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Dalį laiko iš mūsų pavagia, dalį – atima, o dalis nepastebimai dingsta – Seneca

Susikaupimo metas:
Adventas – 6 psl. 

ŠIAME NUMERYJE:

Kalėdinė nuotaika Portlande – 4 psl. 

Jaunimo centro metinis pokylis

RIMAS ČERNIUS

Antrojo Advento sekmadienio popietę,
gruodžio 8 d., į Jaunimo centro didžiąją
salę metiniam centro pokyliui rinkosi gra-
žus būrys Jaunimo centro rėmėjų. Di-
džiosios salės scenos dešinėje stovėjo lie-
tuviškais šiaudinukais papuošta kalėdinė
eglutė, o scenos gilumoje buvo iškabin-
ti dideli, lietuvių liaudies motyvais sukur-
ti ornamentai. Pokylį lydėjo linksma, šven-
tiška nuotaika.  

Jaunimo centro tarybos pirmininkas An-
tanas Rašymas pokyliui vesti pakvietė
Miglę Rupšaitę. Pranešėja pasveikino

atvykusius ir išvardijo garbės svečius. Da-
lyvavo Lietuvių Fondo tarybos narys Marius
Kasniūnas, Amerikos lietuvių tarybos pir-
mininkas Saulius Kuprys, Lituanistikos ty-
rimo centro pirmininkas Robertas Vitas ir
vykdomoji direktorė Kristina Lapienytė,

Čikagos lituanistinės mokyklos direktorė Vida Rupšienė, Čiur-
lionio galerijos direktorė Viktorija Černičenko, Lietuvių skau-
tų sąjungos atstovai Albertas Kerelis, Jr. ir Lilija Kerelienė, ,,Bal-
tic Way” organizacinio komiteto pirmininkė Regina Butkus ir JAV
lietuvių jaunimo sąjungos pirmininkė Rima Žiūraitienė. Šven-
tėje dalyvavo ir LR generalinis konsulas Čikagoje Mantvydas Be-
kešius. – 5 psl. 

Lietuva kviečia
apsilankyti JAV
turistus
Praėjusios savaitės ketvirtadienį, gruodžio 12
dieną, LR generalinis konsulatas Čikagoje kar-
tu su JAV viešųjų ryšių agentūra Wayne‘s
World Media Group surengė susitikimą su
Amerikos turizmo verslo atstovais.  Renginio
metu buvo pristatytos Lietuvos turizmo gali-
mybės. Į renginį susirinko 26 žmonės, atstovavę
individualioms kelionių agentūroms, taip pat
ir didžiosioms turizmo bendrovėms.

Sveikindamas susirinkusius, LR ge-
neralinis konsulas Mantvydas Be-
kešius palinkėjo atrasti dar neatras-

tą Lietuvą, išgirsti apie mūsų šalies žmo-
nių svetingumą, susipažinti su pasaulinio
lygio infrastruktūra, unikaliais gamtos
kampeliais, istoriniu ir kultūriniu pa-
veldu. – 2 psl.

DanceDuo studijos vyresnieji šokėjai.

Solistai Martynas Matutis ir Agnė Giedraitytė.

Lietuva keliautojus stengiasi sudominti ir gastronominiu turizmu.
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,,Vytis Tours” – lietuviškų šak-
nų turinti turizmo bendrovė iš
New Yorko – pristatė JAV kompa-
nijoms siūlomus Lietuvos turiz-
mo produktus bei maršrutus.

Turistiniai maršrutai – 
ir litvakų istorijos keliais

Generalinio konsulo patarėjas
ekonomikos klausimais Vidmantas
Verbickas  ,,Draugui” sakė, kad tai
jau antrasis toks Lietuvos turizmo
verslo galimybes pristatantis ren-
ginys. Pirmasis įvyko antradienį,
gruodžio 10 d. Washington, DC.
Yra numatytas keturių tokių susi-
tikimų ciklas JAV esančiose Lie-
tuvos atstovybėse.  

Ateinantys, 2020 metai yra pa-
skelbti Lietuvos rabino, iškiliausio
litvakų kultūros atstovo Gaono ir
Lietuvos žydų istorijos metais. Tad
Lietuva norėtų pakviesti užsieny-
je gyvenančių žydų tautybės as-
menų, plėtoti su jais bendrystę,
taip pat supažindinti juos su dau-
giau negu 700 metų siekiančia Lie-
tuvos žydų istorija, parodyti išli-
kusius šios tautos istorinius pa-
minklus. Tam yra parengti turis-
tiniai maršrutai litvakų keliais. 

Taip pat LR Seimas 2020-uo-
sius paskelbė ir Ciune Sugihara
metais. Šį sprendimą parlamen-
tas priėmė atsižvelgdamas į tai, kad
2020 metais bus minimos Japonijos
konsulo Ch. Sugiharos, išdavusio
Japonijos tranzitines vizas žydų
tautybės žmonėms ir taip išgelbė-
jusio daugiau kaip 6 000 žmonių gy-
vybių, veiklos Kaune (1939–1940
m.) 80-osios metinės. Kartu bus
paminėtos ir Ch. Sugiharos 120-
osios gimimo metinės. Ta tema
Lietuva taip pat turi parengusi tu-
ristinį maršrutą. 

Gastronominiams turistams – 
Lietuvos skoniai

,,Viena iš turizmo krypčių –
vis populiarėjantis pasaulyje gast-
ronominis turizmas. Tai labai per-
spektyvi kryptis. Juk keliaujant
nori nenori – pavalgyti reikia. Ta
proga renginio dalyviams norėjo-
me pristatyti lietuvių nacionalinę
virtuvę, todėl pakvietėme Audros

Lietuva kviečia apsilankyti JAV turistus

Gen. konsulas M. Bekešius renginio dalyvius kvietė pamatyti ir savo klientams parodyti tokią Lietuvą, kokios jie dar ne-

matė.  LR�generalinio�konsulato�Čikagoje�nuotraukos

Januškienės ,,Bravo Bites” maisto
gaminimo bendrovę parengti vai-
šes”, – sakė V. Verbickas.

Įspūdingai pateiktas maistas
sudomino svečius: jie ragavo ne tik
išmoningai pateiktų tradicinių lie-
tuviškų šaltibarčių, bet ir pagal

Lietuvos bajorų virtuvės receptus
pagaminto grybų sūrio, ,,vieno
kąsnio” silkės su bulvėmis ir džio-
vintais grybais bei keptais buro-
kėliais, vištienos kepenėlių pašte-
to su raugintais obuoliais, kaimiš-
ko sūrio su džiovintomis spanguo-

lėmis, taip pat obuolių sūrio ir ki-
tokių lietuviškų skanėstų. 

Renginio metu JAV turizmo at-
stovai diskutavo, dalijosi savo pa-
stebėjimais apie tai, kaip prisi-
kviesti ypač išrankų JAV turistą,
kas jam įdomu ir dėl ko jis savo ke-
lionėms galėtų rinktis Lietuvą.

LR generalinio konsulato Čikagoje
ir ,,Draugo” inf. 

REmkImE DRAugO fOnDą

Nuo�1992�metų�Draugo�fondas�pa-
deda�išlaikyti�mūsų�lietuvišką,�ka-
talikišką� „Draugo”� laikraštį.� Prisi-
minkite�Draugo�fondą�savo�testa-
mente.�Keletas�stambesnių�palikimų
užtikrins�„Draugo”�laikraščio�gyva-
vimą�daugelį�metų!�

Renginyje – A. Januškienės įmonės ,,Bravo Bites” paruošti lietuviški patiekalai buvo ir
gražiai pateikti, ir skanūs.



rius, pralaimėjo), bet reikia pripažin-
ti, kad darbas dirbamas nuosekliai, sie-
kiant paruošti Lietuvą „supuvusios”
Europos griuvimui – toks jų tikslas.

O štai jau ir šiokie tokie rezultatai.
„Pakelk galvą, lietuvi!” – tai ką tik pa-
skelbtas naujosios partijos Nacionali-
nis susivienijimas šūkis. Apie jį pra-
nešė organizatorius, „Pro Patria” narys
Vytautas Sinica. Suvažiavimas vyk-

siąs sausio mėn. (Beje, vienas bendražygis jau atkrito.
Nuo konservatorių pasitraukęs Seimo narys Ri-
mantas Dagys, dalyvavęs pirmajame organizacijos
steigimo pokalbyje, kurs savo partiją.) 15min.lt skel-
bia, kad nacionalistinės partijos steigimo laikinojoje
politinėje taryboje yra 42 asmenys: filosofas Vytau-
tas Radžvilas (pirmininkas), filosofas Kęstutis Dub-
nikas pavaduotojas (pavaduotojas), muzikologas
Viktoras Gerulaitis, kompozitorius Faustas Latėnas,
kalbininkė Jūratė Sofija Laučiūtė, aplinkosaugi-
ninkas Romas Pakalnis, rezistentas Petras Plumpa,
viešųjų ryšių specialistas Darius Ryliškis, Žemės
ūkio rūmų pirmininkas Arūnas Svitojus... Sunku pa-
tikėti matant kai kurias pavardes, bet taip skelbia-
ma jų įsteigtoje Nacionalinio susivienijimo interneto
svetainėje. 

V. Sinicos teigimu, tarp norinčių būti partijos
steigėjais gausu buvusių konservatorių, krikščionių
demokratų, tautininkų, yra ir kitų partijų atstovų.
O kodėl toks šūkis, iniciatorius aiškina taip: „Žodis
‘lietuvi’ pasirinktas tiesiog todėl, kad skamba, su juo
šūkis turi energijos, kurią norėjome perteikti. Pa-
bandykite įsivaizduoti šūkyje žodį ‘pilieti’... Būtų itin
korektiška, bet tinka rašant dokumentus, o ne vi-
suomenei pažadinti”.

Matyt, vyrai ir karingos moterys skuba patekti
į modernųjį traukinį – jeigu sėkmingi gali būti šū-
kiai „pirmiausia Amerika” ir „pirmiausia UK”,
kodėl negali būti sėkmingas – „pirmiausia Lietuva”.
Beje, yra tikimybė, kad kas nors iš jų į Seimą pateks,
nes prieš kelias dienas Seimas „nuleido” patekimo
į Seimą kartelę iki 3 proc. (vietoj 5 proc.).

Be abejo, Europos Sąjungoje yra kritikuotinų da-
lykų (vargu, ar pasaulyje rasime idealią žmonių su-
kurtą organizaciją), bet tai mūsų namai, nuo kurių
buvome atskirti ir į kuriuos taip veržėmės grįžti. O
jeigu ne Europoje, tai kur?

dami ir kad, pvz., pirmajame komentare paminėta
prancūzė radikalė Marina Le Pen ir Vokietijoje vei-
kianti nacionalistų AFD organizacija yra susijusios
su Maskva ir Kremliumi. Ir ne tik bendradarbiauja,
bet ir gauna pinigines paskolas.

Į talką – lietuviški euroskeptikai

Euroskeptikų pakanka ir Lietuvoje, ir jų nepa-
vadinsi Maskvos statytiniais. Kad ir anksčiau mano
jau minėtas prof. Vytautas Radžvilas ir jo įtakoje
esantis jaunimo sambūris „Pro Patria”. Jie save po-
zicionuoja tėvynės patriotais ir ragina išsivaduoti iš
Europos „priespaudos”. Europos Sąjungą lygina su
Sovietų Sąjunga, nors šiems mokytiems žmonėms
tikrai aišku, kad Sovietų ir Europos sąjungos – tai
ne tas pat. Mes veržėmės į Europą, į pasaulį patys,
kad apsigintume nuo rytų kaimyno grėsmės ir tu-
rėjome dėl to netgi nuostolių (pvz., teko uždaryti Ig-
nalinos atominę elektrinę, sutikom ir su visomis ki-
tomis sąlygomis beveik nesvarstę). Būti saugiems,
būti didesniame būryje buvo svarbiau už viską, nes
nenorėjome ir nenorime (bent dauguma ir bent
šiandien) vėl patekti į barbarų nelaisvę. Mūsų sie-
nos – Karaliaučiaus srityje ir Baltarusijoje – apsta-
tytos Rusijos karinėmis bazėmis, ir jos vis didinamos
ir vis labiau apginkluojamos.

Beje, jaunimo grupė „Pro Patria” buvo į Lietuvą
pasikvietusi AFD, o sukritikuoti berniukai pareiš-
kė, kad vokiečių radikalams jie tik suteikė tribūną.
Dabar, artėjant Lietuvos Seimo rinkimams, vienas
šio jaunimo sambūrio atstovų organizuoja naują –
neva katalikišką partiją. Taigi Europos Sąjungos ar-
dytojai bandys įsipilietinti Lietuvoje ir instituciškai.
Nors praėjusieji Europos Parlamento rinkimai pa-
rodė, kad radikalai Lietuvoje kol kas pasisekimo ne-
turi (jų ideologas V. Radžvilas, pretendavęs į EP na-

Lietuvos politologų galvose ir žodžiuose
dabar – kas bus su Didžiąja Britanija po
to, kai britai didele balsų dauguma nu-
balsavo už atsiskyrimą su Europa? Di-
delė dalis Lietuvos galvoja – o kas bus
su mano (mūsų) artimuoju ar artimai-
siais, kurie Anglijoje uždarbiauja ir gy-
vena? O aš, varge, galvoju – kas bus su
mūsų Lietuva?

