Lėja, Sofija, Ema, Austėja, Lie-
pa, Gabija, Luka, Kamilė. Sostinėje
daug berniukų pavadinti Herkaus,
Roko, Ąžuolo, Roberto, Domo ir Mato
vardais.

Kaip visada, pasitaikė itin unika-
lių ir retų vardų: Evoleta, Orlina, Ūka,
Vinoda, Nabelija, Džema, Melda, Ida,
Saulėja, Solėja, Juna, Delmantė, Amė-
ja, Aivija, Gundė, Evija, Milija, Veltė,
Vigita, Jomilė, Jūnė, Aprilė, Karigailė,
Milė, Levita, Gaudrė, Inara. Rinkda-
miesi berniukų vardus, tėveliai taip pat
buvo originalūs – Nėjus, Uvis, Ato-
mas, Tauragnas, Ardas, Judas, Kari-
jotas, Jūris, Aigiris, Gajus, Girius, Al-
varas, Akselis, Evanas, Everetas, Vaid-
rius, Jorūnas, Ramilis, Altajus, Aide-
nas, Andajus.

Neretai, norėdami suteikti vaikui
išskirtinį vardą, tėvai sukuria jį iš
tėvo ir mamos vardo junginių: Orlina
(Orestas + Lina), Jonaistė (Jonas + Ais-
tė) ir pan.

Beje, Vilnius yra vienintelis Lie-
tuvoje miestas kur gimimų skaičius
(gimstamumas) yra didesnis už mirčių
skaičių (mirtingumą). Šiais metais
sostinėje įregistruota 6 600 mirčių.

Santuokos netikėtose vietose 

Šiemet Vilniuje šeimas sukūrė
daugiau kaip 6 tūkst. porų – panašiai
ir praėjusiais metais. Beveik 3 tūkst.
porų susituokė Civilinės metrikaci-
jos skyriuje, 1,8 tūkst. porų pasirinko
tuoktuves užsienyje, dar apie 1,3 tūkst.
porų amžiną meilę prisiekė bažnyčio-
se.

Dalis vilniečių pasirinko įvairias
sostinės erdves tuoktuvėms – popu-
liariausios šiemet buvo Vilniaus rotu-
šė, Vilniaus universiteto Botanikos
sodas, Verkių rūmai. Daug porų susi-
tuokė ir ant Pučkorių atodangos, pra-
mogų bei poilsio centre „Belmontas”,
įvairiuose viešbučiuose ir restora-
nuose.

Kitos poros įsimintinai ceremo-
nijai rinkosi netradicines jiems svar-
bias erdves: tuokėsi prie Gitenio Umb-
raso skulptūros „Čiulbantis kryžius”,

K. Bekešo antkapinio paminklo. Kaip
ir pernai, poros tuoktuvėms rinkosi
Tauro kalno laiptus, ,,Skalvijos” kino
teatrą, kelios poros Civilinės metrika-
cijos skyriaus darbuotojų prašė at-
vykti į bažnyčią ir jas tuokti vienu
metu su kunigu. Kelios poros pateikė
neįprastą prašymą sutuokti nakties
metu, viena pora pageidavo žiedus su-
mainyti per pačius Naujuosius metus
– lygiai vidurnaktį.

Ypatingi skaičiai
ir kurioziniai prašymai

Pernai buvo užregistruotos 482
santuokos su užsienio piliečiais, šiemet
kiek mažiau – 390. Vilnietės dažniausiai
tuokiasi su Jungtinės Karalystės, Vo-
kietijos, Rusijos, Baltarusijos bei Uk-
rainos piliečiais. Vilniečiai dažnai tuo-
kiasi su rusėmis ir baltarusėmis. Šie-
met vilniečiai Lietuvoje ar užsienyje
tuokėsi su Ganos, Irano, Indonezijos,
Filipinų, Meksikos, Malaizijos, Irako,
Brazilijos, Tailando, Pakistano, Nige-
rijos, tolimosios Australijos ir Naujo-
sios Zelandijos piliečiais.

2018-aisias pasitaikė ir labai ypa-
tingų datų kombinacijų, kurios traukė
tuoktis daugiau nei įprasta porų: 2018.
08. 18 susituokė net 53 poros, 2018. 08.
08. pasirinko 22 poros, o 2018. 08. 28. –
10 porų.

„Vilniečiai jau ruošiasi tuoktu-
vėms, kurios vyks kitąmet – prašymus
tuoktis 2019 metais jau  pateikė daugiau
nei 4 tūkstančių porų. Yra planuojan-
čių dar toliau – 2020 metams jau yra pa-
teikti 5 prašymai susituokti. Populia-
riausios datos kitąmet taip pat išlieka
vasaros savaitgaliai, tačiau progno-
zuojama, kad 2019. 09. 19. susituoks
daugiausiai porų”.

