
Svečiuose – 
kalėdinis ,,Atžalynas” – 6 psl. 

PERIODICALS

N
EW

SP
A

PE
R 

- D
O

 N
O

T
 D

E
L

A
Y

- D
at

e 
M

ai
le

d 
12

-2
6–

20
18

LITHUANIAN WORLD-WIDE NEWS

DRAUGAS
KETVIRTADIENIS–THURSDAY, GRUODIS–DECEMBER 27, 2018 • Vol. CIX   NR. 153 Kaina 1.50 dol.

ŠIAME NUMERYJE:

2018: kas gera – 
prisiminkime… – 8 psl. 

Gėda, jei šiame gyvenime tavo kūnas dar nepavargęs, o siela jau pailsusi – Marcus Aurelius

Gruodžio 8 d. Čikagos lit. mokykla klegė-
jo nuo vaikų juo ko, šurmulio ir džiaugs-
mo. Visi iki mokyklinių klasių vaikučiai

drauge su tėveliais dalyvavo kalėdinėje šven-
tėje. Patys mažiausieji: „Kiškių”, „Vai kų ra-
telio”, „Vaikų darželio” mo kinukai kartu su
savo klasių mokytojomis šventei paruošė
nuotaikingą vaidinimą „Nykštukų dirbtu-
vės”. Žėrinti eglutė, puošnūs rūbai, linksma
muzika teikė džiaugsmo vaikams.

– 4 psl. 

Kalėdų stebuklas

Kalėdinės šventės stebuklas Či ka gos lituanistinę

mokyklą (ČlM)  aplanko kasmet. Kai šimtai mažų

akučių blizga be laukiant dovanų, o suaugę trum-

pai akimirkai sustoja pailsėti nuo niekad nesibaigiančių rei-

kalų ir bėgimo... į mo kyklą ateina šventė. Ji tyliai pasibel-

džia į kiekvieno mažo ir didelio šir dį per vaikišką dainelę,

per pasakėlę, per šventiškai išdabintą sceną ir nuo širdų,

barzdotą Kalėdų senelio veidą.

Štai kokie mes žaismingi ir gabūs!                                                                                                                                                              Viktorijos Šileikos nuotr,

JAUČIASI REIKALINGI
VISUOMENEI

JAUČIASI LAIMINGI

DIDŽIUOJASI ESĄ
LIETUVOS PILIEČIAI

Lietuviai labiau nei bet kada per praėjusį dešimtmetį di-
džiuojasi savo šalimi, tą parodė neseniai atliktas ,,Žmo-
gaus studijų centro“ tyrimas.

Jo rezultatai parodė, kad absoliuti dauguma žmonių
jaučiasi esantys reikalingi visuomenei, o 26,4 proc. mano,
kad gali daryti poveikį jos gyvenimui. Nuo 2008 metų tai

yra geriausi užfiksuoti rodikliai.  Žmogaus studijų cent-
ro prezidento dr. Gintaro Chomentausko teigimu, didė-
jantis pilietiškumas matomas ir akivaizdžiai, nes žmo-
nės žymiai aktyviau reiškia savo nuomonę įvairiais  vi-
suomenei aktualiais klausimais,  mieliau dalyvauja mi-
tinguose, oponuoja vyriausybės sprendimams ir kt.

– 10 psl.

Optimistiškos naujienos: 

Lietuvos 100-metis įkvėpė visuomenę?



Kaip prisiminsite šiuos besibaigiančius
metus?

Šitie metai buvo be galo intensy-
 vūs. Lietuvoje ir visame pasaulyje
šventėme Lietuvos valstybės akūrimo
šimtmetį. Šimtmečio minėjimo rengi-
niai suteikė daug progų prisiminti,
kad Lietuva yra ne tik geogra finė vie-
tovė. Labai didele ir reikšminga dali-
mi ji – Lietuvos diasporos šird yse ir
darbuose. 

Ta pačia proga rinkomės ir į Lie-
tuvą, liepos 1 d. tam buvo skirtas ren-
ginys „Sujunkime Lietuvą – šimtas
Lietuvos veidų”. Paroda, sceniniai pa-
sirodymai, daugybės šalių pa vil jonų
miestelis su savitais valgiais ir gėri-
mais,  muge, kurioje  kiekvienas kraš-
tas supažindino su savo atstovauja-
momis šalimis, jų kultūra, istorija,
tradicijomis, turizmo perlais. Net ir
„flashmobe” dalyvavome. O kur dar
koncertas Rotušės aikštėje su įvairių
šalių atstovų meniniais pasirodymais
– renginyje dalyvavo mūsų bendruo-
menių atstovai net iš 35 pasaulio šalių.
Jie vilniečius ir miesto svečius supa-
žindino su savo bendruomenių veikla,
atstovaujama šalimi. Įspūdžių buvo
tiek, kad rodės sprogs ne tik galva
nuo minčių, bet ir širdis nuo emocijų. 

Žinoma, gerokai pavargome visa
tai organizuodami. Tačiau vėliau, gir-
dint pačius geriausius atsiliepi mus,
nuovargio tarsi nė nebūta. Bu vau lai-
minga dirbdama su labai iš moninga,
kūrybinga ir darbščia organizacine
komanda. Dėkoju jiems visiems. 

Ir jau po poros dienų – Dainų šven-
 tė „Vardan tos…”, o vos jai pasibaigus
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„Darykime tai, kuo mes visi tikime”
„Draugą” sveikina Pasaulio

Lietuvių Bendruomenės
pirminin kė Dalia Henke

ir didžiajai daugumai dalyvių išsi-
skirsčius, darbą pradėjo PLB XVI Sei-
 mas, vyko naujos Tarybos rinkimai.
„Drau gas” apie tai daug rašė. Ačiū. 

Tos dienos, tos savaitės Lietu voje,
paliko didžiulius įspūdžius.  

Rudenį Lietuvą aplankė popie žius
Pranciškus, kur vėl suvažiavo daug lie-
tuvių iš įvairių pasaulio ša lių. Ir man
asmeniškai teko laimė dalyvauti šv. Mi-
šiose ir susitikimuo se su Šv. Tėvu tiek
Vilniuje, tiek Kaune. Ką jau bekalbėti
apie šv. Mišias Santakoje – tai buvo neį-
tikėtinas, nepakartojamas jausmas. Ir
dar ta vaivorykštė, šv. Mišių metu su-
 tviskusi danguje... Tūkstančiai žmo nių,
bendrumo jausmas su visais ir, rodės,
su kiekvienu atskirai. Labai smagu
visą tai dabar prisiminti. 

Kokių tikitės, kokių laukiate ateinan-
čių Naujųjų metų? 

Dabar kalbėsiu labai dalykiškai,
nes tai – labai rimtas klausimas.

Ateinantys metai man ir mums –
turiu galvoje Pasaulio Lietuvių Ben-
 druomenę (PLB) – bus labai darbingi ir
taip pat intensyvūs renginiais, įvai rio-
mis konferencijomis, projektais, susi-
tikimais. 2019-ieji paskelbti Pasaulio
lietuvių metais. Išskirčiau kelis labai
reikšmingus punktus:  

• planuojamas Mokslo ir kūrybos
simpoziumas;

• pasaulyje kuriančių Rašytojų fo-
rumas;

• planuojame išleisti solidžią kny-
gą apie PLB; 

• Lietuvių Chartai – 70 metų;
• referendumas dėl pilietybės iš-

saugojimo;
• bendradarbiavimas su lietuvių

skirtingomis organizacijomis;
• Globalios Lietuvos programos

2020–2030 atnaujinimas.

Metai dar net neprasidėjo, bet  ką ti-
ki tės apie juos, 2019-uosius, pa sakyti
jiems besibaigiant, kokių norėtumėt? 

Tikiuosi, kad ateinančių metų pa-
 baigoje, bus galima pasidžiaugti, kad
daugiau žmonių Lietuvoje žino apie
PLB, užsienyje gyvenančius tautie-
čius, mūsų talentus įvairiose srityse. 

Taip pat tikiuosi, kad sprendimas
dėl pilietybės išlaikymo visgi taps tau-
tos ir visų politinių jėgų bei val džios
struktūrų vienybės simbo liu. Juk pi-
lietybė ir yra susitarimas, kuris padė-
tų jungti ir taip negausią mūsų tautą,
pabirusią po pasaulį, su Lietuvos vals-
tybe. Strategiškai tai bū tina ir aki-
vaizdu, nes Lietuvai esančiai nesau-
gioje zonoje, svarbu turėti stiprią dias-
porą galingiausiose pasaulio valsty-
bėse.

Ar planuojate atvykti į JAV?

Būtinai planuoju lankytis kitais
metais JAV Lietuvių Bendruomenės
(LB) Tarybos posėdyje, vyksiančiame
rudenį Čikagoje. Tai be galo svarbu ir
naudinga, renkasi JAV LB aktyvistai,
didžiausia LB pasaulyje, svarbu pa-
rodyti dėmesį, sužinoti, kokiomis
nuotaikomis ir kokiais iššūkiais gy-
venama bei pasisemti patirties, o ir
būtinai „Draugo” redakciją aplanky-
siu. Juk draugai aplankomi. 

Kitais metais „Draugui” 110 metų –
kaip manote, kokią paslaptį ar žavesį jis
turi, kad taip ilgai gyvuoja, net į Lietuvos
Rekordų knygą, kaip seniausias lietuviš-
kas laikraštis už Lietuvos ribų, išeivijoje pa-
teko?

Tai tikras fenomenas. Išlaikyti
spausdintą lietuvišką žodį už Lietu vos
ribų nenutrūkstamai leidžiant jau
110 metų – kažkas neįtikėtino. Ir tai
rodo ne vien tik laikraščio  reika lin-
gumą, bet, ir  – tikrai – tam tikrą ža-
ve sį. 