Prie ko čia Lietuva, sakysit. Ogi prie to, kad da-
bar dar sustiprės Rusijos puolimas prieš Euro-
pą, kur netrūksta Rusijos draugų, ir Europą iš-

draskys. O kai Europa subyrės, mes vėl liksim „vie-
nų vieni”, anot Juozo Ambrazevičiaus. Meška pa-
šonėje to tik ir laukia. „Brexit” yra pretekstas rodyti,
kokia bloga – „supuvusi” ir „subiurokratėjusi” yra
Europa, kad net Anglija jai atsuko nugarą. (Kad nuo-
gąstavimai ne iš piršto laužti, rodo Edinburgho
universiteto tyrėjai, nustatę 419 socialinio tinklo pa-
skyrų, kontroliuojamų Rusijos interneto tyrimų
agentūros, kuriomis buvo bandoma paveikti Jung-
tinės Karalystės politiką.) 

Komentarai „Brexit” tema

Štai neva liaudies nuomonė lietuviškame in-
ternete; bet aš netikiu, kad tai „liaudies”, manau, kad
tai Kremliaus „trolių” darbas – po kiekvienu straips-
niu „Brexit” tema, pvz., Delfi internetiniame dien-
raštyje, beveik visada pirmieji komentarai būna džiū-
gavimas, kad Didžioji Britanija atsiskiria nuo neti-
kėlės Europos. (Ir apie Lietuvą – daugiausiai nei-
giami samprotavimai.) Toliau įlindus į komentarų
archyvus matai, kad yra visokių nuomonių, bet Del-
fi į pirmą vietą kelia tas neigiamas nuomones. Ar tai
daroma sąmoningai, ar patys komentatoriai žino gud-
rybes, kaip savo komentarą iškelti į matomiausią vie-
tą, nežinau. 

Štai vienas šedevras: „Mano nuomone yra gerai
(kad D. Britanijoje rinkimuose laimėjo Johnson
partija, kuri stumia ‘Brexit’ ir jau sausio mėn. ketina
atsiskirti nuo Europos Sąjungos – A. V. Š.). Nusi-
spjauti ant atlėpausių, bet pats reiškinys labai tei-
giamas Lietuvai. Lauksim Marinos Le Pen išrinki-
mo, taip pat AFD Vokietijoje. Tikiu sveiko proto prieš
marazmatikus pergale. Byra dar viena utopinė im-
perija, dar vienas marksistinis kūrinys virsta molio
krūva. Tikiu, Lietuva iki to laiko išsaugos suvere-
niteto ir savigarbos likučius ir atėjus laikui susi-
grąžins laisvę ir nepriklausomybę”.

Kitas šedevras: „Globalizuoti pasaulį jau norė-
jo daug kas. Pradedant Romos imperija ir baigiant
komunistais. Niekam nepavyko, nes Dievas sutvėrė
šitą pasaulį skirtingą ir gražų. Nei Marksui, nei Ža-
kui Freskui, nei Alterui Spineliui to nepakeisti. Lin-
kiu tik vieno, kad šitas europinis marazmas kuo grei-
čiau ir maksimaliai taikiai užverstų kanopas”.

Yra ir kitokių nuomonių: „Taip, Kremliaus me-
lagiai pastoviai bando prastumti mums mintį, jog Eu-
ropos Sąjunga tai toks pats blogis kaip Sovietų Są-
junga, todėl turėtume išstoti. Jie lygina ES bendrą-
ją rinką, galimybę mūsų piliečiams laisvai studijuoti,
siekti karjeros turtingiausiuose Europos miestuose
su prievartine, per milijonus lavonų sukurta Sovietų
Sąjunga, dar kitaip vadinamu tautų kalėjimu. Prie
tokio suniveliavimo Europos Sąjunga nebeatrodo to-
kia gera, o Sovietų Sąjunga tokia bloga. Protingas
žmogus, aišku, skiria kas yra kas, betgi kremlinukų
melas yra nukreiptas į buką nelaimingą runkelį”. Bet
komentaruose dominuoja „troliai”. 

Specialiai nesidomiu komentatorių veikla ir
negaliu daryti apibendrinimų, bet esu skaičiusi
apgailestavimų, kad „troliai” yra organizuojami iš
užsienio, o štai tie, kurie bando jiems atsikirsti ir ku-
rie pateikia objektyvią informaciją, yra savanoriai
ir saviveiklininkai, todėl jų balsas silpnesnis. O Lie-
tuvos valstybė, Lietuvos saugumo institucijos jų ne-
organizuoja ir jiems nepadeda. Lašas po lašo, sako-
ma, ir akmenį pratašo. Ne tik neišmanėliai, „run-
keliai”, bet ir kitokie nusivylę žmonės, pikti dėl savo
nevykusio gyvenimo, gali užkibti ant „trolių” kab-
liukų. O kad mūsų visuomenė dar nėra subrendusi,
rodo beveik kiekvieni balsavimai – pasirenkami at-
sitiktiniai žmonės, kuriais greitai nusiviliama. Tai-
gi paveikti mūsų žmones skepticizmu, ką nors pei-
kiant ir koneveikiant, yra dar labai lengva.

Maišant sąvokas – Europos Sąjungą lyginant su
Sovietų Sąjunga – stengiamasi sujaukti žmonių
protus. Iš komentarų matyti, kad rašo ne prasčiokai,
o apsiskaitę žmonės, suprasdami ką kalba. Supras-
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O kas bus su Lietuva?
AuDRONė V. ŠKiuDAiTė

Gruodžio 13 d. Užsienio reikalų ministras Li-
nas Linkevičius už ypatingus nuopelnus puo-
selėjant lietuvybę apdovanojo Lietuvos

diasporos atstovus. Ženklo ,,Už pasaulio lietuvių
nuopelnus Lietuvai” medaliai buvo įteikti kunigui
jėzuitui Antanui Saulaičiui, Pasaulio Lietuvių
Bendruomenės (PLB) atstovei Lietuvoje Vidai Ju-

lijai Bandis, Lenkijos lietuviams Vytautui Liš-

kauskui, Danutei Valukonytei, Jonui Matiule-

vičiui, lietuvybės ir krikščionybės puoselėtojui Ka-
raliaučiaus krašte kunigui kanauninkui Anuprui

Gauronskui, paramos fondo „Kunigaikštis Kons-
tantinas Ostrogiškis” vadovui Robertui Gabului.

„Mūsų tikslas padėkoti jums ir jūsų pavyzdžiu
įkvėpti dabartinius užsienio lietuvių organizaci-
jų lyderius bei narius kartu dirbti vardan mūsų

bendros ateities – įgyvendinti  prieš 70 metų Lie-
tuvos Chartoje įtvirtintus priesakus dirbti mūsų
Tėvynės labui. Apdovanojimu ’Už pasaulio lietu-
vių nuopelnus Lietuvai’ kasmet pagerbsime mūsų
diasporos atstovus už ypatingus nuopelnus puo-
selėjant lietuvybę, skatinant užsienyje gyvenančių
lietuvių įsitraukimą į Lietuvos gyvenimą ir gero-
vės Lietuvoje kūrimą”, – sakė ministras L. Lin-
kevičius.

Garbės ženklas yra dviejų laipsnių: Aukso Vy-
tis ir medalis.

Pirmuosius Aukso Vyčio garbės ženklus L.
Linkevičius įteikė Preziden tui Valdui Adamkui,
PLB, Vilniaus arkivyskupui metropolitui Gintarui
Grušui, prelatui Edmundui Putrimui.

Garbės ženklo ,,Už pasaulio lietuvių nuopelnus
Lietuvai” medaliais šiemet pagerbiami 24 asmenys.

URM inf. 

Iš k.: Užsienio lietuvių departamento direktorius Marijus Gudynas, J. Matiulevičius, V. J. Bandis, ministras L. Linke-
vičius, V. Liškauskas, kun. A. Gauronskas, A. Saulaitis, D. Valukonytė ir R. Gabulas.                                           URM�nuotr.

Įteikti medaliai „Už pasaulio lietuvių nuopelnus Lietuvai”
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TELKINIAI

GRAŽINA KAZILIENĖ

Ar matei speiguotą rytą
Šalčio braižą ant langų?
Ar jautei Kalėdų dvasią
Sūkury gerų draugų?..

Tą ūkanotą, lietingą gruodžio 7-osios pa-
vakarę turbūt tik Kalėdų stebuklas ga-
lėjo išsklaidyti niūrius de besis, tačiau net
ir pliaupiantis lietus nesutrukdė gausiam
būriui Portlan do Lietuvių Bendruome-
nės (LB) vaikučių ir jų tėvelių bei svečių
susirinkti prie Kalėdinės eglutės ir drau-
ge pajusti nuostabią Kalėdų dvasią...

Kalėdinis renginys tradiciškai
prasidėjo bendra malda Latvių
salės koplytėlėje – labai džiau-

giamės, kad visų mylimas ir gerbiamas
kun. To mas Karanauskas specialiai
atskrido iš Los Angeles laikyti šv. Mi-
šių lietuvių kalba Portlando, Vancou-
verio bei Seattle tikintiesiems.

Kalėdų stebuklo belaukiant…

Scenoje atgijo J. Marcinkevičiaus poema ,,Grybų karas”. Giedrės�Babarskienės�nuotraukos

tradiciniais Kūčių ir Kalėdų patie ka-
 lais nukloto stalo ir ragavome mūsų
šeimininkių paruoštų gardėsių: įvai-
 rių daržovių mišrainių, silkės su gry-
bais (Lauryno Misevičiaus rinktais ap-
linkiniuose Washingtono valstijos
miškuose), tą pačią dieną upėje And-
 riaus Kazilo sužvejotų keptų upėtakių,
įvairiausių pyragų ir kitų skanu my-
nų.

Bet Kalėdinis vakaras vaišėmis
dar nesibaigė – laukė daugiau pra mo-
 gų vaikučių tėveliams ir svečiams: ko-
jas pamiklinom nuotaikingame kon-
kurse ,,Šokis su kėde”, šokom, ben-
dravom iki pat vėlaus vakaro, nes visus
apgaubusi Kalėdų dvasia su šil dė širdis
ir norėjosi tą gėrį skleisti plačiau, už
šios bendruomenės ribų.

Todėl ne veltui ir šiemet prisimi-
 nėme gerą tradiciją paaukoti tam tik-
 rą sumą bendruomenės surinktų lėšų
Lietuvoje gyvenantiems neįgaliems
vaikams arba seneliams, kurie turi fi-
nansinių problemų ir negali su lauk ti
reikalingos medikų ar kitos pagalbos.
Šiemet nusprendėme pa remti cereb-
raliniu paralyžiumi sergantį berniuką
Pijų, kurio laukia sudėtinga operaci-
ja JAV ir ilgas bei daug išlaidų parei-
kalausiantis reabili tacijos laikotar-
pis.

Kada gauni dovaną, pilnėja tavo
delnai. Kada duodi ją kitam – pilnėja
tavo širdis. Tad pripildykime per Ka lė-
das savo širdis gerumu. Lai Kalė di niu
laikotarpiu netrūksta paslapties, gro-
žio, džiaugsmo, dovanų, dėmesio vienas
kitam.

Portlando LB valdybos vardu lin-
kime, kad šis nuostabus laikas būtų
skirtas ne liū desiui, bet įvairiems ge-
riems darbams, prasmingam bendra-
vimui, gy venimo peržvelgimui ir nau-
jų planų kūrimui. Su artėjančiomis šv.
Kalė domis, mielieji, linkime visiems
jums patirti šv. Kalėdų dvasios ste-
buk lą!

Nuoširdus ačiū visiems, kas pri si-
dėjo prie šios gražios šventės su many-
mo ir įgyvendinimo – PLB val dybai ir
jos pirmininkei Giedrei Ba barskienei,
lituanistinės mokyklėlės ,,Atžalynas”
direktorei I. Sadaunikai tei-Kozhev-
nikov ir mokytojai E. In ge levičiūtei,
vakaro vedėjai Milanai Ko roteev bei
visiems savanoriams, ku rių dėka salė
ir Kalėdinė eglutė buvo gražiai pa-
puoštos, o stalai – šventiš kai padeng-
ti.

Gražina Kazilienė – PLB atsto vė
spaudai ir ryšiams su visuo mene.

Vakaro siela ir vedančiuoju jau
antrus metus iš eilės buvo populiaru-
sis Rolandas Dabrukas – dailininkas,
renginių vaikams bei suaugusiems
sumanytojas ir organizatorius, aist rin-
gas šokėjas, sveiko gyvenimo bū do
propaguotojas bei ypatingų Man dalų iš
vaisių, uogų bei daržovių kū rė jas,
nuostabus ir šiltas žmogus. Jo pagal-
bininkė šį kartą buvo žavioji Edita, Ro-
lando žmona, drauge su vy ru atvyku-
si iš Los Angeles.

Pirmajai vakaro daliai Rolandas
pasirinko disco stiliaus personažo Vi-
deono Kamerono Filmausko vaidmenį,
kuris savo nuotaikingų pokštų, dau-
gybės įvairiausių varžybų ir už duočių
pagalba išjudino net ir pasy viausius

žiūrovus. Ir ko tik čia nebuvo! Vaiku-
čiai bei jų tėveliai rungėsi svaidydami
lankus ant ,,Briedžio ra gų”, nešė ir
stengėsi nepamesti ap verstoje lėkštėje
didžiulius kiauši nius; šokinėjo su mai-
šais, suko galvą dėliodami dėliones iš
Rolando nupiešto paveikslo gabalėlių;
,,grojo” inscenizuotame, ekspromtu
susikū ru siame ,,Portlando orkestre” ir
paty rė dar daug visko smagaus.

