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

„Dainavos” ansamblis padovanojo
stebuklą – 5 psl.

ŠIAME NUMERYJE:

Kalėdų eglutės programa
Los Angeles – 4 psl.

VYTAUTAS NAVAITIS

Žygis į 2019 metų Lietuvos rekordus prasidėjo 2018 m.
gruodžio 31 d. Būtent tos dienos vakarą Kaune gy-
 venantis švėkšniškis Kęstutis Price vičius, pasinė-

ręs į Baltijos jūros bangas, maudynes baigė tik sulau-
kęs Naujųjų metų, t. y. 2019 m. sausio 1 d. Taip K. Pri-
cevičius tapo pirmuoju 2019 metų Lietuvos rekordininku, o
kartu ir daugiausia kartų atviruo se vandenyse dalyvavusiu Nau-
ja metės nakties maudynėse, nes šis „ruonis” aštuntą kar-
tą 2001–2004, 2008–2010, 2017, 2019 metais iš gruo džio 31
d. į sausio 1 d. Naujuosius Me tus sutiko pasinėręs at-
viruosiuose vandenyse. Siekiant rekordų, pasinerti ga-
lima ne tik į bangas, bet ir į ledus. Tai padarė vilnietis
Modestas Stumbrys. Jis buvo pasinėręs į ledus, tiksliau
ilgiausiai buvo apsigaubęs ledu Kauno alaus daryklos
„Genys Brewing Co” patalpoje. Esant ledo temperatū-

rai -5,0  °C. M. Stumbrys bu vo 30 minučių ir 4,10 se-
kundes.

Taip pat verta paminėti ir kitą „šaltą ir vandenin-
gą” rekordą, pa siek tą ant kelto „Nida”, plaukiojan čio
tarp Klaipėdoje Senosios perkėlos (Šiaurinis ragas) ir
Smiltynės. Vasa rio 15 d. Lietuvos valstybės atkūrimo
dienai paminėti ant šio kelto buvo išskleista didžiausia lai-
vo vėliava. 91,26 m² ploto, 16,9 m ilgio, 5,4 m plo čio gel-
tonos, žalios ir raudonos spal vų tautinės vėliavos ten-
tą pagal AB „Smiltynės perkėla” sumanymą ga mi no
UAB „Klaipėdos tentai”.                                        – 6 psl.

Ilgiausiai apgaubtas ledu. Modesto Stumbrio nuotr.

Didžiausia laivo vėliava Sauliaus Balčiūno nuotr.

neįtikėtinų Lietuvos rekordų metai
2019 metai – 

Baigdami šiuos, 2019-uosius metus, ti-

kime, kad visi laikraščio kūrėjai, lei-

dėjai tikrai šypsosi, nes 110-uosius

,,Draugo” leidimo metus, kaip jau trumpai

in formavome praėjusiame numeryje, vaini-

kavo garbingas apdovanojimas ,,Už viso

gyvenimo nuopelnus”.

Išsamiau apie ,,Globalios Lietuvos apdo-

vanojimų” renginį, vykusį Lietuvos prezi-

dento rūmuose –  mūsų bendradarbio Vita-

lijaus Zaikausko pasakojimas 9-me psl. 

Tačiau šis apdovanojimas – tai ne vie-

nintelė priežastis, kodėl ,,Draugo” kū-

rėjai turėtų šypsotis iš aukštybių. Ko

gero, pats didžiausias džiaugsmas

esate jūs, mieli mūsų skaitytojai, rė-

mėjai, mylėtojai, kritikai ir patarėjai.

Jeigu nebūtų jūsų – nebūtų ir ,,Drau -

go”. Dėkodami jums, kad esate, svei-

ki name visus su Naujaisiais, 2020-ai-

siais metais. Linkime jums ir jūsų my-

limiems žmonėms, kad ateinantys

metai būtų kupini gėrio, prasmės ir

pilnatvės. Ir kad jie būtų geri Lietuvai

bei visam Pasauliui. 



triarchui, liko tik nuošalus akmens sklypelis prie Fil-
harmonijos. Kurgi ne, juk okupantai užsiėmė ge-
riausias sostinės vietas, kurių dabar negalima lies-
ti, nes tai istorinė atmintis. Tokiu atveju ir Lenino
nereikėjo griauti – tai irgi istorinė atmintis. Pa-
grindines aikštes skirkime istorinei atminčiai –
grąžinkime Vinco Kapsuko paminklą prieš Rotušę ir
J. Aleksos-Angariečio paminklą Šermukšnių g. – kuo
jie blogesni – jie irgi istorinės asmenybės. Jie kovo-
jo prieš nepriklausomą Lietuvą ir savo pasiekė, o
Cvirka jų siekius tik įtvirtino – Maskvoje su kitais
pasirašė Lietuvos prijungimo prie sovietų imperijos. 

Cvirka prisiminimuose

Okokia tai asmenybė, kuriai skirta centrinė Vil-
niaus vieta? Štai kas neseniai apie ją buvo ra-
šyta „Kultūros baruose” pasirodžiusiuose am-

žininko prisiminimuose (perspausdino ir lrytas.lt).
Amžininkas – Ksaveras Andrašiūnas, Nepriklauso-
mybės kovų savanoris, IV Seimo narys, šachmati-
ninkas, literatas, okupacijos metais prisiminimus ra-
šęs „į stalčius”, kurių pagrindu dukra I. Balčiūnie-
nė 2006 m. parengė knygą „Gyvybės gambitas”.
Skyrelyje „Skundikas Cvirka” K. Andrašiūnas pa-
sakoja, kaip Kaune 1941 m. gegužės mėn. užsuko į li-
teratų mėgstamą „Konrado” kavinę, kur prie vieno
stalelio rado trijulę: „‘Stalino saulę’ parvežęs Cvir-
ka, humoristinio žurnalo „Kuntaplis” redaktorius
Tilvytis ir apysenis vyras. Tilvytis, mane pamatęs,
pašoka, apkabina, išbučiuoja, pakviečia prisėsti

prie jų. – Dar vieną, didesnį grafiną krupniko! – šūk-
teli padavėjai. Trumpai šnektelim. Ant stalo gausu
užkandos. Tilvytis šypsosi. – Čia, brol, istorinė die-
na. Nelauktai netikėtai trys buvusieji ‘Kuntaplio’ ben-
dradarbiai su buvusiuoju redaktoriumi prie vieno
stalelio sėdi. Ir net du seimo nariai. Ksaveras – sme-
toninio, o va šis draugas – tarybinio... Turbūt ge-
resnės progos išgerti ir nepasitaikys gyvenime. Pa-
kilnojam taureles”. 

Andrašiūnas ima visų prašyti gelbėti savo drau-
gą Joną Jablonskį – Lietuvos patriarcho, kalbininko,
profesoriaus Jono Jablonskio sūnų: „Uždarytas į Lu-
kiškių kalėjimą, o juk niekuo neprasikaltęs, jokiom
politikom neužsiiminėjęs. Kokia jo kaltė – gal gimi-
mo data ir vieta žemėlapyje? Gal kad mokytas ir pro-
tingas? Tilvytis pritaria – reikia gelbėti. Cvirka
smak so, tyli, tik vis kaišioja pirštą į nosį ir maigo
snarglį. Žinoma, tai ne šlykščiausia jo būdo savybė.
Visų niekingų darbelių nė neišvardytum – tyčiojo-
si iš Vyčio (nukabinęs nuo bendrabučio kambario sie-
nos Vytį, toje vietoje nupiešė pjautuvą ir pakabino
plaktuką), spjaudė į veidą Kristui (P. Cvirkos 1928 m.
eilėraščių rinkinys ‘Pirmosios mišios’), dergė Čiur-
lionį, šmeižė savo globėjus, niekino žydus, plagia-
toriaus amatu rankas tepėsi (1932 m. J. K. Pavilionio
slapyvardžiu ‘Lietuvos aide’ paskelbė apysaką, per-

pasakojančią Rumunijos žydų rašytojo
K. Berkovičiaus apysakos siužetą;
LKP vadovas Z. Angarietis už tai Cvir-
ką pavadino politine prostitute ir de-
maskavo jo slapyvardį. Cvirka pripa-
žino klaidas, prašėsi atleidžiamas ir
teigė, kad be komunistų pagalbos jo
darbas ir veikla neturi ateities), už pi-
nigus Tėvynę pardavė... Man koktu

žiūrėti į Stalino rojaus šlovintoją, bet jauna padavėja
atneša didelį kavinuką, puodelius ir grafiną krup-
niko”. 

Ksaveras toliau įkalbinėja vyrus: „Jūs, vyrai, da-
bar turite galios ir pažinčių. Padėkit išgelbėti Joną.
Viskas gyvenime keičiasi. Vyriausybės, valstybės iš-
nyksta, o draugas lieka draugu. Išgeriam. Pasipila
pažadai. Ir Tilvytis, ir senyvas vyriškis pažada va-
žiuoti į Vilnių, užeiti pas Sniečkų, Paleckį, kad Jo-
nas vėl būtų laisvas. Patenkintas užsirūkau. Tilvy-
tis primena, kaip aš jį ir Blazą gelbėjau, kai ko-
mendantas Saladžius juos dvi dienas laikė daboklė-
je ir grasino išsiųsiąs į Dimitravą, jei nepasakysią,
kas autorius feljetono, išjuokusio vyriausiąjį vals-
tybės veikėją. Bet jie neišdavė, o autorius buvau aš.
Cvirka ramiai klauso. Tada atsikelia ir išeina”... 

Prie Ksavero skubiai pribėga pažįstama bufeti-
ninkė žydaitė Ada ir praneša, kad jį kviečia prie te-
lefono iš Vilniaus. „Kviečia – einu, o Ada kartu įsi-
spraudžia į būdelę ir šnabžda: – Cvirka ką tik kalbėjo
su saugumu – skubiai atvykit, yra čia jums įdomus
paukštelis... Kol nepaspruko, gal pavyks sugauti...
Pati girdėjau. Jau ne vieną šitaip pražudė. Kuo sku-
biau dinkit. Aš pasakysiu, kad buvot iškviestas va-
žiuoti į Vilnių. Paima mane už parankės ir veda prie
durų. – Ačiū, Ada. Niekada nepamiršiu”. 

Ksaveras pakeleivinga mašina grįžta namo, iš
kur paskambina į „Konrado” kavinę ir prašo pa-
kviesti Tilvytį, kuriam paaiškina, kad neva važiuo-
ja į Vilnių gelbėti J. Jablonskio. Tilvytis irgi žada pa-
dėti, bet, kaip paaiškėja vėliau, diplomatas, žurna-
listas, Lietuvos kariuomenės atsargos jaunesnysis lei-
tenantas, suimtas 1941 m., su kalinių grupe buvo iš-
varytas į Červenę ir pakelyje enkavedistų su kitais
kaliniais nužudytas. 

Baigdamas Tilvytis priduria: „Gerai, Ksaverai,
kad išėjai. Čia tokie du tipai apie patį teiravosi. Vel-
niai žino ko norėjo”. „Paklausk Cvirkos. Jis paaiš-
kins”, – sako Ksaveras, kuris „Post scriptum” rašo:
„1946 m. rudenį grįžau iš lagerio, bet nebeteko su-
sitikti su niekšybėm išgarsėjusiu ir žmonių gyvybėm
prekiavusiu Cvirka”, – ir prisimena žurnalo „Aka-
demikas” redaktoriaus Vlado Nausėdo istoriją. Už
tai, kad jis kažkada savo žurnale buvo paskelbęs sla-
pyvardžiu pasirašytą Balio Sruogos nepalankią re-
cenziją apie Cvirkos romaną „Meisteris ir sūnūs”, so-
vietmečiu Cvirkos dėka buvęs ištremtas į Šiaurės
Uralą; Cvirkos liudijimu buvęs įkalintas ir Kazys Ja-
kubėnas, vėliau neaiškiomis aplinkybėmis nužudytas
Vilniuje. 

„Tačiau ne veltui sakoma – kiekvieno skundiko
duona netikra ir nedėkinga. Po gero pusmečio iš-
girdau, kad gegužės 1-ąją prisiplempė degtinės, o kitą
dieną, net žmonos neapverktas neapgailėtas (anot au-
toriaus, laidotuvėse žmona nedalyvavo dėl Cvirkos
palaido gyvenimo. Red.) iš šio pasaulio iškeliavo”.

Baigdamas apgailestauja, kad 1960 m. atvažiavęs
į Vilnių „metaliniu virtęs ir ant akmenų krūvos už-
sikoręs balvonas vėl pastojo man kelią. Net kojos per
kelius sulinko matant, kaip per vaizdingą sostinės
atšlaitę be graužaties ir atgailos žingsniuoja išda-
vikas, pardavęs Lietuvos žemę ir jos žmones”.

Visa viltis į 2020-uosius, gal jie paminklų staty-
mo srityje atneš kokių permainų.

Praėjusieji metai nebuvo kažkuo iš-
skirtiniai. Gal gamta Lietuvai kiek pa-
šykštėjo drėgmės ir pasiuntė daugiau
saulės, todėl javų derlius buvo kiek
menkesnis, bet užtat puikiai derėjo
bulvės. Kaune duris atvėrė Vokietijos
automobilių dalių gamintoja „Conti-
nental”, ir tai vienas didžiausių inves-
ticinių projektų Lietuvoje per pastaruosius 20 m. Buvo
minimos Lietuvos istorijos datos ir nusipelniusios is-
torinės asmenybės. Tokių datų metų kalendoriuje
buvo net vienuolika. Pvz., LR Seimo sprendimu
2019-ieji buvo paskelbti Lietuvos Tarybos pirminin-
ko, Lietuvos valstybės prezidento Antano Smetonos
metais.