Svarbu pažymėti, kad tendencijos
visame pasaulyje rodo, jog perei nama
prie elektroninės žiniasklaidos, kuri
negailestingai išstumia spausdintą
žodį. Todėl nuoširdžiai dėkoju vi-
siems prisidėjusiems ir pa sišventu-
siems prie šio unikalaus, vie nintelio
lietuviškame pasaulyje ne nu stojamai
leidžiamo, gilias ir senas tradicijas tu-
rinčio žiniasklaidos ži dinio. (PLB
žurnalas „Pasaulio lietuvis” vis dar
leidžiamas nuo 1963 m.).

Kitais metais minėsime Lietu-
vių Chartos 70-ies metų sukaktį ir čia
norėčiau pasiremti Lietuvių Char-
tos vienu iš punktų: „Mūsų tėvų kovos
ir aukos dėl lietuviškos knygos yra
testamentinis įpareigojimas visoms
Lie tuvių Tautos kartoms. Lietuvis
organizuoja ir remia spausdintą lie-
tuvišką žodį”.

Manau, kad šie sakiniai ne šiaip
sau tuščiai parašyti, bet  turi prakti-
nę, ideologinę vertę ir gali būti įkve-
 piantis pavyzdys ateities kartoms. 

Jūsų, PLB pirmininkės, palin kėjimai
„Draugui” – rėmėjams, re dakcijai, ir, svar-
biausia, ištiki miems skaitytojams.

„Draugui” linkiu dar daug gy va-
 vimo metų išlaikant šią fenomenalią
tradiciją sutelkiant visų pastangas:
pradedant rėmėjais, redakcija ir, ži no-
ma, skaitytojus. 

Rėmėjams, redakcijai, skaityto-
jams – visiems mums linkiu ištver-
mės, kantrybės, palaikymo ir daugiau
pozityvumo darant tai, kuo mes visi
tikime. 

Įkvepiančių šv. Kalėdų ir lai-
mingų artėjančių Naujųjų metų!

Kalbino Vitalius Zaikauskas 

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės pirmi-
ninkė Dalia Henke.

Evelinos Kislych-Šoch nuotr. 

Mieli lietuviai pasaulyje, 

kaip dėlionei užbaigti reikalinga kiekviena detalė, taip ir kiekvienas lie-
tuvis reikalingas Lietuvai, kad ji taptų tuo, kuo gali būti: modernia, kūry-
binga, spalvinga ir darnia valstybe. Palinkėkime vienas kitam gerumo ir šir-
dingumo, kad šv. Kalėdų stebuklas ir Naujieji metai į mūsų gyvenimą at-
neštų šviesos ir susiklausymo!

Džiaugsmingų šv. Kalėdų ir laimingų Naujųjų metų!

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės valdybos vardu 
Dalia Henke

Arūno Sartanavičiaus nuotr.
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Kūdikėlis ėdžiose –
kelionės pradžia
JŪRATĖ KUODYTĖ

Užveriant 

2018-ųjų vartelius
AuDRONė V. ŠKIuDAITė

Mieli Lietuvos žmonės,

sutikime Kūčių vakarą su dėkingumu.

Visiems, kurie mūsų kelyje yra atrama ir šiluma – savo šeimai, 

draugams ir Tėvynei.

Tai jie mus įkvepia džiaugtis gyvenimu – tokiomis akimirkomis, kaip ši.

Kai jaučiame namų jaukumą, kai iš naujo suvokiame, kokie svarbūs

ir brangūs greta esantys žmonės.

Šį vakarą visi drauge prisiminkime mūsų svečio Popiežiaus Pranciškaus

žodžius – „te Lietuva būna vilties švyturiu”.

Tegul kasdien pildosi šis palinkėjimas. Kiekvienam iš mūsų.

Šviesių ir viltingų šventų Kalėdų!

Visi jau nuo savo vaikystės pirmųjų
švenčių žinome, kad gražiausia iš jų yra
šv. Kalėdos. Kodėl? Vaikai nedvejoda-
mi atsakytų unisonu visose pasaulio ša-
lyse:  nes tą dieną atkeliauja Kalėdų se-
nelis ir atneša ypatingų dovanų. Ši
šventė savo svarba pranoksta net gim-
tadienį, nes ji turi kažkokią nesupran-
tamą, bet aiškiai juntamą paslaptį, o juk
viskas, kas apgaubta paslapties, mus
traukia. Ir dovanos tą dieną būna kaž-
kuo kitokios: išsvajota lėlė, kurią maža
mergaitė rado po egle šv. Kalėdų rytą
atrodo žymiai žymiai gražesnė už tą, ku-
rią gavo per gimtadienį, nors abi visai
vienodos; o berniukui iš Kalėdų senelio
dovanų maišo ištraukta mašina be jo-
kios abejonės bus geresnė už tą, kuri ne
iš maišo, o pirkta paprasčiausioje par-
duotuvėje... 

Turbūt yra ir dar viena priežastis,
kuri sukuria tą ypatingą nuotaiką
ir pagražina visas dovanas – tai il-

gas laukimas, kurio neatskiriama da-
lis būna Advento kalendorius su ma-
žomis paslaptimis, slypinčiomis po už-
darytais langeliais. Atveri vieną – ir ką
randi? Ne ne, visai ne šokoladuką. Lie-

tuvoje (ir ačiū Dievui) vis labiau po-
puliarėja kalendoriai, kuriuose vai-
kai, atvėrę langelį, randa konkrečią už-
duotį. Pavyzdžiui, palesinti žiemojan-
čius paukštelius arba paskambinti ki-
tame mieste gyvenantiems seneliams,
arba išnešti šiukšles, o gal net pa-
ruošti dovanėlę našlaičiui, atrinkus
gražiausią žaislą iš savo žaislų dėžės.
Taip taip, gražiausią ir brangiausią, o
ne tą, kuris atsibodo ar sulūžęs ir ne-
tinkamas. Tai, ko gero, sunkiausia už-
duotis, bet kai kurie net ją įveikia,
trokšdami sulaukti tos ypatingos ka-
lėdinės dovanos. Ir sulaukia. Ir ilgai ja
džiaugiasi, prisimena, pasakoja ir da-
linasi su kitais savo džiaugsmu. 

O kodėl mums, suaugusiems, šv.
Kalėdos irgi yra gražiausia metų šven-
tė? Mums, kurie nebetiki Kalėdų se-
neliu, kurie dovanas sau ir kitiems per-
kame prekybos centruose, išmokę tai
atlikti dar nė Adventui neprasidėjus,
lapkričio mėnesį, kad tik išvengtume
spūsčių ir eilių parduotuvėse? Doram
ir uoliam katalikui atsakymas visiškai
aiškus: nes į pasaulį atėjo Išganytojas,

kad nuplautų mūsų nuodėmes ir iš
tamsos vestų į Dievo šviesą, ir per šv.
Kalėdas švenčiame ne savo, bet Jė-
zaus gimtadienį, tad ir dovanos mums
nepriklauso. Tai mes turime pasvei-
kinti Kūdikėlį, kuris atėjo palengvin-
ti mūsų kasdienybės naštas ir suteik-
ti geresnio gyvenimo viltį. Štai ir mūsų
kunigai per šv. Kalėdų Mišias pritar-
dami daugelio žmonių supratimui, jog
Kalėdos yra stebuklų, dovanų ir atei-
nančios šviesos metas, vis dėlto pri-
mena, kad krikščionis, pasveikinęs
Kūdikėlį Jėzų prakartėlės ėdžiose, tu-
rėtų prie jų neužsibūti ir išaugti iš vai-
kystės Kalėdų. Teks suaugti. 

,,Taip, Kalėdos yra dovanų metas,
bet pagrindinė dovana yra pats Jėzus,
atėjęs į mūsų tarpą. Taip, tai yra ste-
buklų metas, bet pats didžiausias ste-
buklas yra Įsikūnijimo stebuklas, kai
Dievas tapo žmogumi. Taip, šv. Kalėdos
yra šviesos metas, nes taip parašyta
evangelijos pagal Joną prologe: ‘Švie-
sa spindi tamsoje, ir tamsa jos neuž-
gožė’. Visi trys dalykai yra vaikų Ka-
lėdose, tačiau reikia žengti žingsnį to-
liau, brandesnio pažinimo ir šios šven-
tės sąmoningo suvokimo link. O tam
nepakanka tik tradicinių patiekalų
per Kūčias ar pabuvimo su artimaisiais
šeimos rate.  Reikia gilinti savo tikėji-

mą, nuo vai-
kystės tikėji-
mo pereinant
prie brandos,
panaudojant
visus Bažny-
čios teikiamus
instrumentus:
Šventąjį Raš-
tą, Sakramen-
tus, maldą”, –
savo kalėdi-
niame sveiki-
nime Lietuvos
tikintiesiems
priminė Vil-
niaus arkivys-
kupas metro-
politas Ginta-
ras Grušas.  

Ir vis dėlto
kaip saldu ir šilta bent tą dieną sugrįžti
į vaikystės Kalėdas, kai močiutė par-
klupdydavo prie prakartėlės Vilniaus
šv. Petro ir Povilo bažnyčioje ir valan-
dą galėjai klausytis tikrų kanarėlių
krykštavimo, čiurlenančio tikro upelio
ir žiūrėti į besišypsantį Kūdikėlį su
prie jo palinkusia Marija. Tarsi pats gu-
lėtum lopšy ir niekas pasaulyje tau ne-
grėstų, niekas iš tavęs nieko nereika-
lautų, nesitikėtų, priimtų tokį, koks esi
ir mylėtų mylėtų... Gal tai ir yra atsa-
kymas, kodėl ir mums, suaugusiems,
subrendusiems ir atsakingiems už be-
galę dalykų, šv. Kalėdos yra pati gra-
žiausia metų šventė?  Kaip priminimas,
o gal pažadas, kad buvai ir esi mylimas
kaip tas Kūdikėlis, tegul vėliau ir tap-
siantis suaugusiu, kuris neš kryžių, nu-
mirs už pasaulį ir tave patį,  kaip ir tu
neši ir aukosies dėl kitų, ir mirsi, kad
prisikeltum. Viskas kaip toje senoje 17
a. giesmėje: „Betliejuje, tvartely, mies-
telio pakrašty, Užgimusį Vaikelį pa-
garbinsim visi. Kas nori Jį pažinti, bu-
čiuoti rankeles, tas turi prisiminti Jo
būsimas kančias”.