Po to visi staiga atsidūrėme Pas lap-
tingame miške, tikroje Grybų kara-
lystėje – Ingos Sadaunikaitės-Ko zhev -
nikov vadovaujami Lituanisti nės mo-
kyklėlės ,,Atžalynas” auklėtiniai pa-
ruošė teatralizuotą vaidini mą pagal
Justino Marcinkevičiaus poemą ,,Gry-
bų karas”:

Ei, tai vija, 
Pinavija, – 
Visą dieną 
Grybais lyja. 
Visą dieną 
Nuo pat ryto 
Grybai krito, 
Krito, krito...
Kai lietus 
Nustojo lijęs, 
Pražydėjo 
Pinavijos. 
O miške 
Išdygo grybų –
Šimtas trisdešimt 
Sodybų.

Manau, daugelis iš vaikystės ge rai
prisimena šią populiarią eiliuotą pa-
saką apie grybus ir jų pulkaunyką, sto-
rą Baravyką… Buvo smagu stebėti ir
klausytis, kaip vaikučiai deklamavo
stropiai išmoktus žodžius, o ir kokio-
mis gražiomis Grybų kaukėmis visi
buvo pasipuošę! Didelis ačiū lituanis-
tinės mokyklėlės direktorei In gai Sa-
daunikaitei-Kozhevnikov ir mokytojai
Ernestai Ingelevičiūtei už kantrybę
bei pasiaukojimą, ruošiant vaikučius
šiam vaidinimui bei dir bant su jais mo-
kyklėlėje kas antrą savaitgalį.

Antroji, ypatingoji, vakaro dalis
buvo susitikimas su vaikučių ilgai
lauktu Kalėdų Seneliu, kurį vaidino
mūsų svečias, energija trykštantis R.
Dabrukas. Tikrai ne kiekvienas gali pa-
sigirti turėjęs laimę pabendrauti su to-
kiu linksmu, nenustygstančiu vie toje,
dainuojančiu ir šokančiu Kalėdų Se-
neliu! Jis nė iš tolo nepriminė mūsų
vaikystės laikų ,,Senelio Šalčio”, kuris
būdavo storas ir ne paslankus, pavargęs
po ilgos kelio nės, sėdėdavo kėdėje ir
sunkiai dū saudavo...

Taigi, vaikučiams teko ir čia pa si-
darbuoti: Kalėdų Senelis nenorėjo nė

vienam iš jų taip lengvai atiduoti iš-
svajotų Kalėdinių dovanėlių – kiek vie-
nas turėjo atskleisti kokį nors sa vo ta-
lento bruožą: padainuoti dainelę (čia
Kalėdų Senelį maloniai nustebino skar-
džiabalsė mažoji dainininkė Kaja Ka-
zilas), sušokti šokį, pagroti mu zikiniu
instrumentu (gražiai pasi rodė Greta
Babarskaitė ir Dominika Kozhevni-

Stalus puošė kalėdinės kompozicijos.

…ir suaugusieji. Juk tai proga sugrįžti į vaikystę!

Su Kalėdų seneliu mielai bendravo vai-
kai…

kov), ką nors suvaidinti ar ba …tiesiog
pamirksėti pagal muzi ką! Pastarasis
sugebėjimas šiemet itin pasireiškė
tarp vyresniųjų vaikų.

Po tokių linksmybių jau ir už kąs-
 ti atėjo laikas – visi susibūrėme prie
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Tarp garbės svečių buvo keturi ku-
nigai: tėvų jėzuitų provincijolas kun.
Vidmantas Šimkūnas, kun. Algis Ba-
niulis SJ, kun. Lukas Laniauskas SJ ir
kun. Jaunius Kelpšas. Prieš pokylį šie
kunigai Jaunimo centro koplyčioje at-
našavo šv. Mišias.  

Pranešėja pokylio oficialiąją dalį
pradėjo primindama Jaunimo centro
istoriją, kuri prasidėjo 1948 m. su tėvų
jėzuitų atvykimu į Čikagą. Centro sta-
tyba pradėta 1956 m. liepos mėn. 20 d.,
kada oficialiai buvo prakasta žemė, o
netrukus Jaunimo centre pradėjo veik-
ti Čikagos Aukštesnioji lituanistikos
mokykla. 1959 m. buvo įkurta Čiurlio-
nio galerija, o po kelerių metų Jauni-
mo centras išplėstas, sujungtas su kop-
lyčia ir jėzuitų vienuolynu. Pranešėja
išvardijo organizacijas, kurios šiuo
metu įsikūrusios Jaunimo centre: tai
Čikagos lituanistinė mokykla, Litua-
nistikos tyrimo centras, Čiurlionio ga-
lerija, skautai. Ji taip pat paminėjo Jau-
nimo centro tarybos neseniai atliktą re-
montą didžiojoje ir mažojoje salėse. Da-
bar čia tikrai puošnu ir patrauklu.  

Jaunimo centro tarybos pirmi-
ninkas A. Rašymas pakvietė į sceną
savo bendradarbius – dabartinės tary-
bos narius ir juos apdovanojo. Tarybos
narys dr. Audrius Plioplys narių vardu
pirmininkui taip pat įteikė dovaną. Dr.
Plioplys pabrėžė, kad A. Rašymas yra
pasišventęs Jaunimo centrui ir jam dir-
ba iš visos širdies.  

Savo žodyje A. Rašymas pareiškė,
kad Jaunimo centro durys plačiai ati-
darytos lietuviškai veiklai. Centru
naudojasi šokių grupės, chorai, litua-
nistinė mokykla. Pirmininkas padė-
kojo visiems centro rėmėjams. Jis į sce-
ną pakvietė Lietuvių Fondo atstovą M.
Kasniūną, kuris priminė, kad LF vei-
kia beveik tiek metų, kiek Jaunimo
centras.  „Sveikinu ne pastatą, o
lietuvybės sielą”, – tarė M. Kasniū-
nas ir Jaunimo centro pirminin-
kui įteikė 10,000 dol. čekį – tai LF pa-
rama Jaunimo centrui.   

Tėvų jėzuitų provincijolas kun.
V. Šimkūnas sveikinimo žodyje pri-
minė, kad žmogus nėra vien protas.
Žmogui reikia kultūros, estetinio
jausmo, reikia visko, kas žmogų
daro kilnesnį. Todėl Jaunimo cent-
ras lieka reikalingas. ,,Baltic Way”
organizacijos pirmi ninkė R. But-
kus padėkojo Jaunimo centrui ir ta-
rybos pirmininkui A. Rašy mui už
dalyvavimą Baltijos kelio 30 metų
sukakties minėjime Čikagos miesto
centre. Pirmininkė pasidžiaugė, kad
šis renginys sujungė lietuviškas or-
ganizacijas. Ji įteikė dovaną A. Ra-

šymui ir ,,Baltic Way” organizacijos na-
riui S. Kupriui. Konsulas M. Beke-
šius, neseniai grįžęs iš kelionės pas Cle-
velando lietuvius, perdavė jų linkėji-
mus Jaunimo centrui. Jis taip pat per-
davė Tėviškės parapijos geriausius
linkėjimus. Konsulas nuo savęs palin-
kėjo Jaunimo centrui kuo daugiau
renginių.  

Jaunimo centrą sveikino Čikagos

lituanistinės mokyklos direktorė V.
Rupšienė. Ji pasidžiaugė glaudžia Jau-
nimo centro ir mokyklos draugyste. Di-
rektorė pasidžiaugė, kad geradarių
aukotojų dėka 2018–2019 mokslo metais
buvo įteiktos 1000 dol. stipendijos trims
abiturientėms: Liepai Januškaitei, Ga-
jai Majauskaitei ir Laurai Nainytei.
Pirmininkas A. Rašymas paskelbė,
kad savo ruožtu Jaunimo centro tary-

Jaunimo centro metinis pokylis

Jaunimo centro tarybos pirmininkas Antanas Rašymas sveikina savo bendradarbius – tarybos narius. 

A. Rašymas iš Lietuvių Fondo atstovo Mariaus Kasniūno priima LF paramą Jau -

ni mo centrui – 10 000 dol. čekį.

ba Čikagos lituanistinės mokyklos sti-
pendijų fondui aukoja 1000 dol.

Kun. Lukas Laniauskas sukalbėjo
maldą prieš valgį ir pakartojo šv. Mišių
metu sakyto pamokslo pagrindinę min-
tį – kad visi esame pašaukti būti pra-
našais. Tada šventės dalyviai gardžia-
vosi Morkūnų ,,Lithuanian Plaza” pa-
ruoštais pietumis.

Pokylio meninė dalis prasidėjo
DanceDuo studijos šokėjų pasirody-
mu. Šokėjai, vadovaujami Sandros
Krumhorn, atliko įvairius stilizuotus
šių laikų šokius. Šoko paauglių pora,
vaikų pora ir suaugusiųjų porų an-
samblis. Paskutinio suaugusiųjų šo-
kio choreografija buvo pritaikyta Vy-
tauto Kernagio dainai ,,Mūsų dienos
kaip šventė”. Pokylio dalyviai plojimais
įvertino visus šokėjus – jaunus ir su-
augusius.   

Antrąją meninės programos dalį
atliko solistai Agnė Giedraitytė ir Mar-
tynas Matutis. Jų programa buvo įvai-
ri ir įdomi, o jų balsai skambėjo labai
ryškiai ir maloniai. Programą jie pra-
dėjo duetu sudainuodami dainas ,,Už ža-
lių miškelių” ir ,,Skriski, skriski, Lie-
tuvėle”.  M. Matutis atliko Fausto Stro-
lios dainą ,,Grįšim, grįšim”, kurios
melodija ir žodžiai, be abejo, žinomi
daugeliui, kurie lankė lituanistinę mo-
kyklą Jaunimo centre ir buvo F. Strolios
dainavimo pamokų mokiniai. A. Gied-
raitytė atliko dainą ,,Tai gražiai mane
augino” ir V. Kernagio dainą ,,Baltas
paukštis”. Pastaroji daina priminė Či-
kagoje vykusią 2015 m. dainų šventę. Tą
šventę priminė ir M. Matutis su ,,Dai-
nų dainele”. Matutis ne tik padainavo
šią dainą, bet kartu pagrojo ir savo pa-
ties atliktą bei įrašytą chorinę palydą:
jis įrašė visas keturias (sopranų, altų,
tenorų ir bosų) partijas. Giedraitytės ir
Matučio duetas gražiai atliko daini-
ninko Josh Groban išpopuliarintą dai-
ną ,,You raise me up”, bet džiugu, kad
jie tą dainą atliko lietuvių kalba. Kon-
certą baigė A. Giedraitytė su daina
,,Duok man savo ranką”, kurią ji yra
įrašiusi savo naujoje kalėdinėje kom-
paktinėje plokštelėje. Šiedu dainininkai
tarp lietuvių vis dažniau pasirodo kar-
tu. Nenuostabu, kad jie dažnai kvie-
čiami – nors dar labai jauni, bet jų bal-
sai išlavinti, sklandūs. Buvo labai ma-
lonu jų klausytis.  

Jaunimo centro metinis pokylis
baigėsi optimistiška nuotaika. A. Ra-
šymo vadovaujama Jaunimo centro
taryba pasiryžusi toliau veikti ir cent-
ro lietuvišką veiklą tęsti bei vystyti. Kai
kurie sveikintojai pabrėžė, kad jie svei-
kina ne pastatą, o žmones. Žinoma,
svarbiausia yra žmonės, kurie centre
susirenka, darbuojasi, kuria. Tačiau

svarbi ir vieta, pasta-
tas.  Architektai, be abe-
jo, sakytų, kad patogus,
estetiškai patrauklus ir
praktiškai gerai su-
komponuotas pastatas
padeda žmonėms, ku-
rie juo naudojasi, ge-
riau jame veikti. Jau-
nimo centras yra toks
patogus, patrauklus pa-
statas, kuriame malo-
nu ir jauku būti. Todėl
gera buvo dalyvauti
Jaunimo centro meti-
niame pokylyje ir kartu
su centro rėmėjais ir
bendradarbiais pasi-
džiaugti ne tik lietuviš-
ka veikla, bet ir gražiu,
lietuvišku pastatu.

Garbės stalas:  (iš k.)  kun. Lukas Laniauskas, Marius Kasniūnas, kun. Algis Ba -
niu lis, kun. Vidmantas Šimkūnas, ir Saulius Kuprys.

DanceDuo studijos šokėjai po pasirodymo apdovanoti gėlėmis.  Antra iš k. – studijos vadovė Sand-

ra Krumhorn.                                    J.�Kuprio�nuotraukos
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iki Kalėdų likus kiek mažiau nei mėne-
siui prasideda Adventas – ramybės ir su-
sikaupimo laikotarpis, krikš čionims žy-
mintis laiką, kuomet tikintieji laukia Jė-
zaus gimimo metinių ir ruošiasi joms.
Lotyniškai žodis „ad ventus” reiškia „at-
ėjimą”. Juo pra si de da bažnytinių šven-
čių litur gi niai me tai. Per adventą krikš-
čionys tradiciškai penktadieniais pa-
snin kau ja, o viso advento laikotarpiu at-
si sako triukšmingų linksmybių, daugiau
lai ko skiria apmąstymams. 