Diskusijos 

Dėl Smetonos vyko ir, deja, tebevyksta diskusijos,
ar jis vertas paminklo Lietuvos sostinėje Vil-
niuje. Už paminklą buvo pasisakiusi Prezi-

dentė Dalia Grybauskaitė, ragino tai daryti jo biog-
rafas dr. Alfonsas Eidintas ir kt., bet reikalai vis ne-
juda į priekį, kažkas kažkur kliūva. Nepakanka to,
kad tai buvo asmenybė, nuo jaunystės gyvenimą pa-
šventusi Lietuvai ir lietuvybei, trukdo mat tas upe-
lis, per kurį jis protestuodamas perbrido 1941 m., kai
sovietų armija užėmė mūsų kraštą, – nesutiko oku-
pantų su gėlėmis. Mat jis buvo diktatorius. Grei-
čiausiai todėl ir Vytautui Didžiajam Lietuvoje per
trisdešimt metų nėra pastatyta nė vieno paminklo
valstybės rūpesčiu, nes buvo „okupantas”, užėmęs
didelę dalį Rytų Europos ir sukūręs didžiausią to
meto imperiją Europoje. Kad paminklas Vytautui
2009 m. išaugo Dzūkijoje, Alytaus r., Raižių kaime,
– tai jam dėkingų totorių nuopelnas. Žemaitijoje Vy-
tautą yra pasistatęs ūkininkas ant savo žemės, Pe-
lesos lietuviai Baltarusijoje; 2003 m. Vytautui pa-
minklas buvo sumąstytas pastatyti Kernavėje ir tu-
rėjo stovėti greta pirmosios Kernavės bažnyčios pa-
matų, tačiau projekto nepatvirtino Kernavės rezer-
vatas, todėl galiausiai paminklas apsistojo kleboni-
jos kieme. 1991 m. Kaune, prie Vytauto bažnyčios irgi
yra pastatytas Vytauto paminklas bei daugelyje
vietų įvairiausių paminklų visoje Lietuvoje likusių
ar atstatytų iš prieškario laikų, bet tai ne šiandie-
ninės Lietuvos valstybės įvertinimas. Tiesa, yra su-
sikūrusi iniciatyvinė grupė, kuri siekia Žalgirio mū-
šio 600-osioms metinėms pagal skulpt. Gedimino Ka-
raliaus projektą Vilniaus pilių teritorijoje pastaty-
ti paminklą Vytautui, bet tai vėlgi ne valstybė. O Pet-
rui Cvirkai paminklas tebestovi – tarsi pagrindiniam
valstybės asmeniui skirtas gražiausias 1 ha plotas
sostinės centre.

Galima suprasti komunistinę Lietuvą, kuri pa-
statė Cvirkai paminklą – ji dar neturėjo savų did-
vyrių, jiems reikėjo stabo, bet kad šiandieninė Ra-
šytojų sąjunga yra už Cvirkos paminklo išsaugojimą,
tai jau kažkas įdomesnio. Praėjusią vasarą netgi buvo
suregztas rašytojų raštas Vilniaus miesto merui pa-
aiškinant, kodėl paminklas turėtų išlikti – esą jo di-
deli literatūriniai pasiekimai, be to, tai istorinis pa-
veldas, reikia saugoti sudėtingą istorinę atmintį.
Kiekvienas turi savo nuomonę, bet aš pritariu min-
čiai, kad tai pasityčiojimas iš istorijos. Galim ir ne-
griauti, tik perkelkim Cvirką į Klangius, Jurbarko
r. – jo gimtinę. Giminėms gal tai ir brangu – tai jų šei-
mynykštis. Kas jį gerbia, tevažiuoja jo lankyti ten.
Ką svečiui pasakyti – kokia čia Lietuvai nusipelniusi
asmenybė?! Kad pardavė Lietuvą okupantams? Už-
tat Jonui Basanavičiui, nepriklausomos Lietuvos pa-

2019-uosius palydint
AuDRONė V. ŠKIuDAITė
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Jau keleri metai priklausau lie tu vių būre-
liui, kuris palaiko ryšius elektroniniu paš-
tu. Pasidalijame in formacija, apsikeičiame
nuomonė mis, pasidalijame patirtimi. Kas
tą būrelį su da ro? Jame yra apie 55 asme-
nis. Bū re lio moterų amžiaus vidurkis – 66
me tai, o vyrų – 74 metai. Dauguma gyvena
JAV.

Neseniai vienas būrelio narys at siuntė pra-
nešimą apie alkoholio vartojimą Lietu-
voje. Tos informacijos šaltinis – Organization for

Economic Co-operation and Development (OECD).
Tuo pačiu buvo pridėta pa pildoma informacija apie
įvairių kraš tų laimės rodiklio būklę. OECD prane-
šime rašoma, kad Lietuva yra šalis, kur vienam as-
meniui tenka dau giausiai alkoholio. Vidutiniškai
kiekvienas asmuo per metus suvartoja 12.3 litro al-
koholio. Po Lietuvos se ka Austrija, Prancūzija, Če-
kijos Res publika ir Liuksemburgas. Latvija – šešto-
je vietoje, Rusija – septintoje ir t. t. O sąrašo gale pui-
kuojasi Indone zi ja, Turkija ir Izraelis. Laimės ro-
diklio studijos rezultatų arenoje Lietuva užėmė šeš-
tą vietą. Geriausiai pasiro dė Nyderlandai. Po to – Ita-
lija, Ispa nija, Prancūzija, Norvegija, Belgija, Vokie-
tija ir Švedija. Kaip matome, vi si šie kraštai yra Eu-
ropoje. JAV liko 37-oje vietoje, o 40 įvertintų kraštų
pa baigoje liko Kolumbija ir Meksika. 

Dabar pasidalinsiu būrelio reakcija į gautą in-
formaciją. „Atsiliepiau pats pirmasis. Mano pirma
reakcija dėl Lietuvos gyventojų pirmavimo alkoho-
lio vartojime buvo: daug žmo nių iš Lietuvos išsi-
kraustė į kitas ša lis, tuo sumažindami krašto gy-
ventojų skaičių. Spėju, kad šioje grupėje daug alko-
holio geriančiųjų procentas buvo mažesnis nei Lie-
tuvoje likusių jų. Jei taip yra, tai automatiškai pa kelia
Lietuvos rezultatus dėl alkoholio vartojimo. Ne kar-
tą teko skaityti, kad Lietuvoje likę tik senukai ir pi-
jokai.” Nežinau, kiek čia teisybės, bet toks įvaizdis
prisideda prie Lie tuvos „reputacijos”. Dėl džiaugs-
mo gyvenimu, jei apklausa vyko, kai bent dalis ap-
klaustųjų jau buvo alkoholio paveikti, tai jų nuomonė
apie džiaugsmą ir laimę gyvenime, be abejo, buvo pa-
veikta to laikino „džiaugsmo”. Jei apklausa būtų vy-
kusi anksti rytą, prieš išsipagiriojant, džiaugsmo ro-
diklis būtų buvęs daug ma žesnis.

Po septynių valandų atėjo toks laiškas: „Sunku,
Romualdai, man ti kė ti, kad tavo dūmojimas teisus,
kai sakai, kad iš tų, kurie paliko Lietuvą, piktnau-

džiaujančių alkoholiu procentas buvo mažesnis nei
Lietuvoje likusių. Nuo Nepriklausomybės at sta tymo
esu samdęs statybos darbams maždaug 40 vyrų, at-
vykusių iš dabartinės Lietuvos, plius 4 iš Lietu vos Di-
džiosios Kunigaikštystės – du iš Seinų krašto ir 2 iš
Minsko. Iš Sei nų krašto vienas vyrukas, kurį laiką
pas mane dirbęs, kol reikėjo jį at leisti, vos sulaukęs
40 m. mirė nuo alkoholizmo. Vienam tų iš Minsko be
sąmonės nusigėrusiam reikėjo šaukti ‘ambulansą’.
Tai 2 iš 4, reiškia 50 proc., visiški girtuokliai, o tre-
čias iš tų keturių kurį laiką irgi be saiko gerdavo –
ypač po savaitgalio, kai pirmadienį prisistatydavo
darbui. Jo vi sas kūnas alkoholiu prakaituodavo, da-
bar jau pasiekęs pensiją susitvar kė. Jo žmona irgi
buvo nemaža latrė (…). Buvo ir kiti. Ir darbo dieną,
po darbo susitikdavo trys ar keturi ir išmaukdavo po
butelį ar kelis (…) Ir dabar turiu problemą – vienas
mano darbininkų, geras žmogus, pareigingas tėvas,
puikus meistras – trečią ir paskutinį kartą varau jį
į AA ir pas psichologą, kuris gydo žmones, kurie al-
koholiu ir kitais svaigalais savo ir savo šeimos gy-
venimą gadina. Jis iš Lietuvos, dirba pas mane jau
beveik 20 metų. Nežinau, kaip viskas baigsis. Vienos
salės šeimininkas iš Čika gos man sakė: Kai pas mus
meksi kiečiai užsisako balių, 1,000 žmonių pa laikyti
tvarką mums užtenka 1 ap sauginio. Kai trečiaban-
giai lietuviai baliavoja, 500 žmonių mums reikia pa-
 samdyti ne mažiau kaip 5 vyrų, kad susitvarkytų su
išgėrusių  muštynėmis.  Taigi,  čia tik mano patirtis,
neturiu  statistikos.  Bet  tavo  dūmojimas   manęs
neįtikina. So it’s a problem – ar Lietuvoje, ar išeivi-
joje”.

Kitą dieną atėjo dar toks atsilie pimas: „Iš tikro,
tenka girdėti kal bant, kad lietuviai (ypač naujai at-
vy kę) Čikagoje gausiai baliavoja ir daug geria. Kaip
Romualdas pastebėjo, bū tų įdomu, jei mūsų spaudos
tiriantys žurnalistai ta tema susidomėtų ir su rinktų
tikros informacijos. Pasaulio lie tuvių centro direk-
torius (…) pasi kalbėjime sakė, kad PLC patalpas daž-

nai nuomojantys meksikiečiai (…)
visada būna labai tvarkingi, pa tal-
pas palieka švarias ir su jais jokių
bėdų nebūna. Dėl (…) duomenų,
ku rie rodo, kad Lietuva yra happy
country, tai reikėtų sužinoti, kaip ta
informacija buvo surinkta, kas ir
kur buvo apklausinėti, ko buvo klau-
siama ir kokia buvo to apklausinė-
jimo apim tis. Tie, kuriuos teko su-
tikti po to, kada jie lankėsi Lietuvoje,

visi sako, kad buvo labai malonu, gera ir sma gu. Teko
kalbėti su amerikiečiu studentu, kuris metus mokėsi
Vytauto Didžiojo universitete, ir jo įspūdžiai buvo kuo
geriausi. Sakė, kad norėtų ten ir toliau mokytis”.

Rašome ir kalbame, lyg visiems turėtų būti aiš-
ku, kas tas alkoholis yra ir kaip jis gali paveik-
ti mūsų sveikatą, mūsų gyvenimą. Alkoholis var-

tojamas įvairiais tikslais: kaip maisto ar medicinos
produktas, kaip laisvalaikio praleidimo būdas, dėl at-
sipalaiduojančio poveikio ir t. t. Dėl etanolio povei-
kio centrinei nervų sistemai žmones alkoholis vei-
kia svaiginančiai. Ilgalaikis ir dažnas akoho linių gė-
rimų vartojimas gali sukelti alkoholinę psichozę, ke-
penų cirozę ir priklausomybę alkoholiui. Dar reikia
pridėti, kad populiariausi alkoholiniai gėrimai yra
degtinė, alus ir vynas, o ne distiliuotas alkoholis. Pri-
simena vienas pacientas, kuris prisiekinėjo visais
šventaisiais, kad nėra alkoholikas, nes alkoholio vi-
sai negeria. Geria tik alų.

Ką apie visa tai galvoja gerbiami „Draugo”
skaitytojai? Savo pastabas galite siųsti man elekt-
roniniu paštu romask@comcast.net. Iš gautų atsa ky-
 mų gali susidaryti dar vienas straipsnis šia tema.

Pabaigai (atsipalaidavimui nuo rimtos temos
svarstybų) – viena įdo mi istorijėlė. Jos autoriaus ne-
žinau. „Šį rytą parke vieno benamio žmogaus pa-
klausiau, kaip jis į tokią pa dėtį pateko. Jo atsakymas
buvo neti kė tas. Vos prieš mėnesį turėjau už tek tinai
valgyti, mano rūbai buvo skalbiami, turėjau stogą
virš galvos, turėjau televizorių ir internetą. Kūną ir
protą mankštinti eidavau į sporto salę ir skaityklą.
Taip pat per internetą ruošiausi magistro laips-
niui. Neturėjau nesumokėtų sąskaitų ar kitokių
skolų. Aš taip pat turėjau pilną sveikatos draudimą.
Man jo tikrai pagailo, tad paklausiau: Kas nutiko?
Narkotikai? Alkoholis? Sky rybos? O visai ne! Prieš
mėnesį mane paleido iš kalėjimo, – paaiškino pa šne-
kovas”.

dažnėja, kaip dažnėja ir šventimas Fa-
cebooke, leidžiantis pasinerti į šimto
ar tūkstančio „draugų” gyvenimo aki-
mir kas, tarsi dalyvaujant jose kartu nė
neišeinant iš namų: paragauti šventinio
torto, pabūti Paryžiuje ar Hawaii, Vil-
niuje ar Vienos operoje. 

Žinoma, ši savaitė nuo Kalėdų iki
Naujųjų būna kažkuo vis kitokia, tačiau
man tai visuomet yra padėkos metas.
Lietuvoje paskelbtieji ir jau besibai-

giantieji Pasaulio lietuvių metai leido suvokti neį-
kainojamą JAV lietuvių dovaną: pastangas dėl Lie-
tuvos laisvės, išsaugotą ir tebesaugomą kalbą, tau-
tines tradicijas, gyvas ir veiklias jaunimo organi-
zacijas, kurių dėka galėjo atsikurti ateitininkai,
skautai, šauliai pasibaigus sovietų okupacijai. Argi
ne stebuklas, kad trečios kartos emigrantai buvo
draugiškai sutikti ir pasveikinti lietuviškai? Kad pir-
muosius žingsnius nepažįstamoje šalyje galėjo ženg-
ti pokaryje sunkiu darbu įsikūrusių lietuvių ir jų vai-
kų padedami? Ar kažkada „Draugo” laikraštį reda-
gavęs mano močiutės ateitininkės brolis Jonas Šo-
liūnas galėjo tikėtis tokio stebuklo, kad sovietinėje
Lietuvoje likusios sesers anūkė galės dalintis ko-
mentarais apie šv. Kalėdų šventimą „Draugui”? Ar
ne todėl buvo stengtasi kurti ir iki šiol puoselėti lie-
tuvišką spaudą išeivijoje? Arba virti cepelinus ir kep-
ti kugelius? Nepamenu ar padėkojome mes, šiandien
gyvenantys laisvoje Lietuvoje už paramą anuomet,
už paramą, kuri tęsiasi ir šiandien surinktomis au-
komis lietuvių studentų mokslui, našlaičiams, Ca-
ritas organizacijai, spaudai ir radijo programoms?
Šiandien labai noriu dėkoti, man šiųmetinis laikas
iki Naujųjų yra nuostabus prisiminimų, padėkos ir
vienybės su pasaulio lietuviais laikas. Koks jis bus
kitąmet nežinau, tik žinau, jog tikrai bus už ką ir kam
padėkoti. 