Kartu su santuokos įregistravi-
mu, poros dažnai kreipiasi į Civilinės
metrikacijos skyrių, prašydamos keis-
ti moters mergautinę pavardę. Popu-
liaresnės išlieka priesaginės „-iene” pa-
vardės, tačiau pastebima tendencija,
kad daugėja pasirenkančių pavardę
su galūne „ė” – tokios pavardės nepa-
rodo moters šeiminio statuso.

Tačiau pavardės keičiamos ir dėl
kitų priežasčių: šiemet buvo 1,8 tūkst.
nusprendusių, kad nori naujos pavar-
dės. Pasitaikė atvejis, kai užsienyje
gyvenantys vilniečiai norėjo naujos iš-
galvotos pavardės dėl to, kad lietuviš-
koji jiems sukelia nepatogumų: užsie-
niečiams sunku ją ištarti ir teisingai
užrašyti. Tačiau pagal Lietuvoje ga-
liojančius teisės aktus galima rinktis
arba savo senelių, prosenelių ar kitų
protėvių pavardę.

Vyrai žmonos pavardę rinkosi la-
bai retai (3) ir tai paprastai daroma dėl
negražaus skambesio arba baiminan-
tis, kad tos giminės pavardei gresia iš-
nykti.

Civilinės metrikacijos skyriuje
dažnai pasitaiko įdomybių, kurių iš-
pildyti nepavyksta: pakeisti asmens
kodą, vieną vardą pakeisti į dvylika
vardų. Būta ir kuriozinių situacijų –
šiemet viena mergina paprašė regist-
ruoti ją santuokai su dviem jaunuo-
liais, nes ji negalinti apsispręsti, už ku-
rio tekėti. 

ELTA

Įdomioji 2018-ųjų statistika
ir kurioziniai prašymai

Atkelta iš 9 psl.

Geriausiais 2018 metų Lietuvos
sportininkais išrinkti disko metikas
Andrius Gudžius ir plaukikė Rūta
Meilutytė. A. Gudžių į pergales ve-
dantis Vaclovas Kidykas išrinktas
„Metų treneriu”. „Metų trenerės” pri-
zas atiteko plaukiko Dano Rapšio tre-
nerei Inai Paipelienei.

Šiemet Europos čempionu tapęs ir
„Deimantinėje lygoje” antras buvęs 27-
erių metų A. Gudžius „Metų sporti-
ninku” tapo antrus metus iš eilės.
„Metų sportininke” pripažinta 21-erių
metų plaukikė R. Meilutytė, Europos
čempionate iškovojusi sidabro meda-
lį 100 m krūtine distancijoje, o pra-
ėjusių metų gruodį Senojo žemyno
pirmenybėse trumpajame baseine lai-
mėjusi aukso medalius 50 m ir 100 m
krūtine rungtyse, apdovanojimų ce-
remonijoje nedalyvavo, tad prizą už ją

atsiėmė močiutė Aldona Meilutienė. R.
Meilutytė geriausia Lietuvos sporti-
ninke išrinkta jau ketvirtąjį kartą.
Prieš tai šį prizą ji laimėjo 2012, 2013 ir
2014 metais.

„Metų vyrų komandos” titulą ant-
rus metus iš eilės iškovojo Europos vi-
cečempionė irklavimo porinės ketur-
vietės įgula – Aurimas Adomavičius,
Rolandas Maščinskas, Saulius Ritteris
ir Dovydas Nemeravičius.

„Metų moterų komanda” tapo po-
rinę dvivietę irkluojančios Milda Val-
čiukaitė ir Ieva Adomavičiūtė. Irk-
luotojos šiemet iškovojo auksą pasau-
lio čempionate Bulgarijoje. Sporti-
ninkių duetas šį apdovanojimą taip pat
laimėjo antrus metus iš eilės.

„LTeam apdovanojimai” yra kas-
metinis prestižinis geriausių Lietuvos
sportininkų pagerbimas. Į juos pre-
tenduoja tik olimpinių sporto šakų
atstovai.

Sportas
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Kitas ,,Draugo” numeris išeis gruodžio 27 d.,
ketvirtadienį. Linkime visiems jaukių ir ramių
Kūčių bei saugių ir linksmų šv. Kalėdų.

2018 m. gruodžio 20 d. Lemont, IL mirė a.
a. Teodoras Rudaitis. Laidotuvės įvyks tre-
čiadienį, gruodžio 26 d. Atsisveikinimas su ve-
lioniu Pal. J. Matulaičio misijoje nuo 9:30 val.
r.  Gedulingos šv. Mišios – 11 val. r.  Daugiau
informacijos: Petkus Funeral Home, tel. 800-
994-7600.