Katalikams adventas prasideda
ketvirtąjį sekmadienį prieš Ka-
lėdas. Šio periodo pradžia gali

svyruoti nuo lapkričio 27 d. iki gruo-
džio 3 d. Šie met adventas prasidėjo
lapkričio 27 d. Anglikonai, liuteronai
ir kai kurios kitos krikščionių ben-
druomenės ad ventą minėti pradeda
šeštą sekmadie nį prieš Kalėdas, arba
pirmą sekmadienį po šv. Martyno die-

Advento papročiai

Advento papročiai buvo siejami su saulės keliu per dangaus skliautą. Žaidimai, rateliai nebūdavo triukšmingi, itin linksmi, greičiu melancholiški, santūrūs.

vento vainiko žvakė buvo degama visai
šeimai susėdus prie stalo. Degimo lai-
kotarpis tapdavo proga aptarti dienos
darbus, pasikalbėti, kar tu pasimelsti.
Remiantis etnologi niais šaltiniais, bū-
davo svarbu ir žva kių spalvos – ant vai-
niko degti reikėdavo tris violetines ir
vieną rožinę žva kę. Džiaugsmą simbo-
lizuojanti ro žinė žvakė turėdavo būti už-
degama trečiąjį advento sekmadienį.
Kai ku riuo se advento vainikuose būna
ir penk toji, Kristaus, žvakė, uždegama
per Kūčias ar Kalėdas. Advento vaini-
 kus galima rasti tiek bažnyčiose, tiek
namuose. Advento vainikas atsirado
kaip protestantiška tradicija, tačiau
ją perėmė daug krikščionybės atša kų. 

Pasninkas

Kita svarbi tradicija – pasninkas.
Žodis „adventas” apibūdina patį lai ko-
 tarpį, o „pasninkas” – krikščioniš ką tra-
diciją per šį laikotarpį tam tik romis die-

Pasninkas turėjo ir visiškai pragmatišką prasmę – pasitaupyti maisto Kalėdoms ir likusiai
ilgai žiemai.

nos (lapkri čio 11 d.). Į Lietuvą adventas
atėjo kar tu su krikščionybe, nors ne-
abejojama, kad kai kurios jo tradicijos
yra susijusios ir su ikikrikščioniškais
lietuvių papročiais. 

Kada adventas atsirado Vakarų
pasaulyje, nėra tiksliai žinoma. Pati
gruodžio 25 d., kaip Kristaus gimta-
dienis, nusistovėjo apie 300 m. po. Kr.
Ta čiau žinoma, kad jau 480 m. po. Kr.
adventas tikrai egzistavo, o 567 m. Baž-
 nyčia oficialiai išleido įsaką vienuo-
liams pasninkauti kiekvieną gruo džio
dieną iki Kalėdų. 

Advento vainikas

Tai horizontalus visžalio augalo –
eglės ar pušies – šakų vainikas, į kurį
būna įstatomos keturios žvakės. Pir-
mąjį advento sekmadienį uždegama
viena žvakė, antrąjį sekmadienį – dvi,
trečiąjį sekmadienį – trys, o pas kutinį
sekmadienį prieš Kalėdas jau dega vi-
sos keturios žvakės. Tradi ciš kai ad-

nomis atsisakyti mėsiškų ir pieniškų
valgių. Kartais mėsos ir pie no būdavo
atsisakoma tik penktadie niais, kartais
– pirmadieniais, trečiadieniais ir penk-
tadieniais, o kartais – per visą adventą.
Pasninko laikotar piu valgyti buvo ga-
lima tik augalinės kilmės maistą, taip
pat žuvį. Senovėje pasninkas būdavo
gan griežtas, nuo jo nebūdavo atlei-
džiami net ir vaikai, kurie jau yra
gavę pirmąją komuniją. Sulaužyti jį ga-
lėdavo tik ligoniai, kuriems dėl tam tik-
rų priežasčių pasninkas galėdavo dar
labiau pakenkti sveikatai. 

Advento kalendorius

Advento kalendorius kaip tradicija
išpopuliarėjo naujaisiais laikais:
XIX–XX a. sandūroje. Nors dažniausiai
po kiekvienu advento kalendoriaus
langeliu slepiasi šokoladiniai saldai-
 niai, advento kalendorių būna įvai-
rių. Kai kuriose jų atmainose atidarius
„langelį” galima rasti kalėdinį eilė raš-

tį, kituose – smulkių dovanė lių. 

Ramybės laikotarpis

Sekant krikščioniška tradicija,
per adventą dera nesilinksminti, ne-
 rengti vakarėlių ir švenčių – daugiau
laiko skirti ramiam bendravimui,
džiaugs mingam laukimui. Linksmy bių
metu buvo laikomas laikotarpis tarp
Kalėdų ir Trijų karalių. 

Kaip adventą minėjo senovės lie tu-
viai? 

Pasak M. Liugienės, anksčiau bu -
vo tikima, kad Kūčios ir Kalėdos už bai-
gia senąjį metų ciklą ir po jo pra sideda
naujasis, kurį pasitikti reikia atitin-
kamai pasiruošus, apvalius ir kūną, ir
sielą. Todėl manyta, kad iki Kūčių bū-
tina grąžinti visas skolas, išspręsti per
metus kilusius konfliktus, iš pagrindų
sutvarkyti ir apsi kuopti namus. Kūčių
dieną būdavo ruo šiama pirtis arba visa
šeima mau dydavosi kubile. Manyta,
kad per ad ventą nevalia skolintis nei
maisto, nei pinigų, ypač šis draudi-
mas stip rus būdavo Kūčių dieną. Se-
novės lie tuviai tikėjo, jog tokiu atveju
bus blo gi metai tiek tam, kuris skolina,
tiek ir tam, kuris skolinasi. Be to, anks-
čiau buvo tikima, jog per šias keturias
savaites nevalia atlikti to, kas naikina
visumą. Advento metu nebūdavo ga li-
ma pjauti medžių, kapoti malkų. 

Pasak etnologo Liberto Klimkos,
anksčiau nuo gruodžio 13 d. minėtos
Šviesos dienos iki Kalėdų būdavo ati-
 džiai stebimas oras. Manyta, kad kiek-
 viena diena atitiks kitų metų mė nesį –
kokia bus gruodžio 13 d., toks bus ir
sausis, kokia bus gruodžio 14 d., toks
bus ir vasaris ir t. t. 

Be to, prie namų slenksčio būdavo
paberiama dvylika žiupsnelių drus-
 kos, atitinkančių dvylika mėnesių. Žiū-
rėta, kuris jų labiau sudrėks – manyta,
kad tas mėnuo bus ir lietin giausias. 

„Tautiniai papročiai tarsi savai me
įsiterpė į adventą. Mat senų seno vėje
žmogus, vadovaudamasis mitine gal-
vosena, manydavo, kad būtent piktosios
žiemos jėgos nužudo augmeniją ir įka-
lina saulę. Tad reikia imtis maginių
veiksmų – apeigomis sukurti Visatą iš
naujo, ir laikas vėl pradės tekėti, vėl su-
grįš saulutė ir suvešės augmenija. 

Tradicinėse gruodžio mėnesio lie-
 tuvių šventėse išliko nemaža senų jų ti-
kėjimų reliktų. Tai liudija ir šven čių po-
būdis: jos neskubios, trun kančios keletą
dienų, reikalaujančios ilgo pasiruošimo,
nes gaminami ypa tingi valgiai, persi-
rengėlių kaukės, puošiami namai. Žie-
mos šventėse tariamai bendraujama su
protėvių vėlėmis, tuo siekiant numatyti
ateitį, būsimų darbų sėkmę, ateinančių
me tų derlių”, – sako L. Klimka. Apskri -
tai prieš Kūčias ir Kalėdas didieji lau-

ko darbai būdavo baigti, žmonėms at-
sirasdavo daugiau laiko bendrauti, vyk-
ti vieniems pas kitus, taip pat vyk  davo
tradiciniai advento turgūs.

Advento papročiai 
ir choreografija

Lietuvos kaime tai maldos, vilties
ir šviesos metas – Kristaus laukimas.
Keltis ankstyvą advento sekmadienio
rytmetį, budėti ir melstis bū davo taip
pat natūralu, kaip ir kasdie nę duoną
valgyti. M. Katkus knygoje „Balanos
gadynė” prisimenama, kad advento
sekmadieniais anksti rytą, tre čią ar
ketvirtą valandą, pasigirsdavo garsas
iš gatvės, žadinantis gy ventojus. Tai
kaimo būgnas keldavo žmones „prie
šventinės advento apyvokos”: važiuo-
ti į rarotus, eiti giedo ti, likti namuose,
krosnį kūrenti ir pusryčius tiekti. 

Rarotai – ypatinga Advento puoš-
mena. Tai pirmosios ankstyvosios šv.

Verpti tomis savaitėmis nebuvo rekomen-
duojama, bet tai geras laikas ruošti verpalus.

Mišios sekmadieniais. Bažnyčioje vi si
rinkdavosi prie Mergelės Marijos alto-
riaus, kur iškelta aukštai virš ki tų ir
gražiai papuošta degdavo rarotų arba
rasotoji žvakė. Jei einant rarotų prieš
patekant saulei nuraudonuodavo dan-
gus, tikėtasi neramių metų. Li jundra,
gausus šerkšnas reiškė taikius, ramius
laikus. Einant į rarotus ar iš jų sutiktas
vilkas ar jo pėdsakai – ženklas jauni-
mui, kad kaime bus sušoktos vestuvės.

Rašytiniai šaltiniai, tautosaka lei-
 džia spėti, kad ir mūsų protėviams
(iki krikščionybės) buvo būdingas ri-
 tualinis susilaikymas, kai kuo prime-
 nantis krikščionišką adventą. Šiuo lai-
 ku pagausėja įvairių draudimų, ap ribo-
jančių ne tik ūkinę žmogaus veiklą, bet
ir dvasinį gyvenimą. Tau tosakoje ir et-
nografiniuose aprašymuose dažniau
minimi numirėliai, vaiduokliai, velniai
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ir kitos būtybės, padaugėja tikėjimų ir
burtų. Atsisa koma linksmų pramogų,
o tautosakoje minimi personažai gy-
vūnai – kiš kis, lapė, voverė – lietuvių
mitologijoje labiau sietini su požemio
ir mirties pasauliu. Su tuo siejasi ir dau-
gybė ad ventinių tikėjimų bei draudimų.
Sakyta, kad per adventą negalima kirs-
ti miško. Šio draudimo nepaisiu sieji pa-
sakojo matę aukštai tarp me džių aukš-
tą, žilą moterį – miškų dva sią. Užsi-
mojus kirviu medin pasigirsdavę krau-
pūs garsai, raudojimai. Iš advento lai-
ke kirstų medžių suręsta pirkia žmonės
nesidžiaugdavę. To kio je pirkioje dažnai
naktimis baladojasi, vyksta netikė-
čiausi nutikimai. Šiuo laikotarpiu me-
džių negalima kirsti ir dėl to, kad atei-
nančią vasarą miškas pradeda prastai
augti, medžiai pasidaro gumbuoti. 

Tamsusis prieškalėdinis laikotar-
 pis – tai žmonių fizinio ir dvasinio ap-
sivalymo, ramybės ir taikos metas.
Ne valia nieko skriausti. Žmonės veng-
davo medžioti, nekirpdavo avių, nes
kito kirpimo vilnos bus kietos bei
šiurkščios, be to, dobilai augsią reti. Bu -
vo sakoma, jei mergina nukirps avis,
tai ištekės už tinginio arba jos vaikai
bus tinginiai. Per adventą ne pildavo pa-
galvių, nes varnos jaunus žą syčius ir
kitus naminius paukščius išnešios ar
užkapos. Per adventą ne galima dirbti
vakarais, ypač sulau kus dvyliktos va-
landos. Nes piktos dva sios žmones per-
sekioja, jos pasibeldžia į langus ir kas
pasižiūri, tas neišvengia mirties. 

Ribojant darbus atsirasdavo dau-
giau laiko stebėti gamtos reiškinius, iš
kurių bandyta nuspėti būsimą derlių.
Jei gilus sniegas, tikimasi gero va saro-
jaus. Saulėtos dienos pranašavo gerą
daržovių derlių. Jei per ad ven tą šalta,
tai bus karšta vasara ir didelės perkū-
nijos. Dažni atodrėkiai turėję nulemti
rugių grūdingumą. Žvaigždėtos naktys
pranašavo žuvingus metus. Dideli snie-
go kąsniai vė juotomis naktimis mote-
rims žadėjo gerą sėmenų derlių.

Šiuo laiku daug pasninkaujama,
draudžiami triukšmingi pasilinksmi ni-
 mai, bažnyčioje netuokiama ir į pirš lius
nevažiuojama. Tačiau vedybos neuž-
mirštamos. Laikas nuo Visų Šventųjų
iki Kalėdų yra buvęs piršlybų ir ves-
tuvių metas, nes žmonės tu rėję daugiau
laisvo laiko ir maisto vai šėms. Didžia-
jai daliai naujameti nio laikotarpio cho-
reografijos būdinga piršlybų tematika.
Nors per adventą šokti bei linksmintis
krikščionių bažnyčia draudė, tačiau
yra žinoma, kad dzūkai turėjo tam tik-
rą dainų ir žaidimų rūšį, specialiai
šiam laikui skirtą. Todėl ir advento
metu tokias dainas dainuoti ir žaisti ne-
buvo „nuodėmė”. Matyt, ilgainiui ad-
ventas pakeitė nusistovėjusią tvarką –
piršlybos persikėlė į pokalėdinį mė-
 sie do laikotarpį. Iš ankstesnių laikų yra
išlikę įdomių vedybinių būrimų ir spė-
jimų. Pavyzdžiui, „Devynis ad vento
vakarus reikia sukalbėti po tris Sveika
Marija ir dešimtą naktį susapnuosi
savo išrinktąjį” (Levūnai, Varė nos r.).
Bet labiausiai su merginų ve dybų lai-
mės spėjimais, panašiais į Kū čių-Kalė-
dų ir Naujųjų metų išva ka rių būri-
mus, siejasi advento pra džia (šv. And-
riejaus diena). Tai tinka miausias laikas
magijai. Visoje Lietu voje paplitę vedy-
biniai burtai, atlie ka mi su kanapėmis
ir aguonomis. Ka napės – vyriškas au-
galas. Vyrai jas rovė, iš jų vijo virves, bo-
tagus. Bet ka napių, kaip ir aguonų,
paplitimą atei ties spėjimo magijoje, ko
gera, daugiau lėmė jų narkotizuojantis
povei kis. Šio poveikio nepaaiškina-
mumas vėlgi galėjo būti siejamas su
anapu si niu pasauliu. Paplitęs būrimas
laužti vyšnių šakelę ir įmerkus stebėti,
ka da ši pražys. Vyšnios pražydėjimas
Kūčių dieną lėmė merginos ištekė ji mą

dar tais pačiais metais. Rečiau spėji-
mams būdavo naudojamos rūtos. Daug
reikšmės skirta šv. Andriejaus nakties
sapnams. Kad sapnai pildytų si, būtinos
specialios sąlygos ir prie mo nės. Pa-
vyzdžiui, visą vakarą su niekuo nesi-
kalbėti, sukalbėti rožan čių, po galva pa-
sidėti vyriškas kel nes, po lova pasikiš-
ti dubenį vandens ir rankšluostį ir t. t.