Su Naujais Metais!

labai lengvas uždavinys, nes pasiūlymų gali būti
daug, bet nė vieno tinkamo. Dar blogiau, jeigu siū-
lytis tenka pačiam arba pakvietus ką nors sulauk-
ti neigiamo atsakymo. Tada lieka baras arba jau vi-
sai kritiniu atveju, viena iš kelių Vilniaus bažnyčių,
neseniai atvėrusių galimybę „nevykėliams”, kurie
nesusiranda su kuo švęsti,  pasitikti naujuosius ne
vienatvėje, ne su televizoriumi ar kompiuteriu, bet
su kitais panašiais nelaimėliais. Pastaroji vieta tin-
kamiausia vis dėlto amžiaus grupei nuo 50 iki 90
metų ir daugiau. Ypač vienišiems, vyrų ar žmonų
paliktiems, viskuo nusivylusiems, praradusiems ir
nerandantiems, ir nieko čia keista ar įžeidaus – juk
paprastai bažnyčia ir būna toji paskutinė stotelė, kai
jau visas kitas pravažiuoji ir pamatai, kad niekas
jose tavęs nelaukė.  Šiuo laiku amžiaus grupei nuo
18 iki 65 vis labiau populiarėja internetinių pažin-
čių programėlės – nenori būti vienas tą ypatingą
nak tį, tai per kelias valandas gali susirasti netoliese
esantį panašius poreikius turintį žmogų. Beveik
kaip parduotuvėje įsigyti ką nors mielo ir gražaus
su garantija grąžinti. Arba nebūtinai. Pažįstu ir to-
kių, kurie tyčia pabėga iš Vilniaus į kokį kaimą, kad
negirdėtų ir nematytų triukšmingo šventinio šur-
mulio, pasiėmę knygą, išjungę telefoną ir interne-
tą. Gal juos erzina kitų žmonių linksmumas, baks-
nojantis į pačių patiriamą liūdesį ar vienišumą? Neį-
lįsi į kito širdį, bet tokia tarpušvenčio praktika vis

Dvi šventes skiria savaitė ir tai
paprastai yra laikas, kai nelabai
žinai, ką veikti. Viskas jau pa-

prastai būna padaryta iki Kūčių: už-
baigti būtiniausi darbai, paruošti ir jau
suvalgyti ypatingi šventiniai patieka-
lai, supirktos ir išdalintos dovanos, pa-
sirūpinta atlikti ir krikščionišką pa-
reigą – aplankyti vienišą, ligonį, su-
šelpti stokojantį, jau parašyti ir seniai
išsiųsti sveikinimai... Kas dabar? Ži-
noma, daugelis šiuo laiku ir net iki pat Trijų Kara-
lių būna suplanavę atostogas. Kas išgali, stengiasi ap-
lankyti įdomesnius tolimus kraštus, studijuojantys
užsienyje vaikai stengiasi grįžti į gimtuosius namus
ir pabūti su šeima, kad apglėbti nesenkančios tėvų
meilės, pasisotinę ramumo ir šilumos, sustiprėję vėl
keliautų mokytis, dirbti, o iš tiesų surasti save sve-
timame ir ne visuomet svetingame krašte. O ką vei-
kia tie, kurie šį laiką praleidžia savo namuose, ku-
rie niekur nekeliauja dėl įvairių priežasčių: gal pa-
prasčiausiai nemėgsta, o gal dėl sveikatos negali nie-
kur pajudėti arba neturi tam lėšų, o gal pavargę nuo
vieno šventimo ir siaubu laukia kitos šventės, kuri
griaudės fejerverkais, šaudys šampano kamščiais ir
ausis užgulančia muzika? Kadangi priklausau būtent
šiai niekur nekeliaujančiųjų šventinių namisėdų ka-
tegorijai galiu drąsiai pasidalinti kitų, panašių šiuo
požiūriu, Lietuvos sostinės gyventojų patirtimi.
Jaunų ir garbaus amžiaus, šeimos žmonių ir vieni-
šų, taip pat ir savo asmeniniais įspūdžiais, jei ne-
prieštaraujate. Galbūt skaitydami atrasite ir savo tar-
pušventines tradicijas, įpročius arba prisiminsite
spontaniškus įvykius, kurie sugriovė įprastinį tos
kasmet atsikartojančios savaitės ritmą. O gal pasi-
semsite idėjų 2020-ųjų tarpušvenčiui. Taigi, jau-
nuo liams nuo 16 iki bemaž 40 metų, kurie nesukū-
rę šeimų, svarbiausia šiuo laiku surasti kompaniją
tai gruodžio 31-osios nakčiai. Ir patikėkite, tai nėra
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Los Angeles Šv. Kazimiero lituanistinei mokyklai
2019-ieji metai ypatingi – naujų mokslo metų skam-
butis nuskambėjo septyniasdešimtą kartą! 1949 me-
tais prelato Jono Kučingio įkurti, septynis dešimtmečius
be pertraukos Los Angeles veikiantys lituanistinio švie-
timo namai tvirtai žengia pirmyn. Jubiliejinius metus
šventiškai mini 145 mokiniai, 30 mokytojų bei talki-
ninkių, gausus būrys mokyklos globėjų ir tėvelių.

Kaip naujagimis ateina į jau susiformavusį šei-
mos, kultūrinių, visuomeninių tradicijų ratą,
taip ir kiekvienas lituanistinės mokyklos

mokinys įsilieja į Šv. Kazimiero mokyklos tradicijų
tąsą. Paveldėtos tradicijos, perduotos iš kartos į
kartą, tampa atramos taškais, padedančiais for-
muoti vertybes, tarpusavio dvasinę pusiausvyrą, už-
tikrina stabilumą.

Jau tapo tradicija, kad kasmet spalio pirmąjį sa-
vaitgalį mokyklos auklėtiniai dalyvauja didžiausioje
Vakarų pakrantės lietuvių šventėje Los Angeles – Lie-
tuvių dienose. Šiais metais lietuvių liaudies šokių ir
dainų programoje dalyvavo visi – nuo jauniausių kiš-
kių klasės mokinukų iki vyriausiųjų – seminaristų.
Šventinės nuotaikos nestokojantys, autentiškais
tautiniais drabužiais pasipuošę jaunieji atlikėjai
susilaukė ypatingo žiūrovų dėmesio ir plojimų.

Ne vienam lietuviui Vėlinės siejasi su magiškai
tamsoje plevenančia žvakučių jūra. Minint Vėlines
ir Visų Šventųjų dieną Los Angeles Forest Lawn ka-
pinėse plazdėjo dešimtys trispalvių – lituanistinės
mokyklos auklėtiniai pagerbė čia palaidotų lietuvių
atminimą, jų kapus pažymėdami Lietuvos vėliavė-
lėmis. Kapinių kiemelyje mokyklos direktorė kartu
su tikybos mokytojomis susirinkusiuosius pakvie-
tė susikaupti tylos minutei ir maldai, drauge pabū-
ti rimtyje, prisiminti ne tik Anapilin iškeliavusius
artimuosius, bet ir toliau tęsti gražų Vėlinių minė-
jimo paprotį.

Socialinių, emocinių kompetencijų ugdymas
yra tiek pat svarbus, kiek ir lituanistinis, katalikiš-
kas švietimas. Tad kasmet vadovaujantis arkivys-
kupijos reikalavimais, mokyklos auklėtiniai turi ga-
limybę išklausyti vaikų apsaugos mokykloje prog-
ramą. Skirtingoms amžiaus grupėms pritaikyta,
lengvai įsisavinama paskaita buvo pristatyta visų kla-
sių mokiniams, o įgytas žinias padėjo įtvirtinti
programos kuratorės moderuota diskusija. 

Gerai žinomas Lietuvos kino režisierius Donatas
Ulvydas viešnagės Los Angeles metu mielai sutiko
praleisti popietę su mokyklos vyriausiais – semina -
ristais. Legendinių kino filmų „Tadas Blinda. Pra-
džia”, „Emilija iš Laisvės alėjos” ir dokumentinio fil-
mo „Valstybės paslaptis” apie kadenciją baigusią Pre-
zidentę Dalią Grybauskaitę autorius pasidalijo pa-
tirtimi, filmų kūrimo proceso subtilybėmis, negai-
lėjo patarimų besidomintiems filmų industrija. Net
po pertraukėlei kviečiančio skambučio klasė neiš-
tuštėjo. Įdomūs svečiai, jaunų žmonių širdyse ir aky-
se sugebantys įžiebti kibirkštėlę bei norą aktyviai
kurti ateitį, yra viena geriausių dovanų mokyklai ir
jos mokiniams. 

Pasak mokyklos direktorės Marytės Newsom, vi-
sada yra tinkamas metas formalumams ir tinkamas
metas linksmybėms. Pirmasis mokyklos 70-mečio
šventinis vakaras – Jubiliejinė vyno vakaronė – tik-
rai nebuvo sukaustytas šaltų formalumų ir protokolo
reikalavimų. Tai buvo vakaras, kupinas linksmos
muzikos, šokių, dainų ir puikios nuotaikos. Ener-
gingas, entuziazmo nestokojantis tėvelių organiza-
cinis komitetas pasirūpino itin stilingu salės inter-
jero dekoru, elegantiškai pateiktais užkandžiais ir,
žinoma, vienuolikos vynų iš skirtingų pasaulio
kampelių degustacija. Į vakaronę susirinko per 200
svečių, jų tarpe – ir buvę mokytojai bei mokiniai. Spe-
cialiai šia proga atvykęs Lietuvoje gerai žinomas ir
ne vieną apdovanojimą pelnęs atlikėjas Martynas
Balskus padovanojo nepamirštamą gyvos muzikos
programą. Direktorė negailėjo padėkos žodžių ir kiek-
vienam renginio organizatoriui įteikė po rožės žie-

MARYTĖ NEWSOM

Jubiliejinių metų proga ilgametė tau-
tinių šokių mokytoja Danguolė Var-
nienė, sūnus Valdas, dainavimo mo-
kytojas Viktoras Ralys su mok. Aušros
Rosegard ir Rimos Veličkienės pagalba
nusprendė sukurti vaizdelius iš buvu-
sių eglučių programų.

kah. Prisiminti šią šventę kviečiu Dei-
vį, Mayą ir Aliną Danovitch uždegti pir-
mą žvakę menoroje, aštuonių žvakių
žvakidėje, ir mus pasveikinti”. Klau sy-
tojai padėkojo vaikams gausiai plodami.

Direktorė išreiškė giliausią užuo-
jautą Reivydų šeimai – žmonai Jennifer,
jauniems sūnums Antanui ir Aleksui,
kurie tik prieš kelias dienas neteko tė-
velio Ričardo, pakirsto  sunkios sligos.
„Mokykla – tai šilta, šeimy niš ka ben-
druomenė, kurioje mokomės, bet kartu

ir dalinamės džiaugsmais ir skaus-
mais”, – pridėjo direktorė.

Programai baigiantis į salę at-
pūkšnojo Kalėdų senelis su dovanų
maišu, pasveikino visus ir pradėjo da-
linti dovanėles. Mažiausi mokinukai
pravirom burnytėm ir išpūstom akytėm
sekė senelio žingsnius, o vienas mamai
į ausį pakuždėjo: „Čia tikras Kalėdų se-
nelis. Jis kalba lietuviškai!”

Ir taip Los Angeles Šv. Kazimiero li-
tuanistinė mokykla atšventė Kalėdas!

Los Angeles Šv. Kazimiero lituanistinei mokyklai – 70

Kalėdų eglutės programa Los Angeles

dą. Laikinai generalinio konsulo Los Angeles funk-
cijas vykdanti Agnė Gurevičienė pasveikino šven-
tinio vakaro svečius bei įteikė mokyklai dovaną – dai-
liai įrėmintus Tautiškos giesmės žodžius, o moky-
tojams bei talkininkams – limituoto leidimo meni-
ninkės Jolitos Vaitkutės sukurtus marškinėlius su

signataro Mykolo Biržiškos atvaizdu. Ypatinga ju-
biliejinė mokyklos šventė vaikams vyks pavasarį.

Sakoma, kad  gerų darbų niekada nebūna per
daug, todėl Los Angeles Šv. Kazimiero lituanistinė-
je mokykloje tęsiama Padėkos dienos laikotarpio tra-
dicija – Blusų turgus, kuriame už simbolinę kainą
parduodami visų sunešti nebenaudojami ar nusibodę
žaislai, knygos, stalo žaidimai ir papuošalai. Šiais me-
tai surinkti 225 dol. bus skirti labdarai. 

Los Angeles Šv. Kazimiero lituanistinės mokyklos mokiniai
–  septynių dešimtmečių tradicijų tęsėjai. 

Salėje buvo sausakimša – susirin-
ko mokiniai, mokytojos, buvu-
sieji abiturientai, tėveliai, sve-

čiai, tarp jų – ir besilankantis arki-
vyskupas Lionginas Virbalas iš Kauno.
Kelios kėdžių eilės buvo užimtos bu-
vusių mokytojų ir mokinių senelių.

Barzdotas Tėvelis Laikas, sukda-
mas didelio laikrodžio rodykles, pasa-
kojo, kaip per 70 metų bėgo laikas ir

keitėsi vaizdai. Scenoje
šokiu ir daina vieni pa-
skui kitus pasirodydavo
snieguolės, eglutės, žais-
lai, spragtukas su šokė-
jais, elniai, žvaigždutės,
žvakutės, nykštukai, žvė-
reliai. Atlikę savo vaid-
menis visi susirinko prie
gyvo paveikslo – prakar-
tėlės – prisimindami tik-
rąją Kalėdų prasmę, Kris-
taus gimimo šventę.

Sveikindama susi-
rinkusius direktorė pa-
brėžė: „Mokykloje sten-
giamės mokyt vaikus ne
tik lietuvių kalbos, bet
nuolat rūpinamės ir vai-
ko dvasiniu auklėjimu.
Šiais metais atkreipiame
ypatingą dėmesį į mo-
kyklos šeimas, kurios ry-
toj pradės švęsti aštuonių
dienų tradicinę žydų ti-
kėjimo šventę Hanuk-

Šventės svečias vyskupas L. Virbalas (k.) ir mokytojas Vik-
toras Ralys nestokojo geros nuotaikos.

Scenoje – mokyklos mokiniai, įkūniję įvairių pasakų ir Šventojo Rašto veikėjus. 
Mokyklos archyvo nuotraukos 
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RIMAS ČERNIUS

2019 m. gruodžio 21 d., šeštadienio, vakarą Švč.
Mer gelės Marijos Gimimo bažnyčioje „Dainavos”
ansamblis pakvietė į  koncertą Advento ir šv. Kalėdų
proga. Koncertas sujungė skaitymus iš Šventojo Raš-
to su adventinėmis ir kalėdinėmis giesmėmis, kaip nuo
seno yra daroma Anglijoje, kur šv. Kalėdų išvakarė-
se yra ruošiamas devynių skaitymų ir kalėdinių gies-
mių vakaras Cambridge mieste, King’s College kop-
lyčioje. „Dainavos” ansamblio koncerte skambėjo cho-
ristų atliekamos giesmės, grojo orkestras, fortepijo-
nu bei vargonais akompanavo atlikėja Lisa Kristina.
Choristams ir orkestrui dirigavo „Dainavos” an-
samblio dirigentas ir meno vadovas Darius Polikaitis. 