Malonių žinių sąrašą galima tęsti:
Vilniaus Kalėdų eglė jau ne pir-
mus metus žavi pasaulį; Vilnių

per pirmuosius devynis mėnesius ap-
lankė beveik milijonas turistų iš už-
sienio, o lietuviai, kurie įvairiausiais
būdais raižo pasaulį, pamėgo kelio-
nes po Lietuvą – statistika rodo, kad šie-
met šalyje vyko vietinio turizmo „bu-
mas”; atsidarė pirmas Lietuvoje pri-
vatus dailės muziejus MO Vilniuje;
Lietuvos valstybei ką tik prisiekė be-
veik 500 naujų karių, kurie visi yra sa-
vanoriai, tad mus ginti bus kam; dar
viena lietuvių mokslininkų grupė – Vil-
niaus universiteto Gyvybės mokslų
centro bioinformatikai – parvežė gar-
sų laimėjimą: dr. Justas Dapkūnas, dr.
Česlovas Venclovas ir dr. Klimentas
Olechnovičius gruodžio mėn. Meksi-
koje vykusio 13-ojo pasaulinio baltymų
struktūros modeliavimo konkurso
CASP (angl. Critical Assessment of
protein Structure Prediction) baigia-
mojoje konferencijoje buvo pripažinti
geriausi baltymų kompleksų struktū-
rų modeliavimo kategorijoje. Kas dve-

jus metus rengiamas CASP konkursas
skirtas pasauliniu mastu įvertinti bal-
tymų struktūrų modeliavimo lygį. 

Nors veikėja Rūta Vanagaitė ir la-
bai stengėsi (bei toliau stengiasi) pa-
saulyje apjuodinti mūsų partizanų
vadą Adolfą Ramanauską-Vanagą, pa-
vadindama jį žydšaudžiu ir apsišau-
kėliu, jo palaikų radimas Vilniaus
Našlaičių kapinėse virto jo ir visų
partizanų triumfu. Šio žvėriškai nu-
kankinto didvyrio laidotuvės tapo bene
svarbiausiu po Lietuvos nepriklauso-
mybės atgavimo įvykiu – tautos susi-
vienijimo nauju aktu. Brangiausia yra
tai, kad šis įvykis pažadino ir patrau-
kė jaunimo dėmesį. Dabar Lietuvoje
vyksta gausybė žygių partizanų ta-
kais. 

Kitas vienijantis ir tautos savimo-
nę auginantis įvykis buvo Popiežiaus
Pranciškaus vizitas Lietuvoje. Nors
lietuviai toli gražu nėra taip giliai
kaip lenkai tikinti tauta, bet atvykęs
Popiežius suvirpino net ir netikinčių-
jų širdis bei sielas.

Nukelta į 10 psl.

Nors 2018 m. Lietuvoje baigėsi mokytojų streiku ir galimai prieš valstybę dir-
bančios grupės asmenų (gal šnipų?) sulaikymu, o Rusijos žiniasklaidos prie-
monė „lenta.ru” parašė, kad mūsų šalis baigia prasigerti, žudosi, skendi be-
darbystėje, neviltyje ir „totaliam liūdesy”, jos sostinė tėra prostitučių rojus ir
čia (kažkodėl) jaučiamas „mirties kvapas”, o maistas „sausas ir prėskas”… mes
visų nedraugų pykčiui išgyvenome ypatingus, pakilius metus – atkurtos vals-
tybės nepriklausomybės 100-metį. Vilnius pirmą kartą istorijoje pateko į „Fi-
nancial Times” investicijų ekspertų padalinio „fDi Intelligence” rinkimus dėl
patraukliausių užsienio investicijoms miestų titulo. Vilnius buvo įvertintas sep-
tinta vieta vidutinio dydžio ateities miestų kategorijoje šalia Züricho, Belfasto,
Liuksemburgo, Genevos, Edinburgo ir Aberdyno. 
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Atkelta iš 1 psl.
Mažieji nykštukai scenoje darbavosi net sukaitę:

darė mankštą, šoko, dai navo, trepsėjo, kalė, pakavo
dova nė les, švietė Kalėdų seneliui kelią žibintais ir
skambino varpeliais, kad tik jis kuo greičiau at-
vyktų. Kai pasigirdo stiprus beldimas, visų akys su-
žiu ro į duris. Tai ir buvo visų laukiamas Kalėdų se-
nelis su didžiausiu maišu dovanų. Kiek džiaugsmo
jo atvykimas suteikė vaikams. Jų akelės spindėjo.
Seneliui šiek tiek atsipūtus, šokių ir muzikos mo-
kytojos Evelina Karalienė, Onutė Cvilikienė ir
Rasa Stanevičienė pakvietė jį kartu su visais pašokti
ir padainuoti. Visiems smagiai pasilinksminus,
buvo išdalintos dovanėlės.

Po mažiausiųjų į salę rinkosi pra dinukai. Šie-
met pradinukų šventės choreografė, organizatorė ir
širdis buvo mūsų talentingoji „Gintarinio obuoliu-
ko” prizo laureatė – ketvirtos klasės mokytoja Da-
nutė Petraitienė. Šis projektas, kaip ir visi kiti mo-
kytojos Danutės darbai, dvelkė šiluma ir nuošir-
dumu. Jo tikslas buvo sukurti vaikams linksmą
šventę, kurioje jie jaustųsi ir šeimininkai, ir daly-
viai, o mamytėms, tėveliams, močiutėms ir sene-
liams suteiktų galimybę pasigrožėti atžalomis.

Mokytojos, gavusios kūrybinį iš šūkį, virto ak-
torėmis: 1 kl. mokytoja Jolanta Žurumskienė – gai-
deliu,  3 B kl. mokytoja Rita Gudzevičienė – viš tele,
šokių mokytoja Onutė Cvili kie nė – lapute, šokių
akompaniatorė Ra sa Stanevičienė – nykštuku, Juo-
zas Razumas – Kalėdų seneliu, 2 kl. mokytoja Dai-
va Juzėnas – snaige, 3A kl. mokytoja Sandra Žal-
nieriūnaitė atliko labai svarbią, antro džiaugsmo be-
silaukiančios mamytės rolę.

O mažieji pasirodė ką spėję iš mokti per tris mė-
nesius – šoko ir dai navo. Pirmieji pažiro į sceną gel-
to nieji mažyliai – viščiukai, kuriais per sirengė
pirmokai. „Septyni ožiukai ir vilkas”, – nuotaikin-
gą, vi siems pažįstamą dainelę atliko ant rokai, vir-
tę ožiukais su sidabriniais rageliais. Zuikiai nulė-
pausiai ir žvirbliukų pulkas, drauge su vietoj ne nu-
stygstančia mokytoja Onute Cvi li kiene žiūrovus
linksmino energingomis polkomis, o po jų kaukėmis
slėpėsi trečiųjų A ir B  moki nukai. Ketvirtos klasės
peliukai atli ko dainelę „Virė virė košę”, į sceną su-
sinešę indus, šaukštus, samčius ir net suolą…

Čia norisi pasidžiaugti ne vien tik mokytojų ir
mokinukų pasirodymais, bet ir mamyčių išradin-
gumu bei kūrybingumu, kuris atsispindėjo jaunų-
jų aktorių kaukėse, aksesuaruose.

Kitą šeštadienį (15 d.) mokykloje vėl netilo
šventinis šurmulys. Čiur lionio galerijoje rinkosi
penktokai. Jau daug metų mokykloje yra tradicija,
kad penktokai švenčia Kūčias. Mokiniai, vadovau-
jami mokytojų Ri mos Sinkevičienės ir Vilmos Seko -
nos, klojo baltas staltieses, dėjo Kū čių valgius, puo-
šė eglutę. Mokiniai pasakojo draugams ir tėveliams
apie Kūčių papročius, burtus, orų spėji mus kitiems
metams. Rodė patys ir kvietė tėvelius išbandyti

Kalėdų stebuklas
Grigas stebino puikia vaidyba ir linksma lietuvių
liaudies pasaka apie pagyrūną poną. Nura min ti
įpykusias pūgas – Ulą Selic kaitę ir Sofią Ferrell –
nykštukai (Martynas Bieliauskas, Benas Bart ninkas,
Domantas Pranskus, Ūla Ke relytė ir Agata Valužy-
tė) pakvietė pa saką iš Lietuvos, kurią vaizdingai pa-
pasakojo autorės – Gabija Bickutė ir Gabija Karve-
lytė. Teisinga sis  ka ra  lius (Max Bruzga) nubaudė pa-
gy rūną poną – Armandą Kirvelaitį ir padovanojo
pono dvarą gudriems piemenėliams – Korinai Mon-
girdai tei, Jonui Kancleriui ir Gerdai Valu žytei. Te-
gul tai bus pamoka visiems pagyrūnams. 

Linksmieji aštuntokai – žemaičiai (auklėtojas Vil-
kas Aleksandr) di džiavosi kilę iš užsispyrimu gar-
sėjan čio regiono prie gimtosios Baltijos jūros. Ieva
Diliūnas, Michael Murray, Benas Sabaliauskas, Vik-
torija Šimke vičiūtė, Adas Jocys, Neda Bužinskai tė ir
Lukas Sekona linksmai pasakojo apie Žemaitijos re-
giono ypatumus ir darbščius žmones. O kad ir mūsų
aš tuntokai gabūs ir kūrybingi, parodė jų pačių su-
kurti eglutės papuo ša lai bei Monikos Papartytės
smuiko mu zika, užbūrusi žiūrovus.

Devintokai su auklėtoja Simona Norgėlaite
šmaikštavo apie suvalkie čių taupumą, bet vis dėlto vi-
sus dosniai vaišino barščiais su ausy tėmis. Benedik-
tas Bieliauskas ir Be nas Mongirdas pasveikino susi-
rinkusius gražia suvalkietiška tarme ir palinkėjo sėk-
mės, o vėliau kartu su Simona Masalskyte, Vidman-
tu Re vuc ku ir Dominic Kundrotu suvaidino sąmojingą
istoriją apie suvalkietį, žemaitį ir aukštaitį. 