Ilgais Advento vakarais jaunimas
ir  vyresnieji  susirinkdavo  į  vie ną
kaimo trobą vakaroti – kiekvienas
savo atsineštą darbą nudirbti: verpti,
austi, pančius vyti, vilnas kedenti,
plunksnas plėšyti, tinklus nerti, nagi-
 nes raukti, šaukštus drožti ir pan. Il gus
vakarus trumpindavo dainuodami ap-
eigines dainas. Advento dainos pana-
šios į kalėdines, tačiau jose dažniausiai
dainuojama apie būsimas ves tuves.
Dainos pasakoja apie šei mos kūrimo
rūpesčius, gausu vaizdų, kaip jaunikis
pasirenka nuotaką ar ba nuotaka ieško
jaunikio. Nusėdėti ramiai ilgą vakarą
prie nuobodokų darbų jaunimui bū-
davo sunku, norėda vosi pajudėti, todėl
jie imdavo žais ti įvairiausius žaidi-
mus: „žiedą dalyti”, „žiužį nešti”, „gū-
žinėti”, „šeš ką gaudyti”.

Advento žaidimai

Advento žaidimų daugiausia už-
 ra šyta Dzūkijoje, mažiau – Aukštai ti joje,
nedaug – Suvalkijoje, o Žemaiti jo je iš-
liko tik kalbamieji žaidimai. Tuose žai-
dimuose daug intrigos ir vai dybos, to-
dėl ir praradę ryšį su apei gomis, jie dar
ilgai išliko kaip ad vento laikotarpio
pramoga jaunimui. Daugumos advento
žaidimų veiksmai arba motyvai yra
simboliški, apeigi nės prasmės. Pa-
prastai žaidime do mi nuoja koks nors
vienas motyvas, todėl pagal jo tipą žai-
dimus galima suskirstyti į grupes. Ta-
čiau kai kuriuo se žaidimuose yra keli
motyvai. Dažnai keli motyvai žaidime
papildo vienas kitą ir dera tarpusavyje,
yra tartum improvizuoti variantai, tu-
rintys tą pačią prasmę, – taigi vienas žai-
 dimo būdas lengvai gali būti pakei čia-
 mas kitu. Tai aiškiai matyti nagri-
 nėjant to paties pavadinimo žaidimų va-
riantus: pavyzdžiui, „Jievaro til tas”
gali būti žaidžiamas ir kaip „var tų” žai-
dimas, ir priešpriešinėmis eilė mis, ir
pervedant žaidėjus iš vie nos grupės į
kitą. Žiemos ciklo „var tų” žaidimų gru-
pei priklauso kai ku rie „Jievaro tilto”,
„Jievaro žmonių” variantai, žaidimai
„Verubė”, „Ante lė”, „Oi, kas ty”, „Žąsų
tiltas”, „Oi, aš pati viena šoku” ir kiti.

„Vartų” žaidimų tipiškas veiks-
mas yra toks: priešpriešiais sustoja
žaidėjų pora ir vorelė, jie pakaitomis
dainuoja ar sako dialogą, paskui vo relė
lenda pro poros padarytus „vartus”, ga-
liausiai „vartus” padariusi po ra su-
gauna paskutinį  vorelės žai dė ją. Kai
kuriems žaidimams būdingas pasi-
skirstymas į grupes  pagal lytį. Daž-
niausias šių žaidimų veiksmas – pa-
kaitinis priešpriešiais esan čių žaidėjų
judėjimas pirmyn ir atbulomis atgal.
Pats gražiausias ir plačiai žinomas
buvo „Jievaro tiltas”. Jo choreografija
nesudėtinga, ratuotojai sudarydavo dvi
grupes, kurios tarpu savyje bendrau-
davo. Viena pusė klaus davo, o kita at-
sakydavo. Iš pra džių visi stovėdavo
vietose ir tik dainuodavo, o vėliau ei-
davo vieni artyn kitų. Susitikus vaiki-
nai paimdavo vie ną merginą į savo
tarpą ir visi nueidavo į merginų vietą,
o likusios merginos ateidavo į vaikinų
vietą. Ta da ginčydavosi dėl jos gražumo.

Beveik visiems advento žaidimams
būdinga vaidyba arba teksto vaizda-
vimas judesiais: pavyzdžiui, Snaudalė
pagal dainos tekstą „verpia” ir „rau-
da”. Suporavimo žaidi muose „moti-
na”, „piršlys” bei „jauna sis” vaidina

Avių kirpimas – Trumpomis žiemos dienomis paisydavo draudimo skriausti gyvūnus, net
ir kirpti avis.

piršlybų sceną ir pan. Vaizduojamųjų
žaidimų grupei pri skirti advento žai-
dimai: „Gili gili upelė”, „Apynys”,
„Snaudalė”, „Atva žiuoja žolynai” „Jaš-
čeras” ir kiti. 

Dar viena adventinių žaidimų gru-
 pė yra žaidimai užrištomis aki mis.
Šiuose žaidimuose vėl matome būdin-
gą dviejų pasaulių priešpriešą: žaidėjas
užrištomis (užmerktomis) aki mis tar-
si patenka į ano pasaulio sferą ir ben-
drauja su kitais žaidėjais, nesančiais to-
kios būsenos. Populia riau si žaidimai
užrištomis akimis – „Laumė” („Lau-
minėjimas”), „Pušis” („Pušinėjimas”,
„Pušies gaudymas”), „Gū žy nės” („Gū-
žinėjimas”), „Vište lė” („Akla višta”).

Kai kuriuose žaidimuose svar-
biausias būna spėjimo motyvas. Jis
dažnai pasitaiko ir žaidimuose užriš-
tomis akimis. Bene labiausiai žino-
mas spėjimo žaidimas – „Žiedas” („Žie-
do dalijimas”), kurį žaidžiant vienas
žaidėjas turi atspėti, pas ką tas žiedas
paslėptas. Žaisdami „Žiedą” žaidėjai su-
sėsdavo ratu ir laikydavo suglaustus
delnus, o dalintojas dalija. Tada visi
dainuoja ir spėja, pas ką žie das žydi. Pa-
našiai žaidžiamas ir žaidimas „Gaudė
sakalėlis gegulę, kalėda”.

Advento žaidimuose būta ir pei ki-
 mo. Žaidžiamojoje sutartinėje „Ka zi lio”
skamba kaltinimas dėl pragerto žirge-
lio. Kituose sutartinės varian tuose kal-
tinama dėl įvairių kitų pra gertų daik-
tų: sermėgėlės, čebatėlių, rugių bačkos.
Peikimo esama ir „Snau dalėje”, „Ge-
nyje”. Kai kuriuo se žaidimuose peiki-
mas buvo išreiš kia mas net mušimu.
Ypač agresyviai buvo puolamas „ge-
nys”. Eidami ap link „genį” žaidėjai
dainuodami jį bar davo, kad ėda mėsą,
o jis vaidindavo, kad tikrai lesa. Pabaigę
dainuoti visi puldavo pešioti „genį”.

Dažna žaidimuose buvo ir piršly-
bų, susiporavimo tema. Svarbiausias
šių žaidimų veiksmas – piršlybų imi ta-
cija. Šie žaidimai galėjo vykti tik tarp
skirtingų lyčių, tačiau didelę da lį žais-

davo vien merginos („Joja bejoja”, „Se-
sulės”). Viena merginų eilė siū lydavo
kitos eilės merginoms te kė ti už „mies-
telio berno, šiaučiuko, kriaučiuko ir
kt.” Ryškiausi žaidimų tarp skirtingų
lyčių pavyzdžiai: „Svo tai”, „Oi, aš josiu
pas motulį ”, „Uoš ve lė”, („Labas rytas,
uošvela”, „Labas ry tas, motinėla”),
„Snaudalė” ir kiti. Suporavimo žaidi-
mų tekstas paprastai būdavo improvi-
zuojamas, kadangi visų suporavimo
žaidimų siužetas beveik vienodas. Pa-
vyzdžiui, piršlybiniame žaidime „Snau-
dalė” pagrin di nė veikėja Snaudalė so-
dinama ant kėdės, o kiti eina aplink
ratu dainuodami. Po to žaidėjai perša
jaunąjį, o Snaudalė vis peikia, kol iš-
sirenka tinkamą. Kituose žaidimuose
moterys ar merginos sėdi ant suolo, o
piršliai dainuodami perša jaunikaitį.

Turgūs

Savitą atspalvį advento pabaigai
suteikdavo kalėdiniai turgūs, vadina-
mi saldaturgiais (Kėdainių, Panevė žio,
Rokiškio, Ukmergės, Zarasų raj.) ar sal-
džiais kermošiais, moterų turgumis.
Tai paskutiniai metų turgūs. Moterys
šiems turgums ruošdavosi iš anksto.
Juose parduodavo ir pirkdavo aguonas,
kanapes, kviečius, linų sė me nis, pupas,
žirnius, cukrų, medų, spanguoles, ža-
lius ir džiovintus obuo lius ir t. t. Nuo
antrojo mūsų šimtme čio ketvirčio – ir
eglutes, iš šiaudų bei spalvoto popie-
riaus padarytus eglu čių papuošalus.

Pavakariais visi lenktyniaudami
skubėdavo į namus, manydami, kad su
darbais geriau seksis, jei parvyks namo
anksčiau už savo kaimynus.

Papročiai, tikėjimai, spėjimai ro do,
kad liaudies kalendoriuje adventas –
mistiškas laikas. Galima ma ny ti, kad
senovėje tai buvęs rimties, sau  lės ge-
simo laikas ir ūkinių metų pabaiga.

Parengė Vitalius Zaikauskas
Naudotasi įvairia literatūra

Kalėdiniai arkliai – Advento dienomis vieni pas kitus lankydavosi tik esant būtinam rei-
kalui. Kaimynus prisimindavo per Kalėdas.
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Rojui yra 11 metų, jis gyvena kartu su mama Dai-
va ir dvi mečiais dvyniais Arina ir Aronu dviejų kam-
barių bute.

Ber niukas
lanko 5-ąją kla-
sę. Mėgs tamiau-
si Rojaus moko-
mieji da lykai –
matematika ir
i n fo r m a c i n ė s
technologijos. Jis
domisi modelių
ko n s t r av i m u ,
lanko neforma-
laus ug dymo už-
siėmimus. Norė-
jo lankyti jaunų-
jų mokslininkų
akademijos už si-
ėmimus, tačiau dėl lėšų stygiaus negalėjo. Rojaus po-
mėgiai įvairūs: jis groja dūdele, lanko mokykloje šo-
kių būrelį, domisi futbolu, dalyvauja var žybose.
Berniukas yra draugiškas, ra mus ir paslaugus, pa-
deda mamai dirbti buities darbus, moka pasirū pin-
 ti broliuku ir sesute. Rojus komunikabilus, geba ben-
drauti tiek su su augusiais, tiek ir su bendraamžiais.

Mama Daiva yra vaikų priežiū ros atostogose iki
3-jų metų, todėl šei mos pajamos labai mažos – tik 333
Eur. Vieniša mama susiduria su fi nansiniais sun-
kumais, pajamų pa kanka tik baziniams vaikų po-
reikiams tenkinti. Jūsų parama būtų labai vertinga
šiai gausiai šeimai.

Aurimui 11
metų, jis gyvena
su tėvu Gintautu
ir dvejais metais
jau nes ne sesute
Skaiste. Mamai
yra neterminuo-
tai apribota teisė
į vaiką. Ber niu-
kas yra geros
sveikatos.

A u r i m a s
mokosi 4-oje kla-
sėje. Jam patinka
sportiniai užsi-
ėmimai, jis labai
aktyvus. Lanko
sporto būrelį, mėgsta žaisti krepšinį ir futbolą. Au-
rimas yra malonus ir drau giškas berniukas, mielai
bendraujantis, tačiau turintis mažai draugų.

Šeima gyvena kaime 3 kambarių name be pa-
togumų: vanduo iš šuli nio, kūrenimas malkomis, tua-
letas lauke. Pagal galimybes remontuoja na mą. Šei-
mos pajamos yra apie 470 Eur (išmokos vaikams, so-
cialinė pa šalpa ir alimentai). Šeimai reikalinga ma-
terialinė parama (tiek piniginė, tiek ir drabužiais,
buitine technika ar baldais). Tėvas neturi lėšų ir ber-
 niu ko išvykoms kartu su klase apmokėti. Jūsų pa-

rama šiai šeimai būtų labai reikalinga.