Nuo pat pradžios koncertas vaizdais ir garsais
kūrė švelnią kalėdinę nuotaiką. Bažnyčia
buvo nuostabiai papuošta lietuviškais šiau-

dinukais padabintomis eglėmis ir kalėdinėmis gė-
lėmis, kurios buvo spalvingai apšvies tos.

Koncertas prasidėjo pritemdytoje bažnyčioje
kun. Kęstučio Trimako skaitiniu „Naktį gimė kūdi-
kis”. Skaitinys kvietė susimastyti apie Kristaus gi-
mimo stebuklą; skaitė Vytas Čuplinskas. Moterų cho-
ras išsirikiavo prie altoriaus, o vyrų choras buvo pa-
kilęs į balkoną. Visi choristai laikė žvakes ir sugie-
dojo švelnią, seną grigalinę giesmę „Veni, veni, Em-
manuel”.  Giesmei baigiantis, choristai žvakes išri-
kiavo balkone ir  prieš altorių. Po pirmosios giesmės
orkestras atliko D. Polikaičio pastoralę „Piemens mal-
da”. Tai buvo lyriškas, švelnus kūrinys, kuris tęsia
tradiciją orkestro muzika pavaizduoti šv. Kalėdų nak-
tį bandas ganančius piemenėlius. „Dainavos” an-
samblio koncerte orkestro pagrindą sudarė styginiai
instrumentai, kuriuos papildė fleita, trimitai ir būg-
nai.  

Pranašo Izaijo žodžiai krikščionių laikomi Jėzaus
Kristaus, pasaulio Išganytojo, pranašyste. Tad pir-
mieji koncerto metu atlikti skaitymai kaip tik ir buvo
iš pranašo Izaijo knygos.  Pirmą ištrauką perskaitė
Asta Zimkienė. „Dainavos” ansamblis tada sugiedojo
Juozo Naujalio žinomą adventinę giesmę „Rasokit,
dangūs”. Po to – dvi ištraukos iš Handelio oratorijos
„Messiah”. Ištraukos taipogi rėmėsi pranašo Izaijo
žodžiais. Jas atliko Dainavos ansamblio choras, sty-
ginis orkestras ir solistas Martynas Matutis. Solis-
tas labai jautriai padainavo ariją, kuri prasideda žo-
džiais „Comfort, ye, my people” (Guoskitės jūs,
mano žmonės). Antrąjį skaitymą iš Izaijo knygos per-
skaitė Aušra Jasaitė-Paulauskas. Tada skambėjo
Vaclovo Augustino giesmė „Sanctus” ir dar viena iš-
trauka iš Handelio oratorijos „Messiah”. Šią orato-
rijos ištrauką atliko orkestras ir dvi solistės: Daina
Fischer ir Agnė Giedraitytė. Ištraukos iš Handelio
oratorijos „Messiah” parodė, kad „Dainavos” an-
samblis ir su juo dainuojantys solistai yra pasiekę
profesionalų lygį.  

Ištrauką iš Evangelijos pagal Luką, kurioje an-
gelas Gabrielius apreiškia Mergelei Marijai, kad ji
bus Dievo sūnaus motina, perskaitė Asta Mackevi-
čienė. Evangelisto Luko žodžius kompozitorius Hans
Leo Hassler panaudojo savo giesmei „Dixit Maria ad
angelum”, kurią atliko „Dainavos” ansamblio cho-
ristai. Tada – senos kompozitoriaus Michael Pra-
etorius giesmės „Roželė pražydėjo” aranžuotė. Aran-
žuotės autorius – Craig Hella Johnson. „Dainavos”
ansamblio choristai pagiedojo Praetorius giesmę da-
limis, o tarp dalių merginų choras dainavo kompo-
zitorės Amanda Mc Broom dainą „The Rose”. Tai
buvo labai įdomi ir harmoninga aranžuotė, muzikos
garsais pasakojanti apie gimusį Kristų, kaip žiemos
metu pražydusią rožę.    

Artūras Žilinskas perskaitė kūdikėlio Jėzaus gi-
mimo istoriją pagal evangelistą Luką. Gimusį kū-
dikėlį pasveikino „Dainavos” ansamblis, sugiedo-
damas Juozo Naujalio giesmę „Sveikas, Jėzau gi-
musis” ir ištrauką iš Handelio oratorijos „Messiah”
– „For Unto Us a Child is Born” (Nes kūdikis mums
gimė). Choristai atliko ir tradicinę vokiečių giesmę
„In Dulci Jubilo”.  

Kalėdos pagal tradiciją siejamos su piemenimis.
Juk pirmutiniai atėję gimusio kūdikėlio Jėzaus pa-
sveikinti buvo piemenėliai. Ištrauką iš Evangelijos
pagal Luką, kurioje aprašoma angelų apreiškimas
piemenėliams, perskaitė Ona Daugirdienė. Tada or-
kestras atliko kompozitoriaus Camille Saint-Saens pa-

„Dainavos” ansamblis padovanojo stebuklą

storalę iš jo „Kalėdinės oratorijos”. Piemenėlių
temą tęsė dainaviečiai, sugiedodami Juozo Naujalio
giesmę „Tyliąją naktį” ir Jono Govėdo giesmę „Pra-
kartėlėn skubu”. Orkestruotę šiai giesmei atliko
„Dainavos” ansamblio choristas ir solistas Martynas
Matutis. J. Govėdo giesmė skambėjo didingai, su-
jungdama chorą ir orkestrą.

Po piemenėlių gimusį Kristų aplankė trys ka-
raliai. Audrius Polikaitis perskaitė ištrauką iš Evan-
gelijos pagal Matą, kurioje aprašomas trijų išminčių
iš Rytų apsilankymas. Tuomet – dvi didingos giesmės:
„Džiūgauk, pasauli” (Joy to the World) ir Juozo

Naujalio „Linksmą giesmę mes užtrauksim”.  
Vytas Čuplinskas perskaitė ištrauką iš Evan-

gelijos pagal Joną, kurioje rašoma, kad „Žodis tapo
kūnu ir gyveno tarp mūsų”. Šios Evangelijos žodžiai
yra koncerto antraštės „Gimė mums Žodis” šaltinis.
Po šios Evangelijos skaitymo „Dainavos” ansamblis
su orkestru jautriai atliko ištrauką iš kompozitoriaus

Ola Gjeillo „Saulėtekio Mišių” –
„Pleni sunt caeli” – tai kalėdiniam
koncertui labai tiko.  

Klausytojai plojo atsistoję –
taip žmonės išreiškė savo susiža-
vėjimą ir dėkingumą. O koncerto
pabaigoje dirigentas D. Polikaitis
pakvietė visus uždegti koncerto
pradžioje išdalintas žvakutes ir
kartu su dainaviečiais sugiedoti
giesmę „Tyli naktis”. Kai degančių
žvakučių liepsnelės apšvietė iki
šiol prietemoje skendėjusią bažny-
čią, atrodė, kad įvyko stebuklas – tai
buvo nuostabi kalėdinio koncerto
kulminacija ir puiki Kalėdų šventės
pradžia.  

Kalėdiniu laikotarpiu daugelis
išgyvena įtampą, kurią sukelia do-

vanų pirkimas ir vaišių ruošimas. Kalėdiniai kon-
certai kaip tik yra atsvara tokiai įtampai. „Dainavos”
ansamblio koncertas priminė tikrąją šventų Kalėdų
prasmę. Ačiū „Dainavos” ansambliui už tokią gra-
žią kalėdinę dovaną.

Koncerto klausytojams šv. Kalėdų laukimą įprasmino skaitymai iš Šventojo
Rašto ir nuostabios kalėdinės giesmės.

Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje vykusio koncerto metu – nekasdieniška, pakili nuotaika.

,,Dainavos” ansamblis, diriguojamas D. Polikaičio, pradeda kalėdinį koncertą. Sandros Ščedrinos nuotraukos



DRAUGAS6 2019 GRUODŽIO 31 D., ANTRADIENIS

Atkelta iš 1 psl.

Norint pamatyti kitą rekordinę
vėliavą, žvilgsnį teko nukreipti į dangų,
nes Mari jampolės parašiutininkų klu-
bo spor tininkas Vytautas Gustaitis Eu-
ropos AN-2 lėktuvų sąskrydžio ir tarp-
tau tinės aviacijos šventės, skirtos Lie-
tu vos aviacijos 100-mečiui bei Kauno S.
Dariaus ir S. Girėno aerodromo veiklos
100-mečio proga rugpjūčio 10 d. ore iš-
skleidė didžiausią kada nors parašiutinin-
kų išskleistą vėliavą. Ši Lietuvos Res-
publikos valstybės vėlia va buvo 302,7 m²
ploto, 22,64 × 13,37 m dydžio.

2019 metai – neįtikėtinų Lietuvos rekordų metai

Didžiausia ore išskleista vėliava.
Vytauto Navaičio nuotr.

2019 metais minint Maskvoje fa šis-
tų ir komunistų Europos pasidaliji-
mo ir slaptųjų protokolų pasirašymo
aštuoniasdešimtmetį bei „Balti jos ke-
lio” 30-metį, registruoti keli re kordai.
Tai didžiausia radijo imtuvų dekora-
cija, sukurta koncertiniam ren giniui
Vilniaus Katedros aikštėje. Ji sudary-
ta iš 2145 žmonių dovanotų radijo im-
tuvų ir buvusi 19,2 m pločio, 16,6 m
aukščio bei pati priminė radijo imtuvą,
kaip informacijos gavimo priemonę,
1989 m. rugpjūčio 23 d. protesto rengi-
nyje „Baltijos kelias”.

Simboliškai ir tiesiogine šio žo džio
prasme „Baltijos kelias” 2019 m. buvo
kilstelėtas dar vienu laipteliu aukštyn,
mat rugpjūčio 23 d. Gatau čių k. (Jo-
niškio r.) „Baltijos kelio” 30-mečio ir fes-
tivalio „Saulėtosios naktys” metu 101
žmogus sudarė ilgiau sią dviaukštę žmonių
grandinę. Ji buvo 51 m ilgio. O draugiš-
kumas ir meilė atsispindėjo masiškiau-
siame grupiniame apsikabinime. Mari jam-
 polėje „Cukrinio festivalio” metu birželio
1 d. apsikabino 159 žmonės.

Reikia pasidžiaugti Kauno klini kų
medikų rekordu. Gegužės pabai goje
po 22 nėštumo savaičių gimė ma žiausias
pasaulyje naujagimis – 350 g masės, 25 cm
ūgio mergaitė. Jos gyvybė ne tik kad
buvo išsaugota, bet po 5 mėnesių ji svė-
rė jau 3,5 kg ir iš klinikų buvo išrašy-
ta į namus. To kio amžiaus ne tik gyvas,
bet ir svei kas naujagimis rodo Lietuvos
medi kų pasaulinio lygio kvalifikacijos

pa tvirtinimas, tik, deja, jų atlygini-
mai toli nuo kitų kraštų tokios ar pa-
na šios kvalifikacijos medikų.

Europos rekordą 2019 metais pa ge-
rino vilnietis Virginijus Sinkevi čius. Jis,
būdamas 29 metų 23 dienų amžiaus,
tapo jauniausiu Europos komisijos nariu. Eu-
rokomisaru V. Sinkevičius patvirtintas
lapkričio 27 d., pareigas pradėjo eiti
gruodžio 1 d. Dabar jis yra atsakingas
už aplinko saugą, vandenynus ir žve-
jybą. Kitas, taip pat vilnietis, tapo vy-
riausiu iš Lietuvoje pasiūlytų Europos
komisijos narių. Baigdamas kadenciją
euro komisaras, atsakingas už sveika-
tą ir maisto saugą, Vytenis Povilas
And riu kaitis lapkričio 30 d. buvo 68
metų 9 mėnesių 21 dienos amžiaus. Į
Euro pos parlamentą vykę rinkimai
taip pat atnešė rekordą, pavadinimu
daugiausia kartų išrinkti Europos parlamento
nariais. Jais jau po trečią kar tą tapo Vi-
lija Blinkevičiūtė, Valde-ma ras Toma-
ševskis ir Viktoras Us pas kichas.

Daugiausia suko lankų. Lino Petraškos nuotr.

Nesukdami galvos politiniais re-
kordais, geriau sukime gimnastikos
lankus taip, kaip suko penkiolikametė
kaunietė Marija Zobovaitė atidarant VI
paukščių ir gyvūnų parodą Vytauto Di-
džiojo universiteto Žemės ūkio akade-
mijos parodų pavil jone. Ji sausio 19 die-
ną 8,28 sekundes suko daugiausia – 48
lankus. Nuo šiol ji įrašyta ne tik į Lie-
tuvos re kordų knygą, bet ir į Lietuvos

vaikų rekordų knygą. Be
minėto rekordo parodoje
registruoti dar trys. Tai
gau siausias – 501 ekspona-
to – nami nių paukščių sta-
tulėlių rinkinys, surinktas
Natalijos Domarkienės iš
Juknaičių (Šilutės r.),
gausiausias balandžių
statulėlių rinkinys – 250
eksponatų – surinktas pa-
langiškio Rei noldo Liau-
dansko, o taip pat gau-
siausia vaikų piešinių paro-

da. Joje buvo galima pasigrožėti kon-
kurso „Mes mylime gyvūnus” dalyvių
8259 piešiniais.

Ilgiausia dviaukštė žmonių grandinė. Dariaus Mačernio nuotr.

Pratęsiant meno kūrinių ir ko lek-
 cionavimo rekordų apžvalgą, būtina pa-
minėti vilniečio Arno Jurskio surink-
tą gausiausią Adomo Galdi ko tapybos dar-

bų kolekciją. Ją sudaro 132 tapytojo,
grafiko, sceno gra fo A. Galdiko tapybos
darbai, ta pyti 1918–1969 m. Kitas ko-
lekcininkas žeimiškis tautodailinin-
kas Artūras Narkevičius ne tik surinko
gausiausią suvenyrinių kaukių rinkinį, su-
darytą iš 2200 suvenyrinių kaukių, pa-
rodytą Kėdainių krašto muziejaus Tra-
dicinių amatų centro Arnetų na me, bet
ir iš obels medienos išdrožė mažiausią –
18 mm aukščio, 16 mm pločio, 10 mm
storio kaukę. Dar kiti įvairių įdomybių
rinkėjai taip pat registravo kelis savus
rinkinius ar ko lekcijas ir jos tapo pri-
pažintos Lie tuvoje gausiausiomis. Pa-
vyzdžiui gausiausias aviamodelių rinkinys,
sudarytas iš 1020 stendinių 1:72 mas-
telio aviamodelių, rodytas Lietuvos
aviacijos muziejaus salėse, surengtoje
parodoje „Orlaivių raidos istorija”,
skirtoje Lietuvos karo aviacijos šimt-
mečiui paminėti. Gausiausią dekoraty vinių
dramblių kolekciją, su kaup tą per 30 metų
ir sudarytą iš 1660 dramblių statulėlių,
surinko tauragiš kiai Regina ir Silve-
rijus Statkai. Gausiausią delfinų tema ko-
lekciją, sudarytą iš 3720 delfinų pavidalo
arba delfinus vaizduojančių daiktų iš
55 šalių, per 19 metų surinko vilnietė
Aušra Šaltenytė. Jos kolekcijoje se-
niausias eksponatas yra IV–III a. pr. m.
e. bronzinis delfino pavidalo Olbijos pi-
nigas.