Mūsų vyriausieji – dešimtokai (auklėtoja Angelė
Žukevičienė) pristatė Dzūkijos regioną. Visi drauge
– Lie pa Januškaitė, Monika Krasaus kaitė, Laura Nai-
nytė, Kamilė Plavinskaitė, Gaja Majauskaitė ir Sau-
lė Vėgytė – papasakojo apie dzūkų puoselėtas tradi-
cijas ir apeigas – švarinimąsi prieš didžiąsias metų
šventes, simbo linį stalo ruošimą (čia svarbi kiek vie-
 na detalė – papročių reikia laikytis, antraip namus
gali apleisti sėkmė) ir apie apeigas prie stalo – pa-
garbą vy resniesiems ir meilę visiems arti miems. 

Ši graži šventė subūrė visus, pri pildydama šir-
dis gėrio ir vilties be laukiant šv. Kalėdų.

Kaip visuomet, taip ir šįkart, prie švenčių sklan-
džios eigos prisi dėjo daugybė žmonių, kurie puošė sa-
 les, filmavo, fotografavo,  prižiūrėjo aparatūrą, pakavo
dovanėles ar atliko kitus, ne mažiau svarbius darbus.
Dė kojame visiems, padėjusiems sukurti linksmas ir
įdomias šventes!

Taip pat siunčiame nuoširdų ačiū ČLM tėvų ko-
mitetui – tėveliams ir mamytėms, kurie dirba ir au-
koja laiką mokyklos labui, padeda mokytojams įgy-
vendinti idėjas.

Kūčių žai dimų, spėjimų. O vėliau visi kartu ra gavo
Kūčių patiekalus. Šventė vi siems patiko. Vaikai su-
sipažino su  Kūčių vakarienės ypatumais, o tėveliai
turėjo gerą progą visa tai prisiminti.

Kalėdų laikotarpis žavesiu ir ste buklų viltimi už-
buria žmones visame pasaulyje. Prie šio gražaus lau-
kimo prisijungė ir Čikagos lituanistinės mo kyklos vy-
resniųjų klasių mokiniai, suruošę Lietuvos regionų
šventę. Kiekviena klasė tapo vienu Lietuvos regionu:
prieš šventę mokėsi to re giono istorijos ir papročių,
tarmės ir tradicinių patiekalų. Neliko be darbo ir tė-
veliai – visi stalai lūžo nuo tra dicinių patiekalų: traš-
kių bulvinių blynų, virtinukų su įvairiausiais įda rais,
gardžios naminės duonelės, bal to sūrio, sultingos ant-
ies, burnoje tirpstančių spurgų ir žagarėlių. Kai į
šventę sugužėjo gausus mamyčių, tėvelių, močiučių
ir senelių būrys, renginio vedėjos Sandra Krumhon
ir Vilma Vaičienė, persirengusios links mo mis ave-
lėmis, į salę pakvietė Ka lėdą – Juozą Razumą.

Pirmieji šventę pradėjo patys drąsiausi – sep-
tintokai (auklėtoja Jovita Bickus). Greta Stanevičiūtė
ir Nathan Juozas Krumhon atskleidė, kuo garsi

Štai kiek pasakos personažų susirinko į sceną padainuoti, padeklamuoti ir  žiūrovus palinksminti. 

Aukštaitija. Neda Abrutytė ir Martynas Didžiulis
vaizdingai pa sa kojo apie tipiškos aukštaitiškos šei-
 mos papročius prie kalėdinio stalo. Tauras Viktoras
Alonso žavėjo Kalė dos personažu – jis visiems žadėjo
laimę, derlių ir kitokį labą. 

Julija Bikulčiūtė, Vanessa Dau no raitė, John
Juozas Bribiesca ir Vanessa Orintaitė aukštaitiška
tar me suvaidino nuotaikingą ir pamo kančią pasa-
ką apie gudrią lapę ir pa sipūtusį juodvarnį, kurią
vainikavo linksmas aukštaitiškas Gretos Stane vičiū-
tės palinkėjimas: „Nebūkit mund ri ir paspūtį, lai-
mingi būkit, linksmi ir drūti!”

Baigdami pasirodymą septinto kai kartu su mu-
zikos mokytoja Dalia Ged viliene sudainavo nuotai-
kingą aukštaitišką dainą, kuriai salėje abejingų ne-
liko.

Šventės svečiai šeštokai su auklėtoja Jotvinge

Tad štai jums ir Kalėdinis stebuk las: susitikę vie-
ną kartą per sa vai tę, mes bendromis jėgomis, drau-
 giškai nusiteikę nuverčiame kalnus! Kelios mamy-
tės dalijosi nuomone, jog ČLM Kalėdos su Kalėdų se-
neliu joms visad labai mielos ir sukelia nostalgiškus
prisiminimus apie vaikystės šventes bei tradicijas.

Taigi, nors trumpam atitrūkime, nuo skubėjimo,
nuolatinio bėgimo, rū pesčių, kuriuos gali sukelti
net gi šventės! Stabtelkime minutei – sudai nuokime iki
ašarų nostalgišką dainą, sušokime draugiškai susikibę
už ran kų, negailėkime šypsenų ir paprašy kime Kalėdų
se nelio, kad dovanotų mūsų namams taiką ir ramy-
bę.

Teaplanko Kalėdų stebuklas ir Jūsų namus!

ČLM mokytojos, Skirmanta Orintienė, Daiva Juzė-
nas ir Jovita Bickus.

Vaikai išmoko patys ir tėveliams papasakojo, kokie yra Kūčių stalo papročiai. Viktorijos Šileikos nuotraukos
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Gruodžio 17 d. septynių mėnesių turą per JAV mies-
tus baigė žymaus lietuvių menininko Ray Bartkaus aliu-
minio ir šviesos instaliacija „Sodai”. Šį Lietuvos vals-
tybės atkūrimo šimtmečiui skirtą meno kūrinį niu-
jorkiečiai ir miesto svečiai galės apžiūrėti iki sausio 4
d. New Yorko Federalinių rūmų memorialiniame mu-
ziejuje, įsikūrusiame garsiajame Wall Street rajone.

Menininkas Ray Bartkus sakė jaučiąs pa-
lengvėjimą, jog instaliacijos „Sodai” kelionė
per JAV miestus pasiekė finalinę stotelę. „Re-

tai kada rodau tą patį darbą vis kitose vietose, tad man
buvo įdomi patirtis, – prieš instaliacijos atidarymą
New Yorko Federaliniuose rūmuose (Federal Hall Na-

Gruodį, kai būna pa puošti namai ir mokykla, kai pa-
 kvim pa kalėdiniais pyragais, ateina Kalėdos. Gruo-
džio 15 d. Kalėdų šventė atėjo ir į Gedimino litua-
nistinę mokyklą. Tik šį kartą ji buvo kiek kitokia – jau-
kesnė, ramesnė, liaudiškesnė. Kalėdinė vakaronė bu -
vo pamokanti, primenanti Kūčių ir Kalėdų šventimo
tradicijas ir papro čius.

Renginį pradėjo mažieji peliukai ir katinukai,
kurie pasakojo, ką Ka lėdos reiškia jiems.
Vaikai dalijosi sa vo šeimų tradicijomis ir

bandė išsiaiškinti, ar smagiau yra sniego senį kie-
me statyti, ar močiutei sausainius padėti kepti, ar
kalėdinius filmus žiū rėti. Vyresnieji mokyklos
mokiniai, apsirengę piemenukais, pasakojo apie
ska niausius Kūčių ir Kalėdų patie ka lus bei įvairius
kalėdinius stebuklus ir prietarus. Vaikai scenoje

Kalėdų šventė Gedimino lituanistinėje mokykloje

Paskutinė „Sodų” stotelė – žymiausias  New Yorko memorialinis muziejus
tional Memorial) sakė R. Bartkus. – Jaučiuosi pana-
šiai kaip muzikantas – kai turi surengti koncertus įvai-
riuose miestuose. Tad ištinka toks deja vu jausmas –
tos pačios dainos atliekamos vis kitai auditorijai”.

Instaliacija „Sodai” skirta Lietuvos valstybės at-
kūrimo šimtmečiui paminėti ir per meno kūrinį pri-
statyti mūsų šalį amerikiečiams. Savo instaliacijai
R. Bartkus ieškojo tradicinės meno formos, kurią ga-
lėtų moderniai interpretuoti. „Tyrinėjau įvairius lie-
tuvių tautinius raštus ir ornamentus, tačiau galų gale
apsistojau ties sodais. Jie yra abstraktūs, gerai pa-
siduoda didinimui. Be to, yra mobilūs”,  – pasakojo
menininkas. Instaliacijai sukurti naudoti aliuminio
strypai ir LED lempučių juostos.

Per septynis šių metų mėnesius instaliacija
„Sodai” pristatyta skirtinguose JAV miestuose: is-
torinėje Washingtono traukinių stotyje, Čikagos
viešojoje bibliotekoje, Philadelphijos meno centre
„Kimmel” ir Jungtinių Tautų būstinėje New Yorke.
Paskutine ,,Sodų” stotele tapo New Yorko Federali-
nių rūmų memorialinis muziejus, esantis šalia kito
žymaus Wall Streeto pastato – New Yorko vertybinių
popierių biržos. Federalinių rūmų memorialinis
muziejus Amerikai yra ypatinga vieta, nes čia 1789
m. prisiekė pirmasis JAV prezidentas George Was-
hington.

R. Bartkaus kūrinį Federalinių rūmų memoria-
liniame muziejuje pristačiusi  laikinai LR generali-
nio konsulo pareigas einanti Gitana Skripkaitė svei-
kinimo žodyje pažymėjo, kad „Sodai” sujungia se-
nąsias tradicijas ir technologijas, simbolizuoja pra-
ėjusį Lietuvos šimtmetį ir naujo modernaus šimt-
mečio pradžią. „JAV kuriančio lietuvių menininko R.
Bartkus kūryba yra pavyzdys, kaip menas, tarsi til-
tas, sujungia šalis ir stiprina dvišalius kultūrinius ry-
šius”, – sakė G. Skripkaitė.