Urtei 13 metų, ji gyvena Kaune su tėvais Erika
ir Gvidučiu ir trejais metais vy resne sesute Erika.
Šeimoje yra dar du vaikai, kurie gyvena sa va rankiš-
kai. Urtė serga
cerebriniu pa ra-
lyžiumi, židinine
epilepsija, re gos
ner vo atrofija.
Jai nustatyta
sun ki ne galia be
slaugos, yra rei-
kalinga nuolati-
nė palaikomoji
reabilitacija.

Urtė mokosi
7-je klasėje. Jai
pa tinka istorija,
muzika ir geog-
rafija. Ji lanko ir
muzikos mokyk-
lą, solinio dainavimo klasę. Urtė taip pat dainuoja
vai kų folkloriniame ansamblyje. Ji yra maloni,
draugiška, mielai bendraujanti, nuoširdi ir jautri
mergaitė.

Šeima gyvena 2 kambarių socia liniame būste.
Šeimos pajamos yra apie 600 Eur (išmokos vai-
kams, neįgalumo pensija ir tėvo senatvės pensija).
Šeimai reikalinga materialinė parama, kad galėtų įsi-
gyti natūralių B grupės preparatų, kompiuterį na -
mų darbams ruošti, nuvykti į sanatoriją sveikati-
nimo procedūroms.

Jūsų parama šiai šeimai būtų labai  reikalinga.

Deivydui yra 15 metų, jis gyvena kartu su
mama Inga ir sesute Kamile (14 m.) dviejų kamba-
rių name be pato-
gumų. Namas
prastos būklės, bet
lėšų remontui
nėra. Tėvai išsi-
skyrę, tėvas gyve-
na kitame mies te
ir vaikų finansiš-
kai neremia. Šei-
 mos mėnesio pa-
jamos: išmoka vai-
 kams – 140 Eur,
alimentai vai-
kams iš ,,Sodros” –
140 Eur ir sociali-
nė pašalpa – 220
Eur.

Berniukas lanko 9-ąją klasę. Jis mėgsta piešti ir
sportuoti. Deivydas yra gabus šokėjas, lanko mo-
kykloje šokių būrelį. Šiemet dalyvavo šokių konkurse
„Patrepsynė”. Jis domisi ne tik liaudies šokiais, bet
ir gatvės šokių stiliumi. Norėtų lankyti šokių bū relį
rajono centre, bet dėl lėšų stygiaus to neišgali. Dei-
vydas draugiš kas, malonus. Jis yra komunikabi lus,
geba bendrauti tiek su suaugusiais, tiek ir su ben-
draamžiais, geras organizatorius.

Šeima susiduria su finansiniais sunkumais,
pajamų pakanka tik ba ziniams vaikų poreikiams ten-
kinti. Jūsų parama būtų labai vertinga šiai šeimai.

Laurynui yra 7 metai, jis gyvena kartu  su mama
Laura ir dvyniu bro liu Martynu. Šeima nuomoja
dviejų kambarių
butą, esantį medi-
niame na me su dali-
niais patogumais.
Mama yra bedarbė,
todėl šeimos paja-
mos labai mažos –
348 Eur: išmoka vai-
kui 70 Eur, alimentai
120 Eur ir mamos
nedarbo išmoka 158
Eur.

Berniukas lan-
ko 1-ąją klasę. Mėgs-
 tamiausios pamo-

Lietuvos vaikų fondas
Ieško vilties spindulėlių

Lietuvos vaikų globos būrelis „Saulutė” ieš-
ko rėmėjų konkretiems vai kams. Norintys iš-
tiesti pagalbos ranką, palengvinti gyvenimą
nepri tek liuje gyvenančiam vaikučiui, kvie čia-
mi pasirinkti du vaikučius (tam atvejui, jei vie-
nas būtų jau gavęs rėmėją) ir at siųsti auką me-
tams – 360 dol. Rėmėjas gauna vaiko nuo-
trauką, apibūdinimą, adresą. Jei pageidauja,
rėmėjas, gali susira šinėti su vaiku, bet tai ne-
būtina. Po metų ar vaiko (rėmėjo) padėčiai pa-
 sikeitus, rėmėjas gali nutraukti pa ramą.
Švenčių metu   rėmėjas gali pridėti papildo-
mą auką, bet tai taip pat nėra  būtina. Nuo fe-
deralinių mokesčių nurašomą auką prašome
siųsti: „Saulutė” („Sun light Orphan Aid”),
1133 Amber Dr., Lemont, IL, 60439, tel. 630-
243-7275.

kos – matema tika ir dailė. Jam patinka dėlioti lego
kaladėles. Lauryno sveikata patenkinama. Vaikas
turi ugdymosi sunku mų dėl sulėtėjusios raidos
(kalbos, pa žin tinės, motorikos, socialinės). Jam rei-
 kalingos papildomos specialiosios priemonės, kurios
lavintų vaiko kal bą, smulkiąją motoriką, ugdytų įgū-
 džius. Namuose trūksta lavinamujų ir kūrybinių žai-
dimų, knygelių. Lau rynas yra draugiškas, optimis-
tiškas, aktyvus, judrus.

Vieniša mama susiduria su fi nansiniais sun-
kumais, pajamų pa kan ka tik baziniams vaikų po-
reikiams tenkinti. Jūsų parama būtų labai vertinga
šeimai.

Martynui yra 7 metai, jis gyvena kartu su mama
Laura ir dvyniu bro liu Laurynu. Šeima nuomoja
dviejų kambarių butą, esantį mediniame name su da-
liniais patogumais.
Mama yra bedar-
bė, todėl šeimos pa-
jamos yra labai ma-
žos – 348 Eur: iš-
moka vaikui 70
Eur, alimentai 120
Eur ir mamos ne-
darbo išmoka 158
Eur.

Martynas lan-
ko 1-ąją klasę.
Mėgs  tamiausios
pamokos – mate-
matika ir dailė.
Jam patinka dėlio-
ti le go kaladėles.
Martyno sveikata paten ki nama. Berniukas turi ug-
dymosi sun kumų dėl sulėtėjusios raidos (kalbos, pa-
žintinės, motorikos, sociali nės). Jam reikalingos pa-
pildomos spe cia liosios priemonės, kurios lavin tų vai-
 ko kalbą, smkulkiąją moto riką, ugdy tų įgūdžius. Na-
muose trūksta lavina mųjų ir kūrybinių žaidimų,
knygelių. Martynas draugiškas, optimistiškas, ak-
tyvus, judrus ir linksmas ber niu kas. Jis mėgsta žais-
ti su dvyniu bro liu, linkęs jam visada padėti.

Vieniša mama susiduria su fi nan  siniais sun-
kumais, pajamų pa kanka tik baziniams vaikų po-
reikiams tenkinti. Jūsų parama būtų labai vertinga
šeimai.

Kamilei yra 9
metai, jos biolo gi-
 niai tėvai išsituo-
kę, tėvas gyvena
už sienyje, ryšių ne-
palaiko. Mergaitė
gyvena kartu su
mama Oksana, pa-
 tėviu Deividu, bro-
liu Tomu (7 m.), se-
sute Rugile (2 m.).
Šeima nuomojasi
dviejų kambarių
butą. Šeimos mė-
nesio pajamas su-
daro 241 Eur išmo-
kos trims vaikams,
180  Eur – alimentai, 500 Eur – patėvio atlyginimas.
Šeima patiria finansinių sunkumų, nes vai kai nori
lankyti papildomus ušsiėmi mus. Turimų lėšų pa-
kanka būtiniau siems poreikiams, vaikų lavinimui
trūksta lėšų.

Kamilė yra sveika. Ji lanko 3-iąją klasę. Jai la-
bai patinka lietuvių ir ang lų kalba. Ji mėgsta skai-
tyti knygas, lanko šokių būrelį, dalyvauja kon kur-
suose. Mergaitė yra judri, draugiška, mylinti ir at-
sakinga. Ka mi lė muzikali, ritmiška. Ji gražiai ben-
 drauja su broliu ir seserimi.

Šeimai būtų labai reikalinga Jū sų parama, nes
turimų lėšų pakanka minimaliems poreikiams ten-
kinti.

Karolinai yra 10
metų, jos tėvai gyvena
atskirai, ryšių nepalai-
ko. Mergaitė gyvena
kartu su mama Jurgita
ir 2-jų metų sesute Eva.
Tėvas ryšių su dukra
nepalaiko, nebendrau-
ja, finansiškai neremia.
Šeima gyvena trijų
kambarių bute, išnuo-
motame savivaldybės.



ANTANAS ŽILINSKAS

Gruodžio pradžioje Vilkaviš-
kio parapijos namuose įvyko
solidaus leidinio ,,Sugrįži-
mai… Vilkaviškio krašto et-
nografinės sodybos”, sutik-
tuvės.

Suvalkijos (Sūduvos) kul-
tūros centro muziejaus mu-
ziejininkės Aušros Mickevi-
čienės parengtas leidinys – ra-
šytinis paminklas nykstan-
čiam Lietuvos kaimui. Jame
įamžintas ypatingas Sūdu-
vos ir Vilkaviškio krašto kaimų
architektūrinis paveldas.

Kiekvienas leidinio pus-
lapis – naujas atradi-
mas. Tai kaimo sodybų

istorijos, iliustruotos archy-
vinėmis nuotraukomis, pa-
statų išdėstymo brėžiniais,
kruopščiai užfiksuotais et-
nografiniais elementais, kaž-
kada gyvenusių šeimų liki-
mų aprašymais.

Puslapiai apie Vilkaviš-
kio ir Marijampolės Garbės pilietės, dailininkės Magdalenos Birutės Stan-
kūnienės tėviškę (,,Gimtinės žydintys sodai”) atspindi Lietuvos prieška-
rio kaimo ūkininkų kasdienybę, buvusių ir išlikusių pastatų funkciona-
lumą ir estetinį grožį. Išlikusios A. Vaičiulaičio sodybos aprašymą (,,Kur
lygumų vėjai pučia”) papildo poetiškų tėvynės ir gimtinės meile alsuo-
jančių rašytojo ir jo dukrų laiškų ištraukos.

Unikalios Pilviškių seniūnijoje prie Alksnės, Rausvės, Šešupės,
Žvirgždės įsikūrusiuose kaimuose, klestėjusios Aleksų, Brundzų, Girai-
čių, Povilaičių, Rimšų, Stankevičių, Valaičių sodybos, kuriuose užaugo
Lietuvos šviesuoliai, nusipelnę Lietuvos valstybės ir valstybės kūrėjai. So-
dybų aprašai papildyti autentiška jų palikuonių sukaupta medžiaga.

Iš puslapio į puslapį skaitytoją A. Mickevičienė veda į dr. J. Basana-
vičiaus, dr. Vinco Kudirkos, poetų Kazio Bradūno, Salomėjos Nėries, Pet-
ro Karužos, rašytojų Prano Mašioto, Vinco Pietario tėviškes.

Muziejininkė A. Mickevičienė savo darbais, atkaklumu, ryžtu išsau-
goti krašto paveldą tęsia Vilkaviškio Garbės pilietės, muziejaus įkūrėjos
Gabrielės Karalienės pradėtus darbus. Rinkdama medžiagą leidiniui jis
peržvelgė muziejaus rengtų ekspedicijų aprašus, studijavo archyvus Vil-
niaus ir Kauno muziejuose, susitiko  su aprašomų sodybų šeimininkais
ir senąsias sodybas tyrinėjusiais mokslininkais. Šis reikšmingas, išlie-
kamąją vertę turintis leidinys bus puikus pagalbininkas tiems, kas sie-
kia paveldėtas iš tėvų sodybas išsaugoti ir atkurti.

Apie šio unikalaus, istorinę vertę turinčio leidinio sudarytoją mu-
ziejininkę A. Mickevičienę žurnalistė Aldona Žemaitytė rašė: ,,Aušra Mic-
kevičienė keliauja per gyvenimą su meile jam, savo darbštumu ir sąži-
ningumu palikdama pėdsakus sutiktų žmonių širdyse. Aušra muziejininkė
iš Dievo malonės. Ir viskas tuo pasakyta.”
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Leidinyje įamžintos mūsų
šviesuolių tėviškės

Poeto Kazio Bradūno tėviškė. Prie tvoros stovi : K. Bradūno sesuo Onutė, mama Ona,
tėtis Jurgis, Kazys ir brolis Juozas.

Leidinio viršelis. Rašytojas Antanas Krikščiukai-
tis–Aišbė savo tėviškėje Paežerių kaime su žmo-
na Zmačinskaite, 1899 m. 

Iš�Justino�Sajausko�archyvo

Butas šildomas malko mis, reikia remonto ir didelių investicijų. Šeimos mė-
nesio pajamos: 140 Eur išmoka vaikams, 140 Eur – valstybės skiriami alimentai,
178 Eur – socialinė pašalpa. Mama yra vaiko priežiūros atostogose iki 3-ejų
metų.

Karolina yra sveika, sveikatos sutrikimų neturi. Ji lanko 4-ąją klasę. Jos
mėgstamiausia pamoka – dailė. Ji mėgsta piešti ir vaidinti. Dažnai mokykloje
statomuose spektakliuose būna viena iš aktorių. Karolina yra draugiška, ma-
loni ir optimistiška mergaitė. Ji turi lakią vaizduotę, mėgsta svajoti, yra kū-
rybinga.

Šeimai būtų labai reikalinga Jūsų parama, nes turimų lėšų pakanka mi-
nimaliems poreikiams tenkinti.