Jaunosios seklės. Sigito Petraičio (Šiaulių
apskrities vyriausiasis policijos komisariatas)
nuotr.

Išskirtiniais rekordais pasipildė
Lietuvos vaikų rekordų knyga. Į ją
įrašytos jauniausios seklės
– Jo niš kio Mato Slan-
čiausko progimnazijos
trečiaklasės Austėja Zem-
kutė ir Go da Kvietkauskaitė.
Jos, pamačiusios auto-
mobilio kliudytą senolę,
ne tik nesutriko, bet tele-
fonu nufilmavo iš įvykio
vietos nuvažiuojantį au-
tomo bilį, padėjo parkri-
tusiai moteriš kei ir iš-
kvietė pagalbos tarnybas.
Ki tas vaikų rekordas pra-

lenkė suaugu siųjų pasie-
kimus. Pavilnio Pagrin di-
 nės mokyklos mokiniai
16-metis Alek sejus Kurilči-
kas ir 15-metis Danielas
Kolobovas Pavilnio soduo -
se (Vilniaus m.) per ke-
turias savaites nulipdė
aukščiausią – 6,7 m aukščio
– senį besmegenį.

Nutirpus sniegui, ba-
landžio 12 d. Kauno spe-
cialiosios mokyklos kie-
me iš džiovintų augalų,
surinktų Kauno specia-

liosios mokyklos, Prienų „Re vuonos”
pagrindinės mokyklos, Kal varijos gim-
nazijos, Kaišiadorių Vac lo vo Giržado
progimnazijos mokinių, surišta aukš-

Gausiausia Galdiko paveikslų kolekcija.
Lauros Valatkienės nuotr.

Didžiausias drožinys–paveikslas.        Lauro Gaubo nuotr.

Aukščiausias senis besmegenis.
Aleksejaus Kurilčiko nuotr. 

čiausia – 12,36 m aukš čio – verba, o spe-
cialiai prie Švėkš nos (Šilutės r.) baž-
nyčios pastatytas Velykų medis buvo pa-
puoštas 32 099 tuščiaviduriais margučiais.
Taip asociacija „Švėkšniškių sambū-
 ris” pagerino buvusį daugiausia ant
medžio margučių rekordą.

Akis džiugino ir kiti rekordiniai
darbai, tokie kaip didžiausias droži nys-
paveikslas. Tai 3 m ilgio, 1,5 m aukščio,
30 cm erdvinio gylio panora minis ba-
talinis horeljefas „1919. Rad viliškio
kautynės”, sukurtas radviliš kiečio tau-
todailininko Edmundo Gau bo. Jis skir-
tas Lietuvos kariuo menės pergalės
prieš bermontinin kus 100 metų su-
kakčiai paminėti. Drožinyje-paveiksle
yra 36 kautynių dalyvių išdrožti at-

Daugiausia ant medžio margučių.
Danutės Gailiūnienės nuotr.

vaizdai, iš jų 16 skulptūriniai. Įdomus
meno kūrinys, o kartu ir didžiausias
parašas pa puošė Palangos koncertų sa-
lės fasa dą. Tai 6,96 m ilgio, 1,19 m aukš-
čio dai nininko, dainų tekstų autoriaus
Stasio Povilaičio parašas, atidengtas
birželio 1 d. O pagal Vytenio Urbos su-
manymą, Alidas Jackūnas paga mi no di-
džiausią gitarą. Ji yra 5,81 m bendro ilgio,
2,15 m korpuso pločio, su 2,58 m ilgio
grifu, 91 cm ilgio gal vute ir 51 cm skers-
mens rezonansine anga. Šešiastygė gi-
tara pristatyta Tautų mugės metu Vil-
niuje rugsėjo 14 d. Dabar ji saugoma res-
torane „Mar celiukės klėtis” Vilniuje.

Be minėtos gitaros muzikinių re-
kordų būta ir kitokių. Jonavietis An-
tanas Kirvelevičius „subūrė” di džiausią
vieno žmogaus orkestrą. Šis atlikėjas
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įvaldęs ir vienu metu groja 11 muzikos
instrumentų. Tai ar monika, armoni-
kėlė (lūpinė), 2 skir tingi būgnai, cim-
bolai, gitara, lėkštės ant būgno, lėkštė
ant stovo, metalofonas, varpelis ir
žvangutis. Be to jis sukūrė ir groja di-
džiausia – 2 oktavų, 12 suderintų tau-
rių stiklo arfa. Grojant muzikai, pra-
sideda šo kiai. Kai Vilniaus universiteto
įkūrimo 440-ųjų metinių proga šokiui

pakvietė liaudiškos muzikos ansamb-
lis „Jaunimėlis”, tai daugiausia – 279
šokėjai iš 11-os šokių kolektyvų šoko
,,Grandskverą”, o tarptautinės šokio
die nos proga choreografė Eglė Misiu-
 kevičiūtė ir šokių grupės „Arabes kas”
vadovė Daina Misiukevičienė pa kvietė
bendram šokiui daugiausia sąspiečio
šokėjų. Tuomet, balandžio 30 d., Mari-
jampolės J. Basanavičiaus aikštėje sąs-
pietyje šoko 604 darželi nu kai, mokiniai,
šokių kolektyvų nariai ir Vytenio ba-
taliono kariai.

Didžiausias raidžių portretas.
Tomo Skaringos nuotr.

Į Lietuvos rekordų knygą įrašomi
visi su Lietuva susiję pasiekimai, todėl
buvo įrašytas JAV Los Angeles litua-
nistinės šv. Kazimiero mokyklos išorės
sieną spalio 6 d. papuošęs Ne priklau-
somybės akto signataro, švie tėjo ir
kultūros veikėjo Mykolo Bir žiškos port-
retas, sukurtas vilnietės dailininkės Jo-
litos Vaitkutės iš daugiau nei 1,5 tūkst.
įvairaus dydžio išpjautų medinių lie-

tuviško raidyno raidžių.
Jis yra 5,742 m² ploto,
1,98 × 2,9 m dydžio, todėl
pripažintas didžiausiu
raidžių portretu.

Pasižvalgę po JAV,
pažvelkime į to lius iš
aukščiausio apžvalgos bokš-
to, pastatyto Birštone Ne-
muno kilpų regioninia-
me parke ant Birš to no
atragio, 92,50 m virš jū-
ros lygio pramoginei Ne-
muno kilpų regioni nio
parko ir Birštono kraš-
tovaizdžio apžvalgai. Į
bokšto apžvalgos aikšte-
lę veda 300 laiptelių su 6
tarpinėmis poilsio aikš-
telėmis, o jis pats yra 51
m aukščio, 45 m apžval-
gos aikštelės aukščio.
Na, o dabar leiskimės že-
myn taip, kaip leidžiasi
Rolandas Paksas. Jis, jau
minėtoje tarptautinėje
aviacijos šventėje, skir-
toje Lietuvos aviacijos
100-mečiui bei Kauno
S.  Dariaus ir S.  Girėno
aerodromo veiklos 100-
mečiui paminėti, o taip
pat Europos AN-2 lėktu-
vų sąskrydžio proga
Kau no aerodrome lėk-
tuvu Jak50 pra skrido pro
žemiausią – 7 m aukščio,
15 m pločio – arką. Būtina
priminti, kad skrydžio
metu lėktuvo greitis
buvo apie 280 km per va-
landą. Kitas nedaug vie-
tos reikalaujantis re-
kordas pasiektas Pane-
vėžyje rugsėjo 7 d. Re-

naldo Šeinausko 4,2 m ilgio automo-
biliu „BMW E36 Compact” siauriausia-
me tarpe apsisukus automobiliu. Apsisu-
kimo automobiliu 360° kampu veiks-
mui jam teprireikė 6,7 m tarpo.

Kiti važiuotojai nustebino sveiku
judriu gyvenimo būdu. UAB „Ari mex”,
turinti apie 90 darbuotojų, para gino
juos į darbovietę birželio 3 d. at važiuoti
dviračiais ir net 51 darbuotojas atmy-
nė į Kirtimus (Vilniaus m.), pagerin-
dami ankstesnį rekordą – daugiausiai dvi-
račiais į darbovietę atvykusių darbuotojų. Be

Didžiausia gitara. Vytauto Navaičio nuotr.

Masiškiausias šokis  ,,Grandskveras”.        
Martyno Glovickio nuotr.

Daugiausiai sąspiečio šokėjų.           Dainiaus Čėplos nuotr.

to spalio 22 dieną, kai daugelyje pa-
saulio šalių švenčiama Riešutų die-
na, UAB „Ari mex”, užsiimanti riešutų,
džiovintų vai sių ir valgomųjų sėklų pa-
ruošimu bei prekyba, surengė pirmą-
jį Lietu vos pistacijų gliaudymo čem-
pionatą. Jo metu vilnietė Monika And-
rijaus kaitė per 1 minutę prigliaudė dau-
giausia – 29 pistacijų branduolius. Šia-
me čempionate iš dalyvavusių vaikų
per skirtą laiką daugiausia – 19 pista-
cijų branduolių prigliaudė dvylika-
metė Vilniaus Žvėryno gimnazijos gim-
nazistė Kotryna Kuoraitė ir buvo įra-
šyta į Lietuvos vaikų rekordų knygą.

per 4,5 valandos, vadovaujant resto rano
„KaravanSarai” vadovui Dariui Lilei-
kiui ir dviem uzbekų virėjams, spe-
cialiame, atgabentame iš Uzbekis tano
1,02 m skersmens, 37 cm gylio, 225 lit-
rų talpos puode – kazane, buvo išvirta
daugiausia – 213,55 kg masės arba 610
porcijų plovo, Šiau lių profesinio ren-
gimo centro Preky bos ir verslo sky-
riaus konditerių specialybės šešios
mokinės su mokytojomis Ingrida Vaiš-
noriene ir Ginta Marčenkiene, minint
Draugo dienos progą, sustingdė 223 lit-
rų tūrio, 87,4 cm ilgio, 42,4 cm pločio, 65
cm su pa puošimais aukščio didžiausią

želė desertą.
Tad dar kartą pa-

kelkite akis į dangų ir
įsivaizduokite kaip vie-
nu metu skrenda 78 dis-
kai (lėkštės). Ma siškiau-
sias diskų skraidinimas įvy-
 ko „Skraidančiojo disko
žaidimų šventėje” Vil-
niaus Vingio parke.
Arba įsivaizduokite,
kaip nuo Palangos jū ros
tilto vaikų gynimo die-
nos ir ku rorto šventės
„Myliu Palangą 2019”
metu kyla į dangų 2129
pašto balan džiai. Tai
buvo masiškiausias ba lan  -
džių skraidinimas.

Kalėdos ir Naujieji
metai neįsivaizduojami
be papuoštų eglučių. Tik
gaila medelį kirsti, todėl
Vilniaus ko legijos Menų
ir kūrybinių technologi-
jų fakultete buvo sukur-
ta Kalėdų eglutė, papuoš-

ta aukščiausia batų dekoracija. Ji yra 3,7
m aukščio, 7,6 m apimties, puošta įvai-
riaspalviais 763 batais, o aukščiau sią sagų
dekoraciją – beveik 3,5 m aukščio,  pa-
puoštą apie 115 tūkst. įvairiaspalvių
sagų Klaipėdos Ievos Simonaitytės bib-
liotekos kieme sukūrė Paupių ben-

Aukščiausias apžvalgos bokštas.
Žydrūno Sinkevičiaus nuotr.

Skrydis pro žemiausią arką.         Raimondo Pundino nuotr.

Daugiausia dviračiais į darbovietę atvykusių darbuotojų.
Karlo nuotr.

Kartais laisvalaikiu sukuriami
daiktai tampa rekordiniai. Pavyz džiui,
Kauno Šančių mokykla kartu su kitų
Kauno ugdymo įstaigų moki niais iš
spalvotų tekstilės atliekų juostelių per
mėnesį, pavadintą „Be patyčių”, nupy-
nė ilgiausią – 5,01 km ilgio pynę, o pagal
Vilniaus lopšelio-darželio „Rūta” mo-
kytojos-ekspertės Ritos Stulpinienės
sumanymą, Pa sau linę širdies dieną
renginyje „Oran žinė šypsenos diena”,
įvykusia me rugsėjo 27 d. Vilniaus Vin-
gio parke, 28 švietimo įstaigų vaikai iš
pagražintų 5–10 cm skersmens ak me nų
sudėliojo didžiausią – 4,8 m skers-
mens, 6 vijų Archimedo spiralę. Vai ruo-
tojai taip pat dėliojo, tik ne iš ak menų,
o iš savų automobilių, todėl Baltijos ša-
lių „Volvo” automobilių savininkų
pramoginiame renginyje, vykusiame
poilsiavietėje „Daugų sa la” (Alytaus r.),
pagal Antano Ulicko, Roko Balsevi-
čiaus ir Liutauro Vaižgėlos sumanymą,
iš 254 lengvųjų „Volvo” automobilių,
sustatytų dviem eilėm, buvo sudarytas
šios markės automobilių ženklas. Jis
bu vo 92 m skersmens su 113 ilgio „strė-
le”, todėl pripažintas didžiausiu iš auto-
mobilių sudarytu ženklu. Iš skirtinį kelio
ženklą, nurodantį kryptį į plaktukų
muziejų, sukūrė Saulius Matusevi-
čius. Plaktuką vaizduojanti skulptūra,
padaryta iš suvirintų metalo strypų,
kaip nuoroda į Degaičių k. (Vilkaviškio
r.) jo paties įkurtą plaktukų muziejų ir
yra didžiausia įran kio skulptūra. Pats
plaktukas yra 3,89 m aukščio, o su
mūro pagrindu – 5 m aukščio, 3,26 m
pločio.

Po įvairių darbų verta atsipalai-
duoti ir, žinoma, išsimasažuoti. Masiš-
 kiausias masažas surengtas „Trenk Turo”
žygio „Nemuno kilpomis ’19 su Gjen-
sidige” dalyviams. Tuomet 88 masa-
žuotojai ir kineziterapeutai ant tam
skirtų masažinių gultų, kilimė lių bei
kėdžių 15 minučių masažavo 88 sava-
norius Birštono „Eglės sanatorijoje”. 