Renginio muzikinę programą atliko New Yorke
gyvenanti lietuvių džiazo dainininkė Simona Minns,
kuri lietuviško tautinio instrumento – kanklių –
skambesį dažnai pina su džiazo elementais. „Pasi-

rinkau atlikti dvi dainas – vieną Leonard Cohen ‘Hal-
lelujah’, nes jo seneliai kilę iš Lietuvos, o kitą – lie-
tuvišką sutartinę ‘Turėja liepa’. Šią sutartinę in-
terpretavau įpindama džiazo elementų. Norėjau
pateikti tradicinę muziką moderniai, kaip Ray Bart-
kus ‘Sodus’.” 

Į instaliacijos atidarymo iškilmes atvyko New
Yorko meno atstovai, vietos verslininkai bei šiame
mieste reziduojantys diplomatai, taip pat JAV Lie-
tuvių Bendruomenės nariai.

Federalinių rūmų memorialinis muziejus yra
viena lankomiausių New Yorko istorinių vietų. Tad
tikimasi, jog iki 2019 m. sausio 4 d. R. Bartkaus ins-
taliaciją pamatys mažiausiai 6 tūkstančiai žmonių.

Po to „Sodai” trumpam nutūps Baltimorės tarp-
tautiniame oro uoste, iš kur iškeliaus į Lietuvą ir taps
naujojo modernaus meno muziejaus MO Vilniuje
nuolatinės ekspozicijos dalimi. 

Ray Bartkus: ,,Jaučiuosi panašiai kaip muzikantas – kai turi
surengti koncertus įvairiuose miestuose…”

Instaliacija ,,Sodai” – Federal Hall National Memorial.

Menininkas ir svečiai ,,Sodų” atidarymo iškilmėse. D. Vitkutės nuotraukos Iš k.: Gitana Skripkaitė, Sondra Litvaitytė, Brooke Knobel ir garbės konsulė Krista Bard.

rodė savo programėles, minė mįsles, šoko, deklamavo eiles
ir džiaugėsi švente. Na, o didžiausio entuziazmo sulaukė bur-
tai. Vyriausieji moksleiviai burdamiesi bandė sužinoti, ku-
rie turės šviesenę ateitį, kurie greičiau susituoks, kurie pra-
turtės ir kuriems metai bus sėkmingi.

Vaikai nekantriai laukė Kalėdų senelio, kuris, kaip vi-
sada, atvyko su pilnu maišu dovanų. Mokiniai dainavo, žai-
dė ir šoko. Kalėdų senelis, be si džiaugdamas mokinių pa-
stangomis, apdalijo visus dovanomis. Ilgai mo kyklos sa-
lėje skambėjo juokas, dainos bei sukosi žaidimų rateliai,
o  šventės  dalyviai ragavo lietuviškų vaišių.

GLM inf

..Šokom trypėm su Kalėdų seneliu ir, žinoma, džiaugėmės jo atneštomis dovanėlėmis. GLM archyvo nuotraukos
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Redaktorės žodis 

Sveikiname visus skaitytojus šv. Kalėdų ir Naujųjų metų proga, linkime lai-
mingų metų ir prasmingų darbų. Gėrio ir santarvės šeimose ir bendruo-
menėse. Pagarbos ir atjautos vienas kitam, kad būtų pastebėti ir įvertinti

Jūsų darbai, kad geri žodžiai džiugintų Jūsų širdis, kad būtų ištiesta artimo ran-
ka pagalbai, kad niekada nesijaustumėte vieniši. Būkite sveiki ir laimingi. 

Lietuvių mokyklos Vašingtone bendruomenė

MANO LIETUVA

MOKINIŲ KŪRYBA

AT Ž A LY N A S
Lietuvių mokykla Vašingtone Gruodis  Nr. 22

„Auk, žydėk, klestėk ir savo Tėvynę mylėk!” 
Stiebkimės, tieskime rankas į viršų lyg žali medžiai į dangų, aukime savo mintimis
ir tobulėkime savo dvasia, gerais darbais puoškime save ir garsinkime Tėvynę.

Papuoštos eglutės fragmentas. Aistės Ray nuotr.

Mokytojas Eigirdas Saulius Kruopis prista-
to save, dėkodamas jį išugdžiusiems tėvams,
mokytojams ir dėstytojams.

Kiekvienas kuriame vis kitą isto-
riją. Manoji prasidėjo prieš  25-
erius metus, tamsią lapkričio nak-

tį. Dylanti pilnatis, pūga ir žvarbaus
vėjo gūsiai buvo mano palyda. Tokių
naktų lapkričio pradžioje Lietuvoje
jau nebebūna. Istorijos kūrimui svar-
bus kismas, judesys. Tad svarbu pa-
minėti, jog vienas svarbiausių šių
metų mano gyvenimo pokyčių – ke-
lionė iš Lietuvos į JAV. Čia atvykus pa-
kito viskas: aplinka, laikas, žmonės.
Mintis, kad būsiu Lietuvių mokyklos
Vašingtone mokytojas, atrodė netikra.
Tik po kelių savaičių ar mėnesio, pa-
jutau, kad tai, kas atrodė lyg sapnas,
yra tikra.  

Esu užaugęs intelektualų šeimoje,
Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo
akademijos, istorijos fakulteto absol-
ventas. Visada vertinau kultūrą. Kul-
tūrą plačiąja prasme. Ne tik menus, ta-
čiau ir skirtingų tautų žmones bei jų
tradicijas. Žavėjimasis įvairiomis kul-
tūromis, ko gero, nulėmė ir tai, kad jau
daugiau nei ketverius metus savano-
riauju Erasmus Student Network bei
dalyvauju Erasmus+ projektuose ir
mokymuose. Prisidėjus prie šių veik-
lų, teko galimybė aplankyti ne vieną
šalį, pažinti įvairius žmones, kultūras,
plėsti akiratį ir suvokimą. 

Esu vienas tų istorijos mokytojų,
kuris mano, jog istorija ir literatūra yra
labai glaudžiai susijusios. Šie dalykai
galėtų būti labiau integruoti tarpusa-
vyje pamokų metu. Labai mėgstu skai-
tyti. Esu dėkingas tėvams ir pradinių

klasių mokytojai, kad parodė literatū-
ros vertę. Vaikystėje perskaičiau daug
enciklopedijų, skaičiau įvairių tautų
pasakas, nuotykinę literatūrą. Labai
pamėgau Alberą Kamiu, Fiodorą Dos-
tojevskį, Valterį Skotą, Miloradą Pa-
vičių ir kt. Iš lietuvių rašytojų man ar-
timiausi Jonas Aistis, Antanas Škėma,
Maironis, Balys Sruoga ir Vytautas Ma-
černis.   Literatūra padeda ne tik įsi-
jausti į įvairių kultūrų gyvenimą, ta-
čiau ir suvokti istoriją. 

Man, kaip mokytojui, didelę įtaką
darė pedagogai mano šeimoje – mano
mama ir močiutė.  Viena – rusų kalbos
mokytoja, kita – dailės. Taigi, turime
jau savotišką mokytojų dinastiją. Taip
pat svarbų vaidmenį atliko pradinių
klasių mokytoja A. Tamošaitienė ir is-
torijos mokytojas bei dėstytojas Min-
daugas Tamošaitis. Tai, kad tapau bū-
tent istorijos mokytoju, neabejotinai
yra susiję su tėčio erudicija bei di-
džiuliu susidomėjimu istorija.   

Paklydęs sniege

Sveiki! Mano vardas Mėnulis, esu
šiaurės elnias. Noriu papasakoti
savo istoriją. Kaip kiekvienas ma-

žas elniukas, aš kartu su mama bėgio-
jau po sniegą. Esu smalsus – pamačiau
kažką sniege judantį. Tuoj panorau su-
žinoti, kas tai, todėl prisėlinau pažiū-
rėti. Baltasis kiškis buvo beveik ne-
matomas ir labai greit nubėgo. Puoliau
jį vytis. Visiškai pamiršau, kad man
prisakyta būti šalia mamos. Bėgau ir
bėgau, kol kiškis neįšoko į skylę snie-
ge.  Aš tik snukį į tą skylę tegalėjau
įkišti, nieko daugiau, todėl apsisukau,
norėdamas grįžti pas mamą. Staiga
mane pervėrė mintis, kad nežinau,
nei kur aš pats esu, nei kur yra mano
mama. Dairiausi aplink į baltą miglą,
bandžiau prisiminti, iš kur atbėgau, bet
veltui: mudu su kiškiu padarėme per
daug kilpų ir posūkių. Lėtai ėjau tie-
siai, kol priėjau į Arkties vandenyną
įtekančios upės žiotis. Atsigėriau ir pa-
mačiau kažką plaukiantį manęs link.
Jau buvau patyręs nemalonumų dėl
savo smalsumo, bet ir vėl nesusilai-
kiau, pasilenkiau, kad geriau įsižiū-
rėčiau. Tai buvo... hmm...baltoji meška!
Labai išsigandau, šoktelėjau ir įkritau
į vandenį. Baltoji meška pamatė mane
ir ėmė plaukti greičiau. Šaltas vanduo
mane sustingdė, kojomis negalėjau
užsikabinti už slidaus ledo. Pagaliau

įsirėmiau kojomis į ledą ir išlipau.
Apsisukau, norėdamas pamatyti meš-
ką. Ji dingo? Kodėl? Ji sumedžiojo
kitą gyvūną? Staiga prieš mane ištiško
šalta banga ir pasirodė baltoji meška!
Pradėjau greitai bėgti ledu, bet nuolat
slydau ir klupau. „Palauk!”,  – išgirdau
mešką šaukiant, – Grįžk!”. Slysdamas
sustojau, kiek galėjau grėsmingiau
surikau: „Kodėl turėčiau tavim pasi-
tikėti?”. „Todėl, kad, atrodo, tu pasi-
klydai, o aš galiu tau padėti”,  – atsakė
meška. Giliai širdyje žinojau, kad ji
sako tiesą. Nusikapsčiau ledu iki bal-
tosios meškos. „Tu ieškai saviškių?” –
ramiai paklausė meška. „Na...taip”,
– pralemenau. Ji atsakė: „Aš juos šian-

dien mačiau. Lipk man ant
nugaros. Plauksim pas
juos”. Neryžtingai užsi-
ropščiau meškai ant nu-
garos, suprasdamas, kad,
jei norėtų, ji mane vis tiek
sugautų. Įsitaisiau, kad
būtų patogu. Meška nu-
plaukė prieš srovę, atro-
dė, kad jai tai labai lengva.
Kai pasiekėm posūkį, kur
krantas buvo neaukštas, ji
sustojo ir aš nušokau.
„Ačiū tau”, – nuoširdžiai
pasakiau. „Būk atsargus –
aplink baltosios meškos”,–
įspėjo ji ir paniro po van-
deniu. 