Gabrielei yra 13 metų,  jos tėvai išsituo-
kę, gyvena atskirai, ryšių ne palaiko. Mergaitė
gyvena kartu su mama Lina, patėviu, broliu
Martynu (16 m.), sese Ieva (10 m.) ir sese Gin-
 tare (3 m.). Šeima gyvena trijų kambarių
name, šildymas kietu kuru. Šeimos mėnesio
pajamas sudaro 280 Eur išmokos keturiems
vaikams, 180 Eur – alimentai, 860 Eur – tėvų
atlyginimai. Šeima patiria finansinių sun-
kumų, nes auginti 4 vaikus su dė tinga. Vaikai
nori lankyti papildomus užsiėmimus, be to,
kainuoja vais tai ir papildomos gydytojų kon-
sultacijos.

Gabrielės sveikata patenkinama, jai diag-
nozuota depresija. Mergaitė lanko psicholo-
go ir psichiatro konsultacijas, vartoja pa-
skirtus vaistus. Dėl sveikatos problemų jos nuotaikos yra svyruojančios.

Gabrielė lanko 7-ąją klasę. Ji mėgsta sportuoti, sporto centre lanko dziu-
do užsiėmimus. Gabrielė yra draugiška, maloni, bet pesimistiška mergaitė.
Ji visada siekia užsibrėžto tikslo.

Šeimai būtų labai reikalinga Jūsų parama, nes turimų lėšų pakanka mi-
nimaliems poreikiams tenkinti.

Skaistė 9-erių metų, gyvena su tėvu Gin-
tautu ir dviem metais vyresniu broliu Auri-
mu. Mamai yra neterminuotai apribota tei-
sė  į vaiką. Mer gai tės sveikata yra gera. Šei-
ma gyvena kaime 2 kambarių name be pato-
 gumų: vanduo iš šulinio, kūrenimas malko-
mis, tualetas lauke. Pagal galimybes remon-
tuoja namą. Šeimos pajamos apie 470 Eur (iš-
mokos vaikams, socialinė pa šalpa ir ali-
mentai). Šeimai reikalinga materialinė pa-
rama: piniginė ir ma terialinė – drabužiais,
buitine technika ar baldais. Tėvas neturi
lėšų Skais  tės išvykoms kartu su klase ap-
mokėti. Gaunamų pajamų užtenka pagrin-
diniams poreikiams tenkinti.

Skaistė mokosi 2-oje klasėje. Jai patinka piešimas, šokiai, dėlionių dė lio-
jimas. Skaistė yra maloni, draugiška, mielai bendraujanti. Jai būdinga nuo-
taikų kaita.

Jūsų parama šiai šeimai būtų labai reikalinga.

Gabijai yra 11 metų, jos tėvai iš si tuokę ir
ji gyvena kartu su tėvu Nerijumi. Šeima gyve-
na dviejų kambarių bute. Šeimos pajamos – 68
Eur išmoka vaikui ir 500 Eur – tėvo atlyginimas.

Tėvas vienas augina dukrą. Ma ma prie
dukros išlaikymo neprisideda, gyvena atskirai
nuo šeimos ir su dukra nebendrauja.

Gabijos sveikata gera, ji lanko 5-ąją klasę.
Jos mėgstamiausia pamoka – dailė. Ji yra gera
mokinė. Gabija yra draugiška, linksma, malo-
ni ir optimistiška mergaitė. Ji yra žingeidi ir
lengvai bendraujanti. Ji linkusi savanoriauti –
vaikų lopšelį – darželį lankantiems vaikams
skaito knygeles.

Šeimai būtų labai reikalinga Jūsų parama,
nes turimų lėšų pakanka minimaliems porei-
kiams tenkinti.

Ryčiui yra 9 metai, jis gyvena kartu su tėvais Zita ir Petru trijų kamba-
rių bute. Šeima gyvena labai skurdžiai, jų pajamos; 70 Eur vaiko pinigai ir 380
Eur – inva lidumo pensija. Abu tėvai dėl svei ka-
tos sutrikimų yra netekę darbingumo.

Rytis yra vienintelis vaikas šei moje, bet tu-
rintis sveikatos proble mų. Vaiko raidos centre
jam yra diagnozuotas veiklos, dėmesio ir emo-
cijų sutrikimas. Specialistų rekomenduota ug-
dyti smulkiąją motoriką, užsiimti kuo įvairesne
menine veikla (lipdyti iš plastilino ir molio, kar-
pyti, piešti ir kt.).

Berniukas lanko 3-iąją klasę. Rytis mėgsta
skaityti knygas, piešti, žaisti stalo žaidimus.
Jam patinka sportuoti, važinėti dviračiu. Ber-
niu kas yra draugiškas, linksmas, malo nus ir op-
timistiškas. Rytis yra lengvai bendraujantis.

Jūsų parama būtų labai vertinga šiai šei-
mai.
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Parengė Vitalius Zaikauskas

LIETUVA IR PASAULIS

Įvertino Lietuvos susirūpinimą nesaugiais projektais
Vilnius (Prezidentūros inf.) – Lie-

tuvos Respublikos Prezidentas Gitanas
Nausėda Briuselyje dalyvavo Euro-
pos Vadovų Tarybos (EVT) darbo se-
sijoje. 

Joje ES valstybių lyderiai disku-
tavo Lietuvai itin svarbiais daugia-
metės finansinės perspektyvos ir kli-
mato kaitos klausimais, aptarė santy-
kius su Rusija po Normandijos ket-
verto susitikimo bei Europos ateities
konferenciją.

EVT darbo sesijos, skirtos ES kli-
mato kaitos politikai, išvadų tekstas
įtvirtino reikalavimą trečiosioms ša-
lims užtikrinti aukščiausius tarptau-
tinius aplinkosaugos ir saugumo stan-
dartus.

„Džiaugiuosi, kad Bendrijos ly-
deriai rimtai vertina Lietuvos susirū-
pinimą nesaugiais projektais, vysto-
mais ES kaimynystėje”, – sakė Prezi-
dentas Gitanas Nausėda.

Šalies vadovas pabrėžė, kad atsi-
sakiusi branduolinės energetikos, Lie-
tuva sėkmingai pasuko atsinaujinan-
čios energetikos kryptimi, ir priminė,
kad siekti klimatui neutralios ekono-
mikos iki 2050 m. yra Bendrijos mo-

ralinė atsakomybė. Tačiau tam rei-
kia gerai apgalvotos, socialiai teisingos
ir efektyvios ūkio pertvarkos, orien-
tuotos į tvarų augimą, lygios prieigos
prie Teisingo perėjimo fondo (TPF) bei
kitų finansinių paskatų daugiametėje
perspektyvoje.

Prezidentas nurodė, kad, prelimi-
nariais skaičiavimais, lėšų poreikis
Lietuvoje planuojamoms priemonėms
ES energetikos ir klimato politikos
tikslams įgyvendinti iki 2030 m. yra
apie 14 mlrd. eurų, o pasiekti klimato
neutralumą iki 2050 m. kainuotų apie
41 mlrd. eurų.

Daugiametėje finansinėje prog-
ramoje numatytas išmokų mažinimas
žemės ūkio ir sanglaudos politikoms
taip pat turėtų neigiamos įtakos sie-
kiant kovos su klimato kaita tikslų.

„Pirmininkaujančios ES šalies
pasiūlyme Lietuvai skiriamas sang-
laudos politikos finansavimas mažėja
27 proc. Tai kelia grėsmę tiek regionų
plėtrai, tiek ir žaliųjų tikslų įgyven-
dinimui. Nėra pateisinimo ir išlie-
kančiam atotrūkiui tarp tiesioginių iš-
mokų ES valstybių ūkininkams”, –
sakė Prezidentas.

Į Žemaitiją atvežama šv. Antano Paduviečio relikvija
Telšiai (Diena.lt) – Gruodžio 14–23

dienomis po Žemaitiją keliaus šv. An-
tano Paduviečio didžioji relikvija
(lot. massa corporis). Relikvija iš Pa-
duvos (Italija) į Lietuvą atvežama Že-
maitijai iškilmingai švenčiant pir-
mojo paminėjimo rašytiniuose šalti-
niuose 800 metų jubiliejų, minint šv.
Antano perėjimo iš augustinijonų į
pranciškonus 800 metų sukaktį, at-
naujinant Telšių katedrą ir restau-
ruojant šv. Antano Paduviečio centri-
nio altoriaus paveikslą.

Šv. Antano kapas nebuvo atidary-
tas nuo pat 1263 m. Tik 1981 m., minint
šv. Antano mirties 750-ąsias metines,
kapas buvo atvertas, jame rasti trys ap-
dangalai. Viename buvo šventojo kau-
lai, antrame – abitas, trečiame – mu-
mifikuoti  massa corporis  likučiai.
Buvo atlikti jo relikvijų tyrimai.

Šv. Antano Paduviečio didžioji re-
likvija buvo išstatyta gruodžio 14-15
dienomis Telšių šv. Antano Paduviečio
katedroje. 

Pasak Telšių šv. Antano Paduvie-
čio katedros administratoriaus, kan.
Vyginto Gudeliūno, į Telšių katedrą at-
vykę tikintieji taip pat galės prieiti
prie šventojo relikvijos, ją paliesti,
pridėti skepetaitę ar šventojo pa-
veikslėlį, uždėjus ranką melstis, pra-
šyti šv. Antano užtarimo. 

Relikvijų kelionė taip pat tęsis ir
Plungės, Rietavo, Kretingos, Klaipėdos
(Marijos Taikos Karalienės), Mari-
jampolės (šv. Vincento Pauliečio), Vil-
niaus (šv. Pranciškaus Asyžiečio (Ber-
nardinų) bažnyčiose ir Kauno (šv. ap-
aštalų Petro ir Pauliaus) arkikatedro-

Prezidentas: JK išliks artima Lietuvos sąjungininkė
Vilnius (Prezidentūros inf.) – ES

valstybių ir vyriausybių vadovai ap-
tarė gruodžio 12 dieną vykusių Jung-
tinės Karalystės (JK) rinkimų rezul-
tatus, „Brexit” procesą, taip pat pa-
tvirtino mandatą deryboms dėl ateities
santykių su JK, šiai pasitraukus iš
Bendrijos.

„Tikiu, kad, pasiekę sutarimą dėl
tvarkingo Jungtinės Karalystės išstoji-
mo iš ES, mes galėsime išlaikyti artimą

ir ambicingą strateginę partnerystę”, –
sakė Prezidentas Gitanas Nausėda.

Šalies vadovas pabrėžė, kad Jung-
tinė Karalystė yra artima Lietuvos
sąjungininkė užsienio politikos, gy-
nybos ir kibernetinio saugumo srity-
se. Be to, abi šalys palaiko glaudžius
ekonominius ryšius plėtojant finansi-
nes paslaugas, prekybą, mokslą ir
technologijas, JK gyvena gausi lietuvių
bendruomenė.

Washingtonas (15 min.lt) – JAV
Aukščiausiasis Teismas nusprendė
JAV prezidento Donald Trump mo-
kesčių deklaracijų bylas nagrinėti ki-
tąmet, o tai reiškia, kad teismas savo
sprendimą skelbs pačiame 2020 m.
prezidento rinkimų kampanijos įkarš-
tyje.

D. Trump siekia užkirsti kelią
prieigai prie savo mokesčių deklara-
cijų bylose, kuriose taip pat dalyvauja
New Yorko prokurorai ir JAV Atstovų
Rūmai.

Žemesnės instancijos teismai jau
nusprendė, kad D. Trump turi at-
skleisti savo mokesčių deklaracijas, ta-
čiau prezidento advokatai apskundė
nutarimus Aukščiausiajam Teismui,
argumentuodami, kad JAV prezidentas
turi visišką teisinį imunitetą.

Aukščiausiasis Teismas pabrėžė
nagrinėsiantis bylą kitų metų kovo mė-

nesio sesijoje, o sprendimą skelbsian-
tis iki sesijos pabaigos birželio 30 d.

D. Trump yra pirmasis JAV pre-
zidentas nuo Richard Nixon, kuris ne-
paviešino savo mokesčių deklaracijų. 

Manhattano apygardos prokuroras
Cyrus Vance jaunesnysis pareikala-
vo, kad D. Trump paviešintų mokesčių
deklaracijas nuo 2011 m. Tai esą padė-
tų tyrimui dėl prezidento buvusio as-
meninio teisininko Michael Cohen mo-
kėjimų filmų suaugusiems aktorei
Stormy Daniels, kuri tikino turėjusi ro-
maną su D. Trump prieš jas dalyvau-
jant prezidento rinkimuose 2016 m.

Federalinis apeliacinis teismas
nutarė, kad D. Trump turi pateikti
atitinkamus dokumentus, tačiau jo
advokatai apskundė šį sprendimą, teig-
dami, kad prezidento imunitetas drau-
džia ne tik nuteisti šalies vadovą, bet
ir pradėti tyrimus jo atžvilgiu.

Pritarė sankcijoms rusiškiems dujotiekiams

D. Trump mokesčių bylas nagrinės kitąmet

Washingtonas (ELTA) – JAV At-
stovų Rūmai patvirtino 738 mlrd. do-
lerių gynybos išlaidų biudžetą, į kurį
įeina ir sankcijos dviem Rusijos du-
jotiekių projektams, kuriais turėtų
tekėti gamtinės dujos Vokietijai ir
Turkijai – „Nord Stream 2” ir „Turkst-
ream”.

Sankcijos šiems dujotiekiams pa-
didins įtampą tarp JAV ir Vokietijos
bei Turkijos. Washingtonas tvirtina,
kad dujotiekiai padarys Europą la-
biau priklausomą nuo rusiškų ener-
gijos šaltinių, taip sukeldami grėsmę
nacionaliniam saugumui.