Visi mėgstame skaniai pavalgyti,
todėl Kaune mugėje „Pavasaris 2019”

Aukščiausia batų dekoracija.
Vytauto Navaičio nuotr.

druomenės nariai.
Suprantam, kad be šių rekordų re-

gistruota daugelis kitų. Juos galite pa-
matyti www.rekordai.lt, todėl 2019 me-
tus galima vadinti nuostabių ir, kaip vi-
sada, neįtikėtinų rekordų me tais. 2020
metai ypatingi tuo, kad yra dviejų dve-
jetukų, dviejų nulių dviejų dvidešim-
tukų ir net trijų vienetukų metai. Tai
Lietuvos rašytinės istorijos 1011-ieji
metai. Tikėkimės, kad jie bus dar įspū-
dingesni ir nudžiugins naujais neįti-
kėtinais rekordais.
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ALGIS VAŠKEVIČIUS

Didžiųjų metų švenčių išvakarėse Kaune, Preziden-
to Valdo Adamkaus bibliotekoje-muziejuje tradiciš-
kai įteiktos šių metų išeivijos veikėjų stipendijos. Be
kasmet tokiu metu įteikiamų Broniaus Bieliuko ir Van-
dos Daugirdaitės-Sruogienės stipendijų šiemet įteik-
ta ir Liūto bei Fransuazos Mockūnų stipendija.   

Įjaukų ir šiltą renginį atvykstančius svečius pa-
sitiko šventiška Kalėdų eglutė, papuošta Čikagos
lietuvių dovanotais žaisliukais. Stipendijų įtei-

kimo šventę vedęs Prezidento Valdo Adamkaus
bibliotekos-muziejaus direktorius Arūnas Anta-
naitis plačiau pristatyti premijų mecenatus pa-
kvietė Lietuvių išeivijos instituto direktorių profe-
sorių Egidijų Aleksandravičių. 

Profesorius pasidžiaugė, kad kartu su B. Bie-
liuko ir V. Daugirdaitės-Sruogienės stipendijomis tei-
kiama ir išeivijos šviesuolių filosofo L. Mockūno ir
jo žmonos įsteigta premija. Būtent nuo pastarųjų pri-
statymo pradėjęs savo puikią kalbą profesorius pri-
minė, jog tądien Lietuvoje buvo laidojamas iškilus
filosofas intelektualas Arvydas Šliogeris ir tai pro-
ga pakalbėti apie dvasios aristokratiškumą, mece-
natystę. 

Jis prisiminė, kad mirus šiam iškiliam filosofui
Lietuvos televizija parodė archyvinę laidą „Be pyk-
čio”, kurioje taip pat jau šviesios atminties inte-
lektualas Leonidas Donskis kalbino A. Šliogerį ir ten
daug kalbėta apie tai, kaip svarbu yra gyvenime duo-
ti kitiems daugiau nei pats gauni.

„Kunigaikštytė Fransuaza Puzyna Mockūnienė
buvo ir yra tikra dvasios aristokratė, jos tėvas Lie-
tuvos kariuomenės savanoris 20 metų praleido so-
vietų kalėjime, ji pati aštuonerius metus išbuvo la-
geryje, vėliau išsprūdo į laisvąjį pasaulį. Abu Moc-
kūnai dešimtmetį gyveno iš nedidelio restoranėlio
,,Nida”, o kai Lietuva tapo laisva, jie buvo mūsų mo-
kytojai, jie visada svetingai atverdavo savo namų du-
ris ir priimdavo už Atlanto atvykstančius Lietuvos
mokslininkus, istorikus, buvo sukurtas toks „Nidos”
klubas. Liūtas Mockūnas buvo inžinierius, baigęs
puikias studijas Čikagos universitete, įgijęs gerą iš-
silavinimą, o jo knyga apie Lietuvos pokarį ‘Pavar-
gęs herojus’ yra išties nepralenkiama”, – prisiminė
E. Aleksandravičius.

Jis džiaugėsi, kad visų Pranute vadinama L.
Mockūno našle dar gyva, ji gyvena Druskininkuo-
se ir prieš šių metų Kalėdas savo namuose priėmė
keletą V. Adamkaus bibliotekos-muziejaus bendra-
darbių bei pasidalino savo prisiminimais. Tarp jų
buvo ir šių metų Mockūnų premijos laureatas jau-
nasis istorikas Ričardas Jaramičius. 

Pasak profesoriaus, Fransuazos Mockūnienės

valia VDU buvo skirta didelė dalis nuo šeimos ne-
kilnojamojo turto Vilniuje, ir iš jo kapitalo kasmet ski-
riamos stipendijos gabiausiems šio universiteto stu-
dentams, kad šie už gautus pinigus galėtų apmokė-
ti kelionių, reikalingų jų moksliniams darbams
rengti ir pragyventi išlaidas. 

Vandą Daugirdaitę-Sruogienę profesorius api-
būdino kaip istorijos tyrinėtoją, kurios išeivijoje pa-
rašyta „Lietuvos istorija” sulaukė daug leidimų ir ne-
paseno iki šiol, o ir kiti tekstai – jos magistrinis dar-
bas „Žemaičių bajorų ūkis XIX amžiaus pradžioje”,
taip pat tekstai apie lietuvių bajorų palikuonis yra
labai vertingi.

Kalbėdamas apie lietuvių teisininką, visuome-
nės veikėją Bronių Bieliuką, daug metų gyvenusį
New Yorke  E. Aleksandravičius pabrėžė, kad žmo-
gaus kilnumas yra jo valios reikalas, ir tai nulemia
nebūtinai kilmė ar mėlynas kraujas. Profesorius pri-
siminė, kad B. Bieliukas taip pat labai svetingai pri-
imdavo svečius iš Lietuvos, skirdavo daug laiko juos
vežioti po New Yorką – tą patyrė ir pats E. Alek-
sandravičius. 

„Šios dvi pastarosios stipendijos – tai Lietuvių
Fondo (LF) kapitalizuoti pinigai, ir tos stipendijos dy-
dis priklauso nuo procentų nuo kapitalo. Kai kurių
mano kolegų iniciatyva mes iš savo lėšų dar trupu-
tį pridedame, kad ta stipendija būtų apvalesnė. Pi-
nigai vis ateina iš išeivijos, tarsi tų asmenų pareiga
būtų juos duoti, o juk mes ir patys tikrai jau neblo-
gai gyvename. Šių stipendijų gavėjai – tai mūsų atei-
tis, ir tą būtina suprasti. Ji dabar padeda atsistoti ant
kojų, o kažkada gal ateis laikas, kai tą paramą bus ga-
lima grąžinti paremiant kitą, silpnesnį”, – kalbėjo Iš-
eivijos instituto vadovas.

Studentus sveikino ir LF atstovas Lietuvoje
Leonas Narbutis, tradiciškai šią dieną atvykstantis
į Kauną. Pasak jo, LF yra įsteigta nemažai mažesnių
fondelių, ir labai svarbu yra tai, kad žmonės, auko-
jantys šiam tikslui pinigus galvoja apie Lietuvos at-
eitį. Pasak jo, pernai LF lietuvybės išlaikymui iš-
dalino per 1 milijoną dolerių ir tai išties svari para-
ma.

„Fondas egzistuoja nuo pat savo įsteigimo 1962
metais, ir per tą laiką daug kas pakito, pastaraisiais
metais į jį aktyviau įsijungė ir vadinamieji trečia-
bangiai, į Ameriką atvykę po 1990-ųjų metų. Į pačią
paramą šie naujai atvyksieji žiūri gal dar atsainiai,
bet aš tikiu, kad laikui bėgant jų parama tikrai didės.
Dėkoju už pakvietimą čia dalyvauti ir viliuosi, kad
ateinančiais metais studentams galėsime dar la-
biau padėti”, – sakė L. Narbutis.

Labai jaudinantis ir prasmingas buvo į renginį at-
vykusios B. Bieliuko dukters medikės Dovilės Ra-
žanskienės pasisakymas. Ji prisiminė, kaip VDU

teisės fakultetą baigęs tėvas buvo 1944-aisiais suim-
tas gestapo ir kalinamas Vokietijoje, kaip buvo Ame-
rikos kariuomenės išlaisvintas ir atsidūrė New Yor-
ke. Ten dirbo paprastus darbus, didelių turtų neuž-
gyveno, bet visada rėmė šeimą, siuntė siuntinius ne
tik jai, bet ir Sibiro kalėjimuose kalėjusiems lietu-
viams.

„Būdama 43-ejų pirmą kartą nuvykau pas jį į
Ameriką, Long Islande jis turėjo nedidelį namelį, kurį
savo rankomis buvo susiremontavęs ir visko jam už-
teko. Jis buvo aktyvus VLIK’o veikėjas, viskas, kas

susiję su Lietuva jam labai rūpėjo, jis aktyviai da-
lyvavo išeivijos visuomeniniame gyvenime. Pamenu,
kad stengėsi aukoti visokiems fondams, o gyveno tik
iš kuklios pensijos. 

Buvau pas jį keturis kartus, po du-tris mėnesius
pagyvendavau, ir visada oro uoste jis sutikdavo ma -
ne apsirengęs tuo pačiu lietpalčiu. Vieną kartą jis spė-
jo apsilankyti ir nepriklausomybę atgavusioje Lie-
tuvoje, čia susitiko su daugybe įvairių žmonių, po-
litikų, labai domėjosi pasikeitusiu gyvenimu ir jį pa-
matęs sakė, kad mes čia, Lietuvoje geriau gyvename
nei jis tame New Yorke”, – pasakojo B. Bieliu ko duk-
ra.   

Pasak jos, pardavęs savo namelį B. Bieliukas pa-
klausė, ar pinigus galėtų paaukoti Lietuvos studen-
tams ir šeima tam pritarusi, tad kasmet teikiama B.
Bieliuko stipendija. Šiemet ją gavo net trys VDU su-
dentai – Monika Višnevska, socialinių mokslų fa-
kulteto psichologijos programos IV kurso studentė,
Aidas Slavinskas – humanitarinių mokslų fakulteto
Istorijos programos III kurso studentas ir Martynas
Butkus – humanitarinių mokslų fakulteto Vidurio
Rytų Europos ir Lietuvos istorijos studijų programos
I kurso magistrantas.

V. Daugirdaitės-Sruogienės stipendija skirta
VDU humanitarinių mokslų fakulteto istorijos prog-
ramos IV kurso studentei Kristinai Stonytei, o L. ir
F. Mockūnų vardinė stipendija įteikta Lietuvos is-
torijos doktorantui Ričardui Jaramičiui. Visas pre-
mijas studentams įteikė E. Aleksandravičius ir L.
Narbutis.

Studentų vardu kalbėjęs R. Jaramičius padėko-
jo mecenatams ir šventės rengėjams sakydamas,
kad tokia parama yra labai svarbi ir tikrai vertina-
ma. Jis stipendijų steigėjus vadino dvasios aristok-
ratais ir dėkojo už tą vakarą išgirstas įdomias ir jaut-
rias istorijas apie juos, sakydamas, kad parama
įkvepia dirbti ir stengtis dar labiau, o prieš kelias die-
nas atsiradusi galimybė aplankyti pačią mecenatę
Fransuazą Puzyną Mockūnienę Druskininkuose bu-
vusi puiki Kalėdinė dovana. 

Vėliau „Draugo” paklaustas, kam panaudos šią
stipendiją jaunasis mokslininkas R. Jaramičius pa-
pasakojo, kad šiuo metu jis rengia disertaciją „Kau-
no pavieto bajorija viešajame gyvenime XVI a. II p. –
XVII a. II p.” ir už gautus pinigus 2020 metais galės
išvykti maždaug mėnesiui į Lenkijos sostinę Varšuvą,
kur ieškos istoriografinės medžiagos Varšuvos uni-
versiteto ir Lenkijos nacionalinėje bibliotekose.

Ričardas sakė, kad jo studijų tema tik iš pirmo
žvilgsnio gali atrodyti gana siaura ir lokali, tačiau iš
tiesų ji reikalauja nuodugnaus įsigilinimo į dauge-
lį Abiejų Tautų Respublikoje vykusių procesų, giliau
suprasti šios  Respublikos parlamentinės sistemos sei-
mų ir seimelių veiklą, teismų veiklos bruožus bei ba-
jorų laikyseną religiniais klausimais ir pan.

„Lenkijos nacionalinėje bibliotekoje bei Vy-
riausiame senųjų aktų archyve yra saugoma daug li-
tuanistinės medžiagos, pavyzdžiui, Lenkijos nacio-
nalinėje bibliotekoje yra gausus mikrofilmuotų šal-
tinių rinkinys iš Krokuvos Čartoriskių bibliotekos
ir kitų Lenkijos rankraštynų. Jose yra šaltinių, ku-
rie aktualūs mano disertacijai: seimų ir seimelių nu-
tarimai, korespondencija, bažnyčių fundacijos ir
kita. Tad darbas ten man bus labai ir labai naudin-
gas”, – džiaugėsi VDU studentas.

Išeivijos mecenatų stipendijos Vytauto Didžiojo 
universiteto studentams – pavyzdys ir paskata

Jaunieji stipendininkai (iš k.) – A. Slavinskas, M. Butkus, M. Višnevska, R. Jaramičius ir K. Stonytė.
A. Vaškevičiaus nuotraukos

Jautriais prisiminimais pasidalino B. Bieliuko dukra D.
Ra žanskienė.



daugiau kaip 100 išradimų skirtingose
pasaulio šalyse. Jo sukurtu neinvaziniu
galvospūdžio matuokliu susidomėjo
net ir NASA. Ši technologija jau tai-
koma JAV Nacionaliniame kosmoso
biomedicinos tyrimų institute, kuria-
me tiriamas ilgalaikių kosminių skry-
džių poveikis žmogaus smegenims. 

Marius Jakulis-Jason pažymėtas
nominacijoje „Už sugrįžimą investici-
jomis”. Jis buvo susikūręs sėkmingą
karjerą JAV, tačiau 1992 m. iš New Yor-
ko persikėlė gyventi į Vilnių ir nuo tada
sparčiai tobulėjo kaip investuotojas. Jis
įkūrė advokatų kontorą „AAA Law”,
kuri buvo pirmoji šalyje veikianti in-
telektinės nuosavybės ir verslo teisės
srityse. Negana to, jo kompanija pri-
traukė į Lietuvą tokius viešbučių tink-
lus kaip „Radisson” ir „The Grand Ho-
tel Kempinsky”. M. Jakulio-Jason įkur-
ta įmonė vysto, prekiauja ir stato vieš-
bučius prie Vilniaus, Krokuvos ir kitų
Europos oro uostų. 