„Aš tikrai susirasiu sa-

Istorijos mokytojas Eigirdas Saulius Kruo-
pis

Paula Martinson. Trygve Olson nuotr.

Elniukas  Mėnulis. Paulos  Martinson piešinys

Be viso to, apie dešimtmetį užsiimu
grafiniu dizainu. Ši sritis neabejotinai
susijusi su tėčiu. Iš pradžių tai buvo
vien tik pagalba jam, dažnai net ne-
norom, tačiau vėliau pats tapau grafi-
kos dizaineriu ir parodų kuratoriumi
M. K. Čiurlionio namuose Vilniuje.
Ten, direktoriaus Stasio Urbono dėka,
gavau nesuskaičiuojamą kiekį pamokų
– tiek gyvenimiškų, tiek profesinių.
Teko laimė šiek tiek dirbti su žymiu
Lietuvos fotografu Rimantu Dichavi-
čiumi – tai irgi buvo neįkainojama
patirtis. Galiu dėkoti savo likimui,
kad tiek šeimoje, tiek mokslo ir darbo
aplinkoje šalia manęs buvo šviesuoliai,
kurių pavyzdys mane įkvėpė ir mokė.  

Tikiuosi, kad ir pats gebėsiu tapti

bent maža šviesos kibirkštėlė lietu-
vių jaunimui Vašingtone. Turiu vilties,
kad Lietuvos istorija mokiniams taps,
jei dar nėra, ir jų šalies istorija. Taps
sava. 

Turime nepamiršti, kad Lietuva
yra visur: Vašingtone, Berlyne, Mask-
voje, Delyje... Lietuvos salelės pasaulio
valstybių vandenyne paplitusios net pa-
čiose netikėčiausiose vietose. Nepaly-
ginamai didesnę Lietuvos dalį sudaro
žmonės, o ne teritorija. Visi kartu,
kad ir kur bebūtume, kuriame savo tau-
tos istoriją. Kiekvienas atskirai savo as-
meninę, o tuo pačiu ir bendrą. Kokia ji
bus, parodys laikas, tačiau tai pri-
klauso tik nuo mūsų. Tad kurkime.
Vardan tos! 
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LAIŠKAI KALĖDŲ SENELIUI

NORIU PAPASAKOTI
* * *  

Uždaryk langeles
Mano mergeles,
Aš ateinu su sniegu
Su ledu.

Čia jau Kalėdos,
Su arbata iš mėtos
Šalčiu netikru

Aš esu žiema, 
Balta dykuma.
Uždaryk langeles
Mano mergeles.

Patricija Pupinė, 6 kl.

Sveikas, Kalėdų Seneli!!!
Negaliu sulaukti Kalėdų… Norėtųsi, kad

šios šventės būtų kitokios. Per šias Kalėdas aš
norėčiau daugiau kitiems duoti nei pati gauti,
norėčiau pradžiuginti savo mielą šeimą, pada-
ryti gera artimiesiems ir draugams. Noriu,
kad visi būtų sveiki ir laimingi, kad niekam ne-
būtų liūdna ar pikta. Toks šventinis laikas, kai
net tamsoje viskas apšviesta, atrodo, net iš
dangaus sklinda šviesa, todėl niekas neturi
liūdėti. Seneli, gal gali man padėti visus pada-
ryti laimingus.

Karolina, 7 klasė

Mielas Kalėdų Seneli,
Mano šeima laukia gruodžio 25-os dienos. Mums gera gyventi, bet mano

mama daug ir sunkiai dirba. Ji yra labai darbšti ir miela. Mano tėtis labai ge-
ras, jis ruošia mums pusryčius, pietus ir vakarienę. Mano brolis padeda šeimai,
atlieka įvairius darbus namuose. Aš esu labai dėkinga savo mielai mamai, ge-
ram tėčiui ir brangiam broliui. Aš prašau laimės mano šeimai, kad būtų sėk-
mingi kiti metai. Visa šeima laukiame Jūsų.

Izabelė, 7 klasė

„Laimė yra lapė”

Gruodžio 8 dieną mokykloje lankėsi gerbiama rašytoja Evelina Daciūtė. Au-
torė mokyklos bendruomenei pristatė savo knygą „Laimė yra lapė”, pasi-
dalino savo kūrybine patirtimi, pasakojo apie knygos atsiradimą, apie iliust-

racijų sprendimus, apie lapę ir, žinoma, apie laimę. Kokiais pavidalais žmonių gy-
venime apsireiškia laimė, kaip mes ją priimame, kada jaučiamės laimingi. Mokiniai
klausė, stebėjosi ir atliko kūrybines užduotis. Kiekvienas vaikas spalvotame lape
kūrė savo laimės supratimo simbolius. Jaustis laimingu, matyt, yra paprasčiau
nei susimąstyti,  suvokti šį jausmą ir pavaizduoti simboliais, kuriuos mokiniai kar-
pė iš popieriaus ir klijavo savo lape. Labai įdomių darbelių pagamino, iš kurių ga-
lima būtų organizuoti parodą.

Mokinių mintys po susitikimo

Rašytoja Evelina Daciūtė pasakojo apie šios knygos paslaptis ir klausė, kas
mums yra laimė. Man laimė yra vakarienė su šeima, skanūs, šokoladiniai de-
sertai. Laimė yra atostogos ir  juokavimas su draugais. Laimė yra karšta kakava,
kai šaltis žnaibo nosį. (Izabelė, 7 kl.)

Man patiko susitikimas su gerbiama rašytoja. Autorės pasakojimas – tarsi
ekskursija po knygą. Lapė – svarbiausias knygos personažas. Niekad negalvo-
jau, kad laimė gali būti oranžinės spalvos. Man laimė – šeima, nes aš ją myliu.
Nebuvo lengva iš popieriaus iškirpti formas, kuriomis vaizdavau savo laimę.
Linkiu, kad Evelina Daciūtė parašytų dar daug knygų, kurias aš skaityčiau, no-
rėčiau dar susitikti su rašytoja, kad daugiau sužinočiau apie jos kūrybą. 

Renata, 6 kl.

Susitikime su Evelina Daciūte mes kalbėjome apie laimę, džiaugsmą, gėrį.
Reikėjo padaryti iš popieriaus paveikslą, kas man yra laimė. Man laimė – turėti
mielą šeimą ir gerus draugus. Nebuvo pakankamai laiko, kad visa tai iškirpčiau
ir priklijuočiau, todėl aš iškirpau lapę, kuri reiškia džiaugsmą, ir daug miško
žvėrių ir augalų. Ačiū, p. Evelina, kad atėjote pasikalbėti su mumis.

Karolina, 7 kl.

Rašytoja Evelina Daciūtė sakė, kad visi žmonės turi savo laimę. Įdomu tai,
kad spalvos reiškia emocijas. Aš savo paveiksle pavaizdavau įvairių spalvų gy-
vūnus, kurie simbolizuoja skirtingas emocijas: melsvai pilkos spalvos dramb-
lys reiškia liūdesį (juk kartais galima paliūdėti), tamsiai pilkos spalvos vilkas
– pyktis  (juk kartais tenka supykti), oranžinė, ryški lapė yra laimė. Knygos au-
torė sakė, kad kiekvienas galime turėti savo lapę. Mano paveiksle paršas, lapė
ir medžiai yra laimingi – laimės pasaulyje turi būti daugiau. 

Sofija, 7 kl.

viškius”, – pagalvojau. Po kelionės ant
baltosios meškos nugaros pasijutau
besąs ryžtingas. Žinojau, kad tikrai su-
rasiu mamą ir kitus, kad ir kaip sunku
bebūtų. Kiek galėdamas greičiau bėgau
per sniegą, todėl nesuspėjau laiku su-
stoti ir kritau  žemyn gal šimtą pėdų.
Žiūrėjau į viršų, skardis greitai tolo. Ar
tai jau pabaiga? To nežinojau. Įkritau
į minkštą sniego pusnį. Labai susi-
trenkiau, visur skaudėjo, bet nesusi-
žeidžiau. Atsistojau ir paėjau kelis
žingsnius į priekį. Apsižvalgiau: kiek
tik akys užmato, visur buvo sniegas.
Tada  atsiguliau ir užsimerkiau. Viskas
užtemo.  Kai atsibudau, man į veidą
švietė ryto saulė, o iš burnos kilo garas.
Negalėjau pasiduoti, nes jau taip toli
nukeliavau. Sukaupiau  jėgas, bet pa-
jutau, koks esu alkanas. Pamačiau
krūmą, aplipusį uogomis, suėdžiau
jas. Tada jau ryžtingai nubėgau tolyn,
atpažindamas aplinką. Staiga išgir-
dau garsus: taip, tai mano bandos bal-

sai šaltame ore. Galėjau net išskirti
savo mamos balsą. Ėjau į tuos balsus.
Pamačiau bandą, bet ji buvo ant aukš-
to skardžio. „Mama, mama!” – šau-
kiau, jau visas užkimęs. Bet niekas ma-
nęs neišgirdo. Bandžiau užlipti į statų
kalną ir nesugebėjau. O gal įstengsiu?
Juk jau tiek kelio įveikiau. Aš suradau
savo bandą, bet ir ji turi surasti mane.
Šaukiau ir šaukiau, bet niekas manęs
negirdėjo. Įrėmiau kanopą į sniegą ir
užlipau ant aukščiau išsikišusio ak-
mens. Taip pamažu kopiau aukštyn, kol
pagaliau jie mane išgirdo. „Prašau,
padėkit man! Aš buvau paklydęs!” – su-
rikau. Aš pats eiti jau nebepaėjau.
Keli dideli elniai nusileido žemyn, pa-
dėjo man pasiekti viršūnę ir grįžti pas
mamą. Nusišypsojau, džiaugdamasis,
kad radau savyje drąsos ir ryžto.