Pagal įstatymo projektą, „Nord
Stream 2” – didžiulis energetikos pro-

jektas, kuris leis Baltijos jūra tiekti ru-
siškas dujas Vokietijai – yra „prievar-
tos ir politinių svertų įrankis”, kuris
susilpnins Jungtinių Valstijų santy-
kius su Vokietija ir visa Europa.

Įstatymo projektu siekiama įves-
ti sankcijas laivams, klojantiems
„Nord Stream 2” ir „Turkstream”
vamzdžius, ir asmenims, kurie padeda
tokiems laivams veikti.

Didžiuliu gynybos biudžeto pro-
jektu taip pat oficialiai neleidžiama
Turkijai sulaukti F-35 naikintuvų dėl
Ankaros sprendimo įsigyti rusiškas ra-
ketų sistemas S-400, kurios, Washing-
tono teigimu, kelia grėsmę JAV inte-
resams.

JK parlamentas dėl „Brexit“ balsuos iki Kalėdų
Londonas (ELTA) – Jungtinės

Karalystės (JK) parlamentarai dėl
„Brexit” sutarties, kurią premjeras
Boris Johnson suderėjo su Briuseliu,
balsuos iki Kalėdų.

Manoma, kad „Brexit” sutarties
ratifikavimas parlamente, leisiantis
Jungtinei Karalystei pasitraukti iš
ES jau sausio 31 d., bus tik formalu-
mas, nes Konservatorių partija gruo-
džio 12 dieną vykusiuose pirmalai-
kiuose rinkimuose pelnė net 365 man-
datus. Parlamentinei daugumai užte-
ko 326 mandatų.

B. Johnson sušaukė pirmalaikius
rinkimus, taip bandydamas išvesti
parlamentą iš aklavietės dėl „Brexit”.

„Ketvirtadienio  rinkimai ‘pakei-
tė mūsų šalies ateitį’”,– sakė B. John-
son.

Konservatoriai ketvirtadienio,
gruodžio 12 dienos rinkimuose surin-
ko 43,6 proc. balsų, jiems pagal mažo-
ritarinę JK rinkimų sistemą atiteko
365 iš 650 vietų parlamente.

Leiboristai prarado 59 vietas ir
liko antri su 203 mandatais. 

Prieš „Brexit” nusiteikę liberal-

iš Paduvos italijoje į Lietuvą atvežta šv.
Antano relikvija.                     Diena.lt�nuotr.

JK premjeras B. Johnson tikina, kad dėl
„Brexit“ parlamentas balsuos dar iki Kalė-
dų.  Quartz�nuotr.

demokratai taip pat prarado turėtas po-
zicijas.

Tiek leiboristų lyderis Jeremy
Corbys, tiek ir liberaldemokratų pir-
mininkė Jo Swinson po nesėkmingų
rinkimų pažadėjo trauktis iš pareigų.

Rumunijoje nuskendo laivas su 14 tūkstančių avių
Bukareštas (ELTA) – Lapkričio

pabaigoje Juodojoje jūroje, Rumunijos
Midijos uoste,  nuskendęs laivas su Pa-
lau vėliava, kuris gabeno daugiau
kaip 14 tūkstančių avių, gali padaryti
žalos tenykštės akvatorijos ekologi-
jai dėl pūvančių kūnų. 

Apie tai gruodžio 14 dieną pareiš-
kė Rumunijos sveikatos apsaugos mi-
nistras Victor Kostachė. „Pūvančios
gaišenos yra po vandeniu, anaerobi-
nėmis sąlygomis, tai didelė biologinė ri-

zika”. – sakė V. Kostachė.
Laivas, kurio triume buvo 14600

avių, apvirto Midijos uosto akvatori-
joje lapkričio 24 d. Pavyko išgelbėti tik
254 gyvūnus.

Rumunijos uostas neturi reikiamų
techninių galimybių, todėl buvo pa-
skelbtas nuskendusio laivo iškėlimo ir
jo nutempimo prie kranto konkursas.
Juo susidomėjo dvi Rumunijos ir trys
užsienio bendrovės, valdžia žada pri-
imti sprendimą iki gruodžio 20 d.

je bazilikoje.
Šv. Antanas, kurį popiežius Leonas

XIII pavadino „viso pasaulio šventuo-
ju”, gimė Portugalijoje, Lisabonoje,
1195 m. Sulaukęs 15-os metų, įstojo į šv.
Augustino reguliariųjų kanauninkų
ordiną šv. Vincento vienuolyne netoli
Lisabonos. 

Kaip „viso pasaulio šventasis”, šv.
Antanas yra našlaičių, kalinių, pasi-
untinių, nevaisingų moterų globėjas.
Šaukiamieji į karo tarnybą prašo pa-
dėti ištraukti laimingą skaičių, jūroje
audros ištiktieji – išsigelbėti. Jis glo-
boja keramikus, puodžius, braškių au-
gintojus. Jo prašoma padėti rasti pa-
mestus ar atgauti pavogtus daiktus.
Jam meldžiasi nevaisingos šeimos. Jo
garbei skirti antradieniai.
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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 AkiŲ ligos

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

Joliet,�IL�60435
Tel. 815-741-3220

BILIETAI: www.dainava.us - 800-838-3006 - Pasaulio lietuvių centre,
Švč.  Mergelės Marijos Gimimo parapijoje - Pal. Jurgio Matulaičio misijoje

$25   suaugusiems (iš anksto)   -   $30  suaugusiems (koncerto dieną)
$10   jaunimui (iki 17 metų)   -   (iki 9 m. nerekomenduojama)

lietuvių meno ansamblis

Chorinės muzikos koncertas ir 

apmąstymai Advento ir

Šv. Kalėdų proga.

DIEVO ŽODIS IŠĖJO IEŠKOTI, KAS BUVO PRARASTA

šeštadienį,

2019 m. gruodžio 21 d.

7:00 v.v.

Švč. Mergelės Marijos

Gimimo bažnyčioje

6812 S. Washtenaw Ave.

Chicago, IL

Užgeso žemiškas gyvenimas ir prasidėjo kelionė į Amžinybę

…kas bus paskui
ne taip svarbu

regi nurimus jūra…

Vytautas Kaziela

A † A
ALGIS PAULIUS

mirė 2019 m. gruodžio 14 d. Wayne Township, IL, apsuptas šei-
 mos šilumos.

Dr. A. Paulius buvo ortopedijos chirurgas, priklausė Daktarų
draugijai, JAV Lietuvių Bendruomenei. J.v. s. fil. Algis buvo
skautas vytis, jūrų budys ir akademikas.

Nuliūdę liko: žmona Vilija (Vija) Gasnerytė-Paulienė; vaikai –
Vidas su žmona Fiona, anūkė Cara; Linas su žmona Jordan, anū-
 kas Kos tas; Laima Palubinskienė, anūkai Teofilis, Gaja, Man tas
ir Aliu kas; Rima su vyru Ričardu; Algis su žmona Kristin, anū-
 kai Ni cho las ir Lucca; Vilija. Taip pat – brolis Edmundas su žmo-
na Vir gi nija, jų vaikai Karina ir Andrius su šeimomis; seserys –
Irena Drauge lie nė su vyru Arūnu; Aldona Vaitkienė su vyru Rimu;
Ro ma Nor kie nė ir jos dukra Aldona su vyru Russel; Gied rė Če-
paitytė (a.a. Laimos Čepaitytės-Paulienės sesuo); gausi šeima Lie-
tuvoje ir Amerikoje, kolegos, artimieji bei šimtai augintinių
skautukų.

Velionis bus pašarvotas šeštadienį, gruodžio 21 d., 9 val. ryto
Pal. Jurgio Matulaičio misijoje, 14911 127th St., Lemont, IL, kurio -
je 11  val. ryto bus aukojamos šv. Mišios. Laidotuvės – privačios. 

Kviečiame visus draugus, artimuosius ir pažįstamus dalyvauti
atsisveikinant su a.a. dr. Algiu Pauliumi

Vietoje gėlių prašome aukoti vaikų globos būreliui „Saulutė”
arba organizacijai ,,Vaiko vartai į mokslą”.

Nuliūdę artimieji 

Laidot. direkt. Donald M. Petkus, 800-994-7600 arba 
www.petkusfuneralhomes.com

IN MEMORIAM

A † A
TEODORAS 
RUDAITIS

(1935.IV.20 – 2018.XII. 20)

2018 m. gruodžio 20 d. po sunkios ir ilgos ligos savo na -
mų, šeimos ir artimųjų apsuptyje ramiai užgeso mūsų
mylimo a. a. Teodoro gyvybė. 
Dėkojame Kūrėjui už jo gyvenimo nuostabią dovaną...

Prisimenam tave
Saulei patekant ir leidžiantis,
Vėjui žiemą siaučiant,
Žiedams pavasarį skleidžiantis,
Lapams rudens grožyje šlamant...
Prisimename, kai esame pavargę ir silpni,
Kai norime džiaugsmu pasidalinti.
Tad, kol gyvensime ir tu gyvensi su mumis,
Kai mes tave prisimenam.

Giliame liūdesyje: žmona Ritonė Rudaitienė ir
dukra Indrė su šeima
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� Susitikimas su š. m. ekspedicijos ,,Misija
Sibiras”�dalyve�Marija�Čyvaite�–�gruodžio�22
d.,�sekmadienį,�12:30�val.�p.�p.�Pasaulio�lietuvių
centre,� Banys� šeimos� salėje.� Susitikimą or-
ganizuoja�JAV�LB�Lemonto�apylinkės�valdy-
ba.

� Švč. Mergelės Marijos Nekalto Prasidėji-
mo�bažnyčioje�(2745�W.�44th�St.,�Chicago,�IL)
gruodžio�22�d.�10�val.� r.�   švęsime�ketvirtą-
jį Advento�sekmadienį.�Eucharistijos�šventi-
mą�atnašaus�kun.�Gediminas�Keršys. Po�šv.�Mi-

šių� galėsite� įsigyti� pašventintų� kalėdaičių
Kūčių�vakarienės�stalui.� Maloniai�kviečiame
visus�dalyvauti.

� Šampano brunch – ,,Pasisveikinimas su
Naujaisiais”�–�ruošiamas�2020�m.�sausio�5�d.,
sekmadienį,�12:30�val.�p.�p.�Švč.�M.�Marijos�Gi-
mimo�parapijos�salėje,�6812�S.�Washtenaw
Ave,�Chicago,�IL�60629.�Muzikinę�programą
atliks�kamerinis�chorasAve Musica.�Prašome
užsisakyti�vietas� iki�šv.�Kalėdų.�Daugiau�in-
formacijos�tel.�773-776-7600.�

PAS MUS
IR

APLINK MUS

BENDRAUKIME

www.facebook.com/draugolaikrastis

9:00 val. r. - 5:00 val. v. 
Ateitininkų namuose 

1380 Castlewood Dr., Lemont, IL 60439  
Informacija: seslaimute@gmail.com ir  

(630) 243 - 1070.  
Rengia Pal. Jurgio Matulaičio misija.  

Registracija iki gruodžio 22 d. Skirta 1-6 sk. vaikams. 
 
 

GRUODŽIO 27-28 D., 2019 

COMPILED – 30 years of research - over 100 photographs –
over 50 unique recipes (dandelion wine;  zucchini pancakes),�–
sections�on�honey,�spices,�berries,�vegetables,�trees,�nuts,�dairy,
natural�oils,�and�folk�medicine,�secrets�to�longevity,�natural
resources�for�skincare�– information�on�dangerous�chemicals
and�safer�natural�substitutes�– WHO SHOULD NOT USE
SPECIFIC NATURAL RESOURCES & WHY NOT.

PROViDED – all resources used so the reader can verify – a
conversion table and a subject index to help find a specific
natural supplement or recipe.

Contact the author – email: regina@nedart.biz  – www.nedart.biz 

Available on line on Amazon – “The Therapy of Natural Living” 
by Regina Nedas - edited by Phillip L Levin, MD - Rated 4 out of 4 stars by a retired nurse.

KALĖDINIAI
SVEIKINIMAI

 

   

    

  
 

  

,,DRAUGE” PASIEKS 
PASAULIO PAKRAŠČIUS

Palinkėkite 
bičiuliams, klientams,

bendradarbiams 
Kalėdų vilties 
ir džiaugsmo! 

Sveikinimo tekstą,
nuotrauką,

o i ij
  

 

 
 

  

       

Palinkėkite bičiuliams, 
draugams, artimiesiems

Kalėdų vilties 
ir džiaugsmo!

Kreipkitės
tel. 773-585-9500 

arba 
skelbimai@draugas.org

Pradėkite dieną teisingai!

Prenumerata metams – tik 110 dol. 
Internetinė versija – 99 dol.

Tel .  630-805-1404

Jeigu norite prisidėti prie pasaulio taršos mažinimo ir atsisakyti plas-
tikinių maišelių, galite įsigyti iš audinio pagamintą pirkinių maišelį ,,Drau-
gas”. Sulankstytas jis lengvai telpa į rankinę ar automobilio daiktinę,
o išskleistas jis yra talpus, patogus ir elegantiškas. 

,,Draugo” pirkinių maišelis – puiki dovana sau, 
draugui ar šeimos nariui artėjančių Kalėdų proga.

Už 10 dol. jį įsigysite užsukę į ,,Draugo” redakciją

Arba siųskite čekį: DRAUGAS
4545 W. 63rd. Str., Chicago, IL 60629

Siuntimas į kitą valstiją – 2 dol., Illinois – 3 dol.

DR
AU

GA
UK

IM
E

Taip pat galite įsigyti lipduką ,,Draugaukime”.
Jo kaina – 2 dol., siuntimas – 50 cnt.