Rimvydas Baltaduonis iš New Yor-
ko, PLB valdybos narys, PLB ir Seimo
komisijos vicepirmininkas, apdova-
notas „Už lietuvių pasaulyje pilietiš-
kumo skatinimą”. Jis yra pilietiškumo
akcijos „DABAR2019” (musumetasda-
bar.lt) įkūrėjas ir vedlys. Tai jo dėka šie-
met vykusiame referendume dėl pilie-
tybės išsaugojimo ir prezidento rinki-
muose dalyvavo rekordinis piliečių,
gyvenančių užsienyje, skaičius – net
tris kartus daugiau nei paprastai. Jis
subūrė globalią lietuvių komandą ir su-
telkė veiklai ne tik atskiras pasaulio lie-
tuvių bendruomenes, bet ir profesio-
nalų klubus, JAV ir Europoje veikian-
čias verslo organizacijas. R. Baltaduo-

nio išjudintų viso pasaulio lietuvių rinkėjų aktyvu-
mas referendume ir prezidento rinkimuose itin ryš-

kiai prisidėjo prie atskiros rinkimų apygardos už-
sienyje gyvenantiems piliečiams sukūrimo. 

Nominacijoje „Už sugrįžimą pokyčiams regio-
nuose” apdovanotas Vytautas Jonas Juška iš Aust-
ralijos. V. J. Juška po 50 m., praleistų Australijoje, 2011
m. sugrįžo į Lietuvą. Čia jis keliauja po šalį su pas-
kaitomis apie išeivijos ir emigracijos problemas, dir-
ba su lietuviškomis organizacijomis. Kaip pats sakė,
dar Australijoje dirbdamas žurnalistu, vesdamas ra-
dijo laidas lietuvių kalba nuolat sekė, kas darosi JAV
lietuvių išeivijoje, labai dažnai citavo „Draugą”, pa-
sakodavo apie jo publikacijas. 

Vis dar neįspėta mįslė

Ir štai šventės vedėja paskelbia: „O dabar ypač so-
lidi nominacija – ‚Už viso gyvenimo nuopelnus‘”, –
ir į sceną pristatyti šio titulo nugalėtojus kviečia už-
sienio reikalų ministrą Liną Linkevičių. 

Nukelta į 11 psl

VITALIUS ZAIKAUSKAS

Gruodžio 27 d. Vilniuje, Prezidentūros
kolonų salėje „Globalios Lietuvos ap-
dovanojimuose” buvo įvertinti lietuviai,
prisidėję prie šalies tarptautinio žino-
mumo ir gerovės. Apdovanojimais sie-
kiama įvertinti pasaulio lietuvių ir su Lie-
tuva susijusių žmonių išskirtinius ta-
lentus, neeilines vizijas ir atsakingas am-
bicijas, prie Lietuvos tarptautinio ver-
tinimo ir gerovės prisidėjusius moksli-
ninkus, verslininkus ir menininkus. 

Seniausias pasaulyje be pertrau-
kos leidžiamas lietuviškas laik-
raštis „Draugas”, pradėtas leisti

1909 m. liepos 12 d. JAV, apdovanotas už
viso gyvenimo nuopelnus. Už Lietuvos
vardo garsinimą apdovanotos operos-
performanso „Saulė ir jūra (Marina)”
kūrėjos  Rugilė Barzdžiukaitė, Vaiva
Grainytė ir Lina Lapelytė, pelniusios
pagrindinį Venecijos meno bienalės
prizą. Šioje nominacijoje taip pat ap-
dovanotos dirigentė Mirga Gražinytė-
Tyla, operos solistė Asmik Grigorian,
mokslininkė Agnė Kajackaitė, knygos
„Lapė yra laimė” autorės Evelina Da-
ciūtė ir Aušra Kiudulaitė, mokslinin-
kė Urtė Neniškytė, filmų prodiuserė Li-
neta Mišeikytė.

Už sugrįžimą žiniomis apdovanotas
prof. Arminas Ragauskas, už sugrįži-
mą investicijomis – verslininkas Ma-
rius Jakulis-Jason. Apdovanojimas už
lietuvių pasaulyje telkimą atiteko pi-
lietinei iniciatyvai „Mūsų metas DA-
BAR”, raginusiai lietuvius balsuoti referendume dėl
dvigubos pilietybės ir rinkimuose. Apdovanojimas
už šviesuolių sugrąžinimą ir įgalinimą veikti atite-
ko prof. Eugenijui Arvydui Janulaičiui, o už sugrį-
žimą pokyčiams regionuose apdovanojimą pelnė Vy-
tautas Jonas Juška. 

„Globalios Lietuvos apdovanojimus” nuo 2012 m.
organizuoja tarptautinių profesionalų tinklas „Glo-
bal Lithuanian Leaders”, bendradarbiaudamas su LR
Užsienio reikalų ministerija. Ceremoniją vedė re-
žisierė, žurnalistė, dokumentinio kino kūrėja Gied-
rė Žickytė ir scenaristas, rašytojas, komunikacijos
ekspertas Aidas Puklevičius. Visą ceremoniją tie-
siogiai transliavo LRT televizija ir jos internetinis
portalas. 

Renginio globėjas –
Respublikos Prezidentas

Sveikinimo kalboje Prezidentas G. Nausėda kal-
bėjo: „Jau mažiausiai šimtą metų mes esame galin-
ga, daugybę įvairiaspalvių diasporų turinti valsty-
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„Draugo” kūrėjai šypsosi iš aukštybių

Apdovanojimą ,,Draugui”, skirtą už viso gyvenimo nuopelnus, iš LR prezidento Gitano Nau-
sėdos rankų priima vyr. redaktorė Ramunė Lapas.

bė, kurios tvirtybė glūdi visų pirma Lietuvos žmo-
nių protuose ir širdyse. Ir nesvarbu, kur gyvename,
– tol, kol tikime laisva, klestinčia ir solidaria Lietu-
vos valstybe, kol vadovaujamės prieš 70 m. sukurtos
Lietuvių chartijos idealais, mes ne tik išliksime, bet
ir visi kartu augsime bei stiprėsime”, – sakė Prezi-
dentas.

Pasak Prezidento, 2019-ieji – Pasaulio lietuvių me-
tai – buvo turtingi Lietuvos žmonių pasiekimų pa-
saulyje, o užsienyje gyvenančių lietuvių balsas ir dar-
bai – vis labiau girdimi Lietuvoje. Prezidentas pa-
brėžė, kad visi esame pasaulio lietuviai, stiprūs
tada, kai esame kartu. 

Dideliems dideli
ir apdovanojimai

Pirmoji vakaro nominacija – „Už sugrįžimą ži-
niomis”. Už siekį praplėsti žmogaus galimybes pa-
žinti Visatą. Šis apdovanojimas atiteko JAV ir Lie-
tuvoje gyvenančiam ir dirbančiam prof. Arminui Ra-
gauskui, išradėjui, novatoriui, užregistravusiam

Scenoje kartu su Lietuvos prezidentu  G. Nausėda ir jo žmona Diana išsirikiavo visi ,,Globalios Lietuvos apdovanoji-
mų” laureatai.                                                                                                                                          Dainiaus Labučio (ELTA) ir kt. nuotr. 

Už iniciatyvą telkti balsavimui lietuvius visame pasaulyje
apdovanotas JAV LB atstovas Rimvydas Baltaduonis. 

„Globalios Lietuvos 
apdovanojimas” – „Draugui”
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Parengė Vitalius Zaikauskas

LIETUVA IR PASAULIS

Aiškinasi dėl kinų elgesio ant Kryžių kalno
Vilnius (BNS) – Po-

licija ėmėsi tikslinti in-
formaciją dėl socialinia-
me tinkle „Twitter” pa-
skelbtų įrašų apie kinų
elgesį ant Kryžių kalno
Šiauliuose.

Viename vaizdo įra-
še matyti, kaip kinė be-
sityčiodama pakelia nuo
žemės ir tolyn nusvie-
džia kryžių, pastatytą
Honkongo protestuotojų
garbei.

„Išmesk jį čia. (...)
Šiandien padarėme gerą
dalyką. Mūsų tėvynė yra didi”, – ki-
niškai sakė ji.

Ant kito kryžiaus kiniškai užra-
šyta: „Tikiuosi, kad visi protestuoto-
jai  tarakonai mirs. Tikiuosi, į Hon-
kongą greitai ateis taika”. 

Užsienio reikalų ministras Linas
Linkevičius teigė, kad įvykęs inci-
dentas yra smerktinas, o tolimesnė

reakcija į jį priklausys nuo policijos ty-
rimo rezultatų.

„Kai sulauksime policijos tyrimo
rezultatų, tada bus galima daryti dau-
giau išvadų. Jeigu tai nėra valstybinio
įsikišimo reikalas, matyt tuo ir apsi-
ribosime. Jeigu tai bus kažkas daugiau,
tada bus galima aktyviai reaguoti”, –
sakė ministras.

Melaginga informacija „Misija Sibiras“ vardu
Vilnius (ELTA) – Daugiau nei

mėnesį laiko socialiniame tinkle
„Twitter” skleidžiama melaginga bei
nesantaiką kurstanti informacija, pri-
sidengiant projekto „Misija Sibiras”
vardu. Netikrame profilyje skelbiami
įrašai yra ne tik žeidžiantys, bet ir ho-
mofobiški bei antisemitistiniai. 

Organizatoriai apie tai pastebėjo
dar lapkričio pabaigoje.

Netikrame „Misija Sibiras” profi-
lyje naudojamas projekto logotipas,
informacija, nuotraukos, kurios yra
viešai prieinamos projekto „Misija Si-
biras” socialiniuose tinkluose, sakoma
Labdaros ir paramos fondo „Jauniems”
pranešime. Dauguma įrašų, kuriais
dalinasi šis profilis, iš pirmo žvilgsnio
gali atrodyti kaip originalus „Misija Si-

biras” turinys, tačiau įrašuose įter-
piama patyčias kurstanti informacija. 

„Misija Sibiras” organizatoriai
teigia, kad veiksmų buvo imtasi ne-
delsiant. 

Netikra „Misija Sibiras” paskyra
laikinai buvo dingusi iš „Twitter”
platformos, tačiau gruodžio pabaigoje
ir vėl pradėjo dalintis neapykantą
kurstančiu turiniu.

Projektas „Misija Sibiras” – tai
nuo 2006 m. gyvuojantis pilietiškumo
ugdymo projektas, kurio metu ekspe-
dicijos vyksta į lietuvių tremties ir ka-
linimo vietas, jas tvarko, susitinka su
čia gyvenančiais lietuviais bei vykdo
atminties išsaugojimo veiklą visoje
Lietuvoje ir Pasaulio lietuvių ben-
druomenėse.

Kam suteikti nacionalinio mecenato vardą?
Vilnius (BNS) – Šiais metais ne-

atsirado kandidato į nacionalinio me-
cenato vardą, tačiau pirmą kartą pla-
nuojama pagerbti du savivaldybių me-
cenatus.

„Nacionalinio mecenato šiemet
nebuvo pasiūlyta. Tikimės, kad bus pa-
siūlyta kitais metais”, – sakė kultūros
ministras Mindaugas Kvietkauskas.

Pagal įstatymą, nacionalinio me-
cenato vardas suteikiamas asmeniui,
skyrusiam ne mažiau kaip 1 mln. eurų
paramą kultūros, švietimo, mokslo, ki-
tam projektui ar projektams.

„Mecenato vardas suteikiamas už
augantį indėlį į kultūrą. Per kelerius
metus ta suma gali susikaupti ir tap-
ti tokia, kokia nustatyta įstatyme. Tad
mecenatai auga Lietuvoje”, – teigė jis.

M. Kvietkauskas pasidžiaugė, kad
šiemet pirmą kartą sulaukta pasiūly-

mo mecenatų vardus suteikti dviem sa-
vivaldybių mecenatams.

Mecenavimo taryba rekomendavo
jiems suteikti mecenatų statusus.

„Tai įvertinimas tikrai už didelį
indėlį – 250 tūkst. eurų – kultūrai.
Mes tikrai labai džiaugiamės, kad yra
du savivaldybių mecenatai, suteikę
tokią paramą kultūrai”, – sakė mi-
nistras.

Šiuo metu galiojantis Mecenavimo
įstatymo nenumato jokių lengvatų fi-
nansinę paramą teikiantiems versli-
ninkams.

Nacionalinio mecenato vardą kol
kas turi vienintelis asmuo – bendrovės
„Teltonika” steigėjas ir savininkas
Arvydas Paukštys. Jam šis vardas su-
teiktas pernai už finansinę paramą at-
statant Balbieriškio Švč. M. Marijos
Rožančinės bažnyčią Prienų rajone.

Kritikuoja JAV sankcijas „Nord Stream 2” įmonėms

Skelbia sukūrę konfliktų prognozavimo sistemą
Maskva (BNS) – Rusijoje sukurta

prognozavimo sistema, leidžianti nu-
spėti ginkluotų konfliktų pradžią, pa-
reiškė Rusijos gynybos ministras Ser-
gejus Šoigu.

„Jei į duomenų bazę įvedame visą
informaciją apie, pavyzdžiui, Jugos-
lavijoje veikusios [NATO pajėgų gru-
pės] veiksmus – kada, koks laivų skai-
čius, kiek nešėjų, lėktuvų, raketų, ko-
kiu laiku – ji tarsi žadintuvas su-
skamba ir sako: „Žinote, tam tikrame
pasaulio regione padėtis yra labai pa-

naši... todėl yra didelė tikimybė, kad
tame pasaulio kampelyje klostosi tai,
kas įvyko Jugoslavijoje”,  –  sakė mi-
nistras.

S. Šoigu pabrėžė, kad sistema ne
tik numato konfliktus, bet ir siūlo ga-
limą atsaką.

„Sudaromas modelis, kuris ne tik
apibrėžia tokius ‘karštuosius taškus’,
bet ir sukuria reagavimo mechanizmą,
atsižvelgdama į anksčiau padarytas
klaidas, kad dabar būtų galima jų iš-
vengti”, – teigė ministras.

ukraina ir Rusijos separatistai apsikeitė 200 kalinių
Kijevas (LRT.lt) – Ukraina ir Ru-

sijos remiami separatistai šalies ry-
tuose gruodžio 29 d. apsikeitė 200 kali-
nių, tarp kurių atsidūrė kovotojai, iš-
keisti į civilius ir valstybės tarnautojus,
kai kuriais atvejais nepripažintose Do-
necko ir Luhansko „liaudies respubli-
kose” kalėjime laikytų kelerius metus.

„Užbaigtas abipusis suimtųjų pa-
leidimas”, – sakoma paskelbtame Uk-
rainos Prezidentūros pranešime.

Prezidentūros teigimu, Kijevas iš
vadinamųjų „liaudies respublikų” su-
laukė 76 asmenų. Savo ruožtu separa-
tistų atstovai tikino iš Kijevo priėmę
124 žmones.

Briuselis (ELTA) – Europos Ko-
misijos (EK) pirmininkė Ursula von
der Leyen kritikavo JAV įstatymą, lei-
džiantį įmonėms, susijusioms su „Nord
Stream 2” dujotiekio tiesimu, taikyti
sankcijas. 