Paula Martinson,
4b klasė

Patricija Pupinė. 

Trygve Olson nuotr.

Vaikai su Kalėdų Seneliu, iš kairės Sofija, Karolina, Izabelė, Kamila, Nora ir Eva. 
Vaidos Ličkūnienės nuotr.

Labas, Kalėdų Seneli!
Atėjo gruodis. Adventas. Visi žmonės ruošiasi Kristaus gimimo dienai. Mo-

kykloje mes šokam, dainuojam, mokomės eilėraščius – ruošiamės kalėdiniam
koncertui.

Visus metus aš stengiausi gerai mokytis, padėti mamytei, gražiai žaisti ir
draugauti su broliu ir kitais vaikais. Man labai patinka Kalėdos ir aš laukiu šios
šventės.

Kalėdų Seneli, atnešk man daug dovanų. Jums rašo Lietuvių mokyklos Va-
šingtone antros klasės mokinė Talia.

Mielas Kalėdų Seneli,
kaip Jūs gyvenate? Kaip vyksta darbai žaislų fabrike? Kaip Jūs viską su-

spėjate nuveikti per vieną naktį?
Seneli, mums labai patinka Kalėdos. Aš noriu gauti dovanų riedlentę, o mano

dvynė sesė nori gauti „unicorn poopsie”. Aš gal nemiegosiu visą naktį ir lauk-
siu Tavęs, todėl greitai pasimatysime. Ačiū, kad pas mus ateisite.

Kovas ir Vilija, 2 klasė
Rašytoja Evelina Daciūtė su mokiniais. Iš k.: Kaja, Patricija, Evelina Daciūtė, Sofija, Iza-
be lė, Karolina, Renata.                                                        Vaidos Ličkūnienės nuotr.

Talia Koubayati su Seneliu.
Irenos Sujetos nuotr.
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Parengė Vitalius Zaikauskas

2018-ieJi lietUVOJe 

SAUSIS
* Naujieji 2018-ieji Vilniuje buvo sutikti labai

audringai. 31 vilnietis (10 iš jų – nepilnametis) bu -
vo sužalotas  pirotechnikos. Visi jie fejerverkus
nau dojo savarankiškai, nesilaikant saugumo tai-
syklių. O iš Katedros aiškštės, išsiskirsčius Nau-
juosius metus čia sutikusiai  miniai, savanoriai su-
rinko net dvi tonas šiukšlių. 

* Statistikos departamentas paskelbė apie šok-
telėjusius migracijos iš Lietuvos skaičius. O mėne-
sio pabaigoje buvo pranešta, kad Lietuvoje jau gy-
vena mažiau nei Marijono Mikutavičiaus apdainuoti
trys milijonai (2 milijonai 850 tūkst.).

* Premjeras Saulius Skvernelis nei iš šio, nei iš
to pareiškė, kad Lietuva šiemet turėtų užmegzti kon-
taktus su Rusijos valdžios atstovais, o ligšiolinę izo-
liacijos politiką pavadino nenaudinga ir unikalia Eu-
ropos Sąjungoje. Jam buvo ne motais, kad Rusija oku-
pavusi Ukrainą, kad jai ES ir JAV taiko ekonomines
sankcijas. Kilus triukšmui visuomenėje, premjeras
paaiškino, kad ne taip buvo suprastas. 

* Įsigaliojo LR prezidentės D. Grybauskaitės ini-
ciatyva priimtas įstatymų paketas, įpareigojantis
pranešti apie pastebėtą smurtą prieš vaikus šeimose. 

* Vilniaus apylinkės teismas, tiriantis Sausio 13-
osios bylą taip ir nesulaukė buvusio SSSR vadovo Mi-
chailo  Gorbačiovo  reakcijos į kvietimą dalyvauti
teismo procese. 

* Prezidentė Dalia Grybauskaitė pasveikino  Do-
nald Trump, pradėjus eiti Jungtinių Amerikos Vals-
tijų prezidento pareigas. Pasak Lietuvos vadovės, Lie-
tuvos žmonės vertina nuoseklią JAV paramą Lie-
tuvos laisvei, nepriklausomybei ir valstybingumui.
„Tai tvirtas pamatas abiejų šalių draugystei ir ben-
dradarbiavimui”, – buvo sakoma D. Grybauskaitės
sveikinime.

VASARIS
* Gedimino kalno aikštelėje, vykdant kalno tvar-

kybos darbus, archeologai aptiko keturių asmenų pa-
laikus. Daryta prielaida, kad aptikti palaikai gali
būti 1863–1864 metų sukilimo dalyvių, nubaustų mir-
ties bausme Vilniuje, Lukiškių aikštėje. Tada Lu-
kiškių aikštėje mirties bausmė pakariant arba su-
šaudant buvo įvykdyta 21 sukilimo dalyviui, tarp jų
ir vadams – Zigmantui Sierakauskui ir Konstanti-
nui Kalinauskui. Vėlesni tyrimai patvirtino palai-
kų autentiškumą. 

* Vasario 11-ąją sukako 100 metų nuo poeto, pub-
licisto, ilgamečio „Draugo” kultūrinio priedo re-
daktoriaus Kazio Bradūno (1917–2009) gimimo. Poe-
to sukakties minėjimas buvo surengtas Valdovų rū-
muose.

LIEPA
* Vyko dainų šventė „Vardan tos…”. 

* Iškart, vos jai pasibaigus ir didžiajai daugu-
mai dalyvių išsiskirsčius,  prasidėjo  PLB XVI Sei-
mas, vyko naujos Tarybos rinkimai. Posėdžiavo PLB
nariai iš 35 šalių. Buvo renkamas naujas PLB pir-
mininkas ir valdyba, tobulinami organizacijos veik-
lą grindžiantys dokumentai bei priimamos ateities
veiklas apibrėžiančios rezoliucijos. PLB pirminin-
ke antrai kadencijai perrinkta Dalia Henke.  

* Vilniaus Rasų kapinėse perlaidoti iš Jungtinių
Amerikos Valstijų pervežti Vasario 16-osios akto sig-

BIRŽELIS

torijai, mums visiems brangios minutės. Iki 2018 m.
vasario 16 d. 12 val. 30 min.

* Lietuvos valstybės atkūrimo 100 metų jubilie-
jaus proga Adelaidės lietuvių bendruomenė Aust-
ralijoje parengė Lietuvai išskirtinę dovaną. Tai – ben-
druomenės išsaugotos, kaip manoma, Lietuvos pre-
zidentams priklausiusios relikvijos – prezidento
Antano Smetonos rankraštis ir vaikščiojimo lazda bei
prezidento Aleksandro Stulginskio sidabrinis sam-
tis ir barometras. Šie istoriniu požiūriu vertingi daik-
tai buvo perduoti Lietuvai ir eksponuojami istorinėje
Lietuvos Respublikos Prezidentūroje Kaune.

* Birželio 3–15 dienomis Lietuvoje, Latvijoje ir
Estijoje vyko JAV Sausumos pajėgų Europoje Baltijos
šalyse organizuojamos tarptautinės  pratybos „Sa-
ber Strike  2018” (liet. „Kardo kirtis 2018”).

* Vilniuje, Našlaičių kapinėse Antakalnyje, ar-
cheologai rado su sovietų okupacija kovojusių Lie-
tuvos partizanų vado Adolfo Ramanausko-Vanago pa-
laikus. A. Ramanauskas-Vanagas buvo suimtas 1956
metais, sovietų žiauriai kankintas, o kitais metais
jam įvykdyta mirties bausmė. Rastų palaikų au-
tentiškumas nustatytas atlikus teismo antropologinę
analizę, kaukolės ir asmens fotografijų sugretinimus
bei DNR tyrimus.

* Rusijos  ginkluotosios pajėgos po ilgai truku-
sių slėpynių patvirtino „Iskander” raketų disloka-
vimą Kaliningrade. „Iskander-M”  tipo raketos  gali
pasiekti  taikinius 500 kilometrų atstumu, taip pat
gali nešti branduolinį ginklą. Dėlto sunerimo ne tik
Lietuva, tačiau ir Europos Sąjunga, NATO. 

* Į Lietuvą keturioms dienoms atvyko Tibeto
dvasinis lyderis Dalai Lama. Vilniuje jis skaitė pas-
kaitas apie žmogiškąsias vertybes švietime, lankė
kultūrinius renginius ir susitiko su Seimo nariais,
lankėsi sostinės Užupio rajone esančiame Tibeto
skvere. Ten jis pasodino simbolinį medelį Lietuvos
valstybingumo atkūrimo šimtmečio proga, apžiūrėjo
Jurgos Ivanauskaitės, su kuria jis buvo pažįstamas
nuo tada kai ji keletą kartų lankėsi ir gyveno Tibe-
to vienuolynuose, fotografijų parodą. Paskutinį
kartą Dalai Lama Lietuvoje buvo 2013 m. Tada su juo
susitiko Lietuvos prezidentė D. Grybauskaitė, o tai
sukėlė didelį Kinijos pasipiktinimą. Šį kartą tibe-
tiečių dvasinis vadovas su aukščiausiais pareigūnais
nesusitiko, tačiau kalbėjosi su kadenciją baigusiu
Lietuvos prezidentu Valdu Adamkumi.