� Norinčius drauge švęsti Kūčias maloniai
kviečiame gruodžio 24 d. 6 val. v. rinktis Pa-
saulio lietuvių centro (14911 E. 127th St.,
Lemont, IL) didžiosios salės vakarinėje daly-
je. Registracija vyksta misijos raštinėje arba
tel. 630-243-1070. Auka suaugusiems – 25
dol. 

� 2019 m. sausio 3 d.12 val. p. p. David
Geffen Hall, Lincoln Center (10 Lincoln Cen-
ter Plaza, New York, NY 10023) koncertuos
New York Philharmonic, dalyvaujant violon-
čelininkui Gautier Capućon. Orkestrui diriguos
Mirga Gražinytė-Tyla. Programoje – Antonín
Dvořák Concerto for Cello in B minor, Op.104.

� Muzikinė popietė su Čikagos lietuvių ope-
ros choru bei solistais ,,Pakelkime taurę
linksmybių…” vyks 2019 m. sausio 6 d. 12
val. p. p. Švč. Mergelės Marijos Gimimo pa-
rapijos salėje. Muzikinė programa ir šventinis
stalas. Perkant bilietus iki Kalėdų – 30 dol.
asmeniui, po Kalėdų – 45 dol. Kreiptis į pa-
rapijos raštinę, tel. 773-776-4600 (Audra).
.

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

California Lithuanian Credit Union
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Lietuvos vaikų globos būrelis ,,Saulutė”, dėkoja už aukas, skirtas padėti vargin-
gai gyvenantiems vai kams ir studentams Lietuvoje. Auko jo: „E Trade Financial Jersey”
City, NJ – 1,100 dol.; tęsiant vaiko paramą  Rūta Rakutis – 410 dol., dr. Nijolė
Bražėnaitė-Paronetto – 400 dol., Algimantas Gureckas – 360 dol.  Nuoširdus ačiū!
„Saulutė” („Sun light Orphan Aid”), 1133 Amber Drive, Lemont, Illinois 60439, tel.
630-243-7275, el. paštas: indretijunelis@sbcglobal.net

A. a. Rūtos Musonytės-Bražiū nienės atminimui Dalia Musonytė-Goodwin
Lietuvos vaikų globos būreliui „Saulutė” atsiuntė 850 dol., kuriuos suaukojo:  I.
Bagdady, S. Capetta, G. Černiauskas Jacobson, M. Černiū tė, J. R. Connolly,  D. ir D.
Goodwin, D. A. Krištolaitis, I. H. Laucius, L. Lau cius, J. Levanas, D. M. Naris, R. T.
Naughton, C. D. Pavlis,  R. Rasutis,  R. Smith, L. Ziesch, N. S. Varnas ir Sta šaičių šeima.
„Saulutė” dėkoja už aukas ir reiškia nuoširdžią užuojautą šeimai ir artimiesiems.

Los Angeles jaunimo ansamblis ,,LB Spindulys” 
sveikina visus ir kviečia į 2019 metų

,,Spindulio” 70-mečio paminėjimo renginius
Vasario 23 d. – 57-asis Blynų balius; ,,Meškiukas Rudnosiukas”

Gegužės 12 d. – Motinos  diena; Madų paroda – II
Birželio 22–23 d. – Jaunimo šventė – Joninės

(ypatinga dviejų dienų ,,Spindulio” 70-ties metų Jubiliejaus programa

spindulys.com
Tel. informacijai 818-249-7574; el. paštas: spindulys@aol.com

Organizacinis komitetas: Danguolį Varnienė, Viktoras Ralys, Daina Žemaitaitytė,
Valdas Varnas, Gytis Joga, Rita Žukienė ir Dana Scola

Secure Your RETIREMENT FUTURE with a 10% BONUS

Let me show you how with a Guaranteed Income Account for Life.
A Fixed Indexed Annuity can help you with your long term Retirement Goals.

Robert Pastore – Your Personal Broker 
will find the best fit for your needs.
Meetings in office or at your home.
219-712-0488
www.safeIRAsolutions.com

https://ltfai.org

„Draugo” laikraščio leidybos išlaidoms sumažinti aukojo:

100 dol. Egidijus Radvenis; Andrius Kontrimas, Sugar Land, TX,

50 dol. R. George Sarauskas, Riverside, IL; Dalia R. Jakas, Blue Bell,
PA; Olga Reimonas, Berwyn, IL; Emilija Pretkelis, Palos Heights,

IL; Dana Laukys, Glen Mills, PA; Gražina Vižinienė, Willowbrook,
IL; Kazys Ripskis, Phoenix, AZ; Darius Polikaitis, Downers Grove,
IL; John Kasputis, Farmington, CT.

Nuoširdžiai dėkojame už Jūsų paramą.