Kai „Nord Stream 2” dujotiekis
bus baigtas, Rusija galės smarkiai pa-
didinti Vokietijai tiekiamų dujų kiekį.
Projekto oponentai baiminasi, kad
„Nord Stream 2” Vokietiją padarys
dar labiau priklausomą nuo Rusijos ir
taip geopolitiškai įtemptu laikotarpiu
ir kartu gali pakenkti dujų tiekimui Vi-
durio ir Rytų Europos šalims, kurias
šis dujotiekis apeina. 

U. von der Leyen pripažįsta, kad
dujotiekio projektas turi „politinę di-
mensiją” ir EK privalo apsaugoti Rytų

narių interesus. 
„EK kategoriškai atmeta sankcijas

Europos įmonėms, vykdančioms pro-
jektus pagal įstatymus”, – teigė ji. 

Gruodžio 27 dieną JAV preziden-
tas Donald Trump pasirašė gynybos
biudžetą, į kurį įtrauktos nuostatos
dėl sankcijų laivams, dalyvaujan-
tiems „Nord Stream 2” vamzdyno tie-
sime, arba šiems laivams talkinan-
tiems užsienio asmenims. Dabar JAV
prezidentas turi 60 dienų, per kurias
pastarąsias priemones galės pritai-
kyti. 

Šveicarijos įmonei „Allseas” išsi-
gandus sankcijų ir atšaukus savo lai-
vus, tiesimo darbai buvo pristabdyti,
o Maskva nukėlė dujotiekio tiesimo
darbų terminą. 

Iškilo rimtas pavojus Australijos pasididžia-
vimui – koalų populiacijai.     7NEWS nuotr. 

Kinų turistų grupė siautėjo Kryžių kalne.
15 min.lt nuotr. 

JAV perspėja Šiaurės Korėją 
Washingtonas (Diena.lt) – Bal-

tieji rūmai pranešė, kad svarstys pa-
pildomas priemones, jeigu Šiaurės Ko-
rėja įgyvendins savo grasinimą dėl
„Kalėdų dovanos”.

Ekspertai gruodį Pchenjano pa-
siųstą žinutę laiko perspėjimu, kad
Šiaurės Korėja rengiasi išbandyti il-
gojo nuotolio raketą, jeigu JAV dery-
bose dėl Korėjos pusiasalio denuklea-

rizacijos nepateiks daugiau įsiparei-
gojimų iki metų pabaigos.

Baltųjų rūmų patarėjas naciona-
linio saugumo klausimais Robert
O’Brien sakė: „Tačiau mes turime
daug įrankių savo įrankių dėžėje. Šiau-
rės korėjiečiams gali būti daromas
papildomas spaudimas”, – sakė parei-
gūnas.

Gaisrai Australijoje pražudė tūkstančius koalų
Pertas, Australija (BNS) – Šiau-

riau Sidnėjaus siaučiantys gamtiniai
gaisrai tikriausiai pražudė tūkstan-
čius koalų ir dar labiau sumažino šių
Australijos simboliu tapusių pažei-
džiamų sterblinių populiaciją, prane-
šė pareigūnai.

Naujojo Pietų Waleso pakrantės
šiauriniame ir vidurio ruože gyveno
apie 28 tūkst. koalų, bet pastaraisiais
mėnesiais liepsnoję gaisrai jų skaičių
tikriausiai smarkiai sumažino. Kaolos
yra Australijos vietiniai žinduoliai ir
vieni mylimiausių gyvūnų šioje šaly-
je, bet nykstant natūralioms buvei-
nėms joms kyla vis didesnis pavojus.

„Sunaikinta iki 30 proc. jų buvei-
nių, – sakė Australijos aplinkos mi-
nistrė Sussan Ley. – Sužinosime dau-
giau, kai gaisrai aprims ir bus galima
atlikti tinkamus vertinimus.”

Australiją apėmus didelei gaisrų
krizei šalyje šiemet išdegė jau apie 5
mln. hektarų, žuvo devyni žmonės ir
supleškėjo daugiau kaip tūkstantis
namų.

Populiariausios šių metų kolekcinės monetos 
Vilnius (BNS) – Populiariausios

šių metų kolekcinės monetos buvo
skirtos Žemaitijai ir daugiabalsėms su-
tartinėms, teigia Lietuvos bankas.

„Populiarumu šiais metais išsi-
skyrė moneta, skirta Žemaitijai. Ši
moneta pradėjo naują seriją, skirtą Lie-
tuvos etnografiniams regionams”, – tei-
gė Lietuvos banko Monetų kūrimo ko-
misijos pirmininkas Deivis Stankevi-
čius.

„Taip pat populiari ir greitai iš-
pirkta buvo ir kita 2 eurų proginė mo-

neta, skirta daugiabalsėms sutarti-
nėms”, – pridūrė jis.

Lietuvos bankas  šiais metais iš-
leido šešias kolekcines monetas: stin-
tų žvejybai, Užgavėnėms, aukso mo-
netą Lietuvos laisvės kovos sąjūdžiui,
sutartinėms, lyčių lygybei ir Sapiegų
rūmams.

Taip pat išleistos dvi proginės
monetos, skirtos Žemaitijai ir skau-
tams.

2020 metais planuojama išleisti
aštuonias kolekcines monetas.

Gruodžio 28 d. buvo paskelbtas
„labai didelis” gaisrų pavojus Nauja-
jame Pietų Walese ir Australijos sosti-
nės teritorijoje, regione vėl padidėjus
kaitrai. Sydney vakariniuose prie-
miesčiuose termometrai rodė 41 laips-
nį pagal Celsijų. 

Priešgaisrinės tarnybos paragino
gyventojus „stebėti ir reaguoti” į šioje
valstijoje liepsnojančius du didelius
gaisrus.
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www.draugofondas.org
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Atkelta iš 9 psl.

„Apie globalią Lietuvą paprastai
kalbam tuomet, kai savo šalį įsivaiz-
duojame mažytę, tačiau širdim labai di-
delę. Lietuvių yra pasklidusių po visą
pasaulį, o sugrįžti galima įvairiais bū-
dais – idėjomis, projektais – Lietuvos
garsinimo projektais. Apdovanojimas
už viso gyvenimo nuopelnus yra am-
bicingas, labai įpareigojantis, įsta-
bus... Iš tikrųjų labai atsakinga jį skir-
ti, – sakė ministras. – ...Yra grupė
žmonių: redaktorių, žurnalistų, laisvo
žodžio skleidėjų: kovotojų už lietuvybę,
už nepriklausomybę, galima sakyti,
mūsų išeivijos metraštininkų, ir drą-
siai galiu teigti – ir Lietuvos metraš-
tininkų. Didelė garbė iš tikrųjų šian-
dien įteikti apdovanijmą ‚už viso gy-
venimo nuopelnus‘ lietuvių pasaulio
laikraščiui ‚Draugas‘, kuris švenčia 110
gyvavimo metų”, – pranešė L. Linke-
vičius. 

Buvo parodytas kelių minučių vi-
deo siužetas apie „Draugą”, redakciją
ir darbuotojus. Renginio vedėjai pa-
kvietė į sceną vyriausiąją redaktorę
Ramunę Lapas, buvusią „Draugo” vy-
riausiąją redaktorę Dalią Cidzikaitę,
kultūrinio priedo redaktorę Renatą
Šerelytę-Mendeikienę ir žurnalistą Vi-
talių Zaikauską.

Po to, kai buvo įteiktos gėlės, vy-
riausioji redaktorė Ramunė Lapas, pa-
klausta apie laikraščio ilgaamžiškumo
priežastis, atsakė vis dar jų neįspėju-
si. „‘Draugas‘ yra ne tik laikraštis,
bet ir savotiška institucija. Jis visada
buvo išeivijos kultūros židinys dėka tų,
kurie visus tuos vienuolika dešimt-
mečių atidavė jam savo protus ir širdis.
Spaudos vaidmuo dabar kitas, bet sten-
gėmės nenuleisti tos kartelės, laikyti ją
iškėlę. Ir šiandieną kartu su mumis
džiaugiasi mūsų gausūs bendradar-
biai Amerikoje ir Lietuvoje. Mes dabar
dėkojame ir tiems, kurie dirbo ‚Drau-
ge‘, kurie leido jį iki mūsų; tie visi di-
džiavyriai, kurių dalį matėte ekra-

nuose – Kazys Bradūnas ir daugelis
kitų, tie, kurių dabar nebėra su mumis,
bet jie, be abejo, stebi mus iš aukštai ir,
esu tikra, – šypsosi”, – sakė R. Lapas. 

Beje, norisi pažymėti, kad šioms iš-
kilmėms ministras specialiai kelioms
valandoms atskrido iš Londono. 

Laureatams LR Prezidentas Gita-
nas Nausėda įteikė skulptoriaus Stasio
Žirgulio statulėles „Globali Lietuva”,
simbolizuojančias ryšį su pasauliu,
stiprybę ir integraciją.

Draugai sveikino „Draugą”

Pasibaigus iškilmingajai daliai bu-
vom apsupti sveikintojų. Pirmasis
buvo Užsienio reikalų ministerijos Už-
sienio lietuvių departamento vadovas
Marijus Gudynas: „‘Draugas‘ neabe-
jotinai yra Lietuvos valstybės istorijos
liudytojas ir kūrėjas. Norisi žemai nu-
lenkti galvą prieš visus šio laikraščio
kūrėjus, rėmėjus, skaitytojus – kiek-
vieną, kurių darbo ir pasiaukojimo
dėka šis laikraštis skaičiuoja 111-uo-
sius metus, tęsdamas savo misiją: telk-
ti, šviesti, statyti tiltus, užrašyti ir at-
eities kartoms papasakoti Lietuvos ir
lietuvių pasaulyje istoriją... Didžiuo-
juosi būdamas pozityvaus, nuoširdaus
ir tikro ‚Draugo‘ draugu”. 

Šiltai pasveikino Pasaulio lietu-
vių jaunimo sąjungos (PLJS) pirmi-
ninkas Vladas Oleinikovas: „Pirmą
sykį ‚Draugą‘ sutikau tarp Pasaulio lie-
tuvių jaunimo sąjungos istorijos kny-
gos šaltinių nuorodų. Buvo didelė nuo-
staba surasti šiuos neįkainojamus šal-
tinius internetiniame archyve. Buvau
nustebintas suvokęs, kad ‚Draugas‘
gyvuoja ilgiau net nei Lietuvos Res-
publikos nepriklausomybės deklara-
cija. O paskutiniais metais labai džiau-
giuosi galėdamas bendrauti su ‚Drau-
gu‘ tiesiogiai, pasakodamas apie Pa-
saulio lietuvių jaunimo sąjungos veik-
lą. Tikiuosi, kad ‚Draugas‘ ir toliau liu-
dys mūsų Valstybės ir mūsų visų isto-
riją”.

„Globalios Lietuvos 
apdovanojimas” – „Draugui”

Šventės akimirka: (iš d.) LR užsienio reikalų ministras Linas Linkevičius sveikina ,,Draugo”
atstovus – Vitalių Zaikauską, Renatą Šerelytę ir Dalią Cidzikaitę. 

B E N D R A U K I M E
www.facebook.com/draugolaikrastis

,,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. 

www.draugas.org – 773-585-9500

A † A
DALIA MARIJA 
KEBLINSKAITĖ

Mirė gruodžio 18 d., trečiadienį,  sulaukusi 82-ejų metų amžiaus.
Ji iškeliavo pas anksčiau mirusius tėvelius a.a. Praną ir Kunegundą
Keblinskus bei brolius Kęstutį Keblį ir Algirdą Keblinską.

Nuliūdę liko sūnėnai Vytautas, Arūnas Kebliai bei dr. Darius ir
Julius Keblinskai. 

Laidotuvių šv. Mišios bus laikomos 2020 m. sausio 4 d.,  šeštadienį,
12 val. p. p. St. Timothy’s katalikų bažnyčioje (21 Leith Hill Road,
North York, Toronto, Ontario, Kanada).  

Atsisveikinimas su velione vyks 11 val. r.  prieš šv. Mišias.
A.a. Marija bus palaidota Šv. Jono Lietuvių kapinėse, Mississauga,

Kanada.
Nuliūdę artimieji
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� Švč. Mergelės Marijos Nekalto Prasidėji-
mo bažnyčioje (2745 W. 44th St., Chicago, IL)
sausio 5 d. 10 val. r.  švęsime antrąjį sekma-
dienį po Kalėdų ir sausio 6 dieną – Kristaus Ap-
sireiškimą (Trijų Karalių dieną). Per šv. Mišias
į mūsų bažnyčią planuoja atvykti trys karaliai.
Jie žada atnešti dovanų, todėl labai kviečia-
me ir vaikučius dalyvauti šv. Mišiose.  Eu-
charistijos šventimą atnašaus kun. Gediminas
Keršys. Po šv. Mišių galėsite nusifotografuo-
ti su trimis karaliais.

� Pal. J. Matulaičio misija praneša, kad pa-

sikeis misijos direktorius. Pagal Lietuvos ir
Latvijos jėzuitų provincijos vykdomą kuni-
gų rotaciją 2020 m. sausio 10 d. į misiją iš Lie-
tuvos atvyks t. Vaidas Lukoševičius SJ, ku-
ris, baigus tvarkyti reikiamus dokumen-
tus, pakeis misijos direktorių t. Algį Baniu-
lį.

�  2020 m. balandžio 26 d. Pasaulio lie-
tuvių centre Lemonte bus iškilmingai šven-
čiamas Pal. J. Matulaičio misijos 30-ies
metų jubiliejus. Iškilmingas Mišias aukos J.E.
kardinolas Sigitas Tamkevičius. 

PAS MUS
IR

APLINK MUS

Pradėkite dieną teisingai!

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

Tel .  630-805-1404

Nativity BVM Parish
Hall
6812 S. Washtenaw
Chicago, IL  60629

Kaina $35.
Info ir rezervacija 773-776-4600

Remkime 
DRAUgO
fONDą

Nuo 1992 metų Draugo
fondas padeda išlaikyti
mūsų lietuvišką, katali-
kišką „Draugo’’ laikraš-
tį. Prisiminkite Draugo

fondą savo testamente.
Keletas stambesnių
palikimų užtikrins

„Draugo’’ 
laikraščio gyvavimą

daugelį metų! 

tel: 773-585-9500 

www.draugofondas.org

Padovanokite savo vaikams, anūkams ir draugams 

DRAUGAS NEWS
ir LITHUANIAN HERITAGE

prenumeratą.
Du leidiniai – viena prenumerata!  

Kaina JAV – tik 45 dol.
Tai puiki dovana norintiems anglų kalba skaityti apie Lietuvą: šalies

žmones, politiką, kultūrą, istoriją, me ną, sportą, kulinariją ir kt.

www.draugas.org/news • www.draugas.org/lh •
www.facebook.com/DraugasNews