KOVAS
* Į Japoniją iškeliavo unikali Lietuvos šimtmečio

dovana. Hiracukos miestui padovanota stelmužiu-
kų – Stelmužės ąžuolo klonų. Į Japoniją  iškeliavo pir-
mieji iš maždaug šimto ąžuolo klonų. Stelmužės
ąžuolo klonavimą pavyko atlikti Lietuvos miškų ins-
tituto Miško augalų biotechnologijų laboratorijoje.
Planuojama, kad klonai bus auginami ir Lietuvos
miškuose. Tikimasi, kad Hiracukos mieste prigis ir
2020 metais sutvirtėję pasitiks Lietuvos olimpiečius,
kurie čia treniruosis dalyvaudami Tokijo olimpia-
doje. Stelmužės ąžuolas yra seniausias ir storiausias
Lietuvoje augantis paprastasis ąžuolas, vienas se-
niausių ąžuolų Europoje – jam yra apie pusantro
tūkstančio metų. 

* Viniuje baigtas eksponuoti iš Rygos atvežtas
Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino laiško
nuorašas, kur pirmą kartą raštu paminėtas mūsų ša-
lies sostinės vardas. Tai Gedimino buvo 1323 metų
sausio 25 d. pasirašyto laiško nuorašas, kuris buvo
padarytas Rygoje prieš išsiunčiant laiško originalą
į kitus Europos miestus. Jis saugomas ir dabar su-
grįžo į Latvijos valstybės istorijos archyvą Rygoje.

BALANDIS
* Plačiai atšvęsta Kovo 11-oji. Iškilmingame po-

sėdyje Seime Vytautas Landsbergis pasakė skaudžią
kalbą, verčiančią teisėtvarką susigūžti ir raudonuoti
iš gėdos dėl neveiklumo ir rankų nuleidimo, o gal net
kapituliavimo prieš Rainių žiaurumų organizatorius,
buvusius stribus. O Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio
ginkluotųjų pajėgų vado, 1949 m. vasario 16 d. dek-
laracijos signataro A. Ramanausko-Vanago dukra
Auksutė Ramanauskaitė-Skokauskienė, sakė, kad
reikia būti pasiruošusiems naujiems  bandymams
apjuodinti Lietuvos laisvės kovų istoriją, sukiršin-
ti lietuvių tautą su kitomis  tautomis. Jos pranašystės
už pusmečio pasitvirtino.

* Žengtas svarbus žingsnis, saugojant  nemate-
rialųjį Lietuvos kultūros paveldą, pradedant serti-
fikuoti jo  vertybes – mūsų žmonių per amžius su-
kauptus įgūdžius,  žinias, susiformavusias tradici-
jas. Į registrą pateko: Kurtuvėnų užgavėnės, kupiš-
kėnų  vestuvės, senovinis stintelių ir seliavų gau-
dymas žiemą sukant „bobas” Mindūnų kaime ant
Baltųjų Lakajų ežero, Jūžintų krašto keptinis alus,
pietinių (šilinių) dzūkų dainavimo tradicija Žiūrų
kaime, Kryžių lankymas Griškabūdžio apylinkėse,
sodų rišimo tradicija, lopšinių ir vaikų migdymo tra-
dicijos Lietuvoje, polka Lietuvoje ir Kūčios.

* Balandžio 26-ąją galutinai baigtas Lietuvos Res-
publikos ir Rusijos Federacijos valstybės sienos
demarkavimo procesas.

GEGUŽĖ

* Valstybinė lietuvių kalbos komisija patvirti-
no alternatyvų Gruzijos pavadinimą – šią šalį gali-
ma vadinti ir Sakartvelas. Kartu su naujuoju pava-
dinimu gruzinų tauta  galės būti vadinami kartve-
lais, visos Gruzijos gyventojai – sakartveliečiai. Ko-

Kas gera – prisiminkime, kas bloga – lai išblės
Praėjusieji 2018-ieji metai. Rimtai ir ne visai

misija konsultavosi su Gruzijos ambasada, perda-
vusia ir Gruzijos kalbininkų poziciją. Naudoti kitą
šalies pavadinimą, artimą gruzinų kalbai, prašo
Gruzija, sakydama, kad dabartinis jos pavadinimas
yra rusiškas.

* Pradėtas atnaujinti paminklas Anykščiuose
„Laimės  žiburys”, prieš 60 metų pastatytas ant ra-
šytojo Jono Biliūno kapo. Vienos J. Biliūno pasakos
vardu pavadintas  paminklas pastaruoju metu buvo
ne tik beprarandantis patrauklumą, bet ir kėlė pavojų
lankytojams. „Laimės žiburys” nesaugus tapo išsi-
klaipius obelisko link vedantiems laiptams. 

* Nenori, kad politikų žodyne būtų žodis „idiotas”.
Seimo Etikos ir procedūrų komisija pasakė, kad  as-
menų vadinimas „idiotais” nedera su Valstybės po-
litikų elgesio kodekso nuostatomis. Tai nutarta po-
sėdyje įvertinus Seimo narės Aušros  Maldeikienės pa-
sisakymus Seimo narės Agnės Širinskienės atžvilgiu. 

* Kur daugiausia telefonų vienoje vietoje? Šiemet
per patikrinimus  vien per pirmąjį pusmetį Lietuvos
įkalinimo įstaigose metu rasta daugiau nei 1,6 tūkst.
mobiliojo ryšio telefonų. Kiek jų bus rasta iki metų
pabaigos – prognozuoti niekas nesiryžta.

* Vasario 16-ąją įžengėme į antrąjį Lietuvos ne-
priklausomybės šimtmetį. Iškilmės Vilniuje, mi-
nint mūsų atkurtos Tėvynės 100-ąjį gimtadienį, pra-
sidėjo lygiai vidurdienį Lietuvos laiku, likus 30
min. iki valandos, kai buvo pasirašytas 1918 m. Ne-
priklausomybės aktas. Didžiulis ekranas rodė laiką,
kiek minučių ir sekundžių liko iki tos mūsų šalies is-
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RUGPJŪTIS

* Spalio 5–6 dienomis Vilniuje vyko Lietuvos
Laisvės Kovos Sąjūdžio (LLKS) ginkluotojų pajėgų
vado, LLKS Tarybos 1949 m. vasario 16 d. deklara-
cijos signataro, LLKS Tarybos prezidiumo pirmi-
ninko pirmojo pavaduotojo, nuo 1953 m. – aukščiau -
siojo LLKS ir dėl nepriklausomybės kovojančios Lie-
tuvos pareigūno, brigados generolo Adolfo Rama-
nausko-Vanago valstybinės laidotuvės.

* Saugomų teritorijų direkcijos su Lietuvos or-
nitologų draugija kvietė gyventojus savaitgalį kar-
tu palydėti išskrendančius paukščius.

* Į Lietuvos Užsienio reikalų ministeriją iš-
kviestas Rusijos ambasadorius Lietuvoje Alek-
sandras Udalcovas. Iškviestajam ambasadoriui iš-
reikštas griežtas protestas dėl Rusijos užsienio rei-
kalų ministerijos viešai paskelbto ir tikrovės ne-
atitinkančio pareiškimo apie Lietuvos partizanų
vadą Adolfą Ramanauską-Vanagą jo laidotuvių iš-
vakarėse. Rusijos pusė paraginta susilaikyti nuo ne-
pagrįstų teiginių viešinimo ir bandymų perrašinėti
istoriją, remiantis okupacinės sovietinės valdžios
represinių struktūrų sufabrikuotais kaltinimais.

* Vilniaus apygardos teismas baigė nagrinėti va-
dinamąją Sausio 13-osios bylą. Nuosprendį teisėjų
kolegija skelbs kitų metų vasario 18 dieną.

SPALIS

* Žlugo dalies Europos Sąjungos institucijų va-
dovų ir valstybių, tarp jų ir Lietuvos, puoselėta idė-
ja labai sparčiai įgyvendinti „laiko reformą” – ben-
drijos šalys dar bent iki 2021-ųjų dukart per metus
sukios laikrodžius pavasarį įvesdamos vasaros lai-
ką ir rudenį jį atšaukdamos.

* Nacionalinė žemės tarnyba (NŽT) atnaujino
stambaus mastelio (M1: 2 000) Lietuvos apskričių
centrų ortofotografinius žemėlapius. 

* Lietuvos sostinė Vilnius pirmą kartą pateko
tarp perspektyviausių mažų ir vidutinių pasaulio
miestų, rodo naujausias Didžiosios Britanijos dien-
raščio „Financial Times” atliktas globalių ateities
miestų tyrimas.  

* Lukiškių tardymo izoliatorių-kalėjimą iš Vil-
niaus miesto centro planuojama iškelti iki 2019 metų
gruodžio 31 dienos.

* Lietuvos radijo ir televizijos komisija mano,
kad populiarus amerikiečių serialas „Simpsonai”
gali daryti neigiamą poveikį mažamečiams, todėl tu-
rėtų būti transliuojamas po 9 val. vakaro. Komisija
seriale įžiūrėjo daugpatystę. 

* Atsisveikiname su  lauko tualetais. Miestų ir
miestelių, kur gyvena daugiau nei 2 tūkst. žmonių,
gyventojai privalės prisijungti prie centralizuotų
nuotekų tinklų. Nepasiturintiems gyventojams pri-
sijungimo išlaidos bus kompensuojamos, kitiems
teks susimokėti patiems. 

* Remiantis gauta Valstybės saugumo depar-
tamento išvada, naujas leidimas užbaigti „Maskvos
namų” statybos darbus nebus išduotas.

GRUODIS

* Keli technologijų entuziastai Lietuvos valsty-
bės atkūrimo šimtmečio proga rugpjūčio 8 d. iškėlė
šalies vėliavą į stratosferą. Vykdant projektą „Tris-
palvė kosmose” vėliava iškelta vandenilio dujomis pri-
pildytu meteorologiniu oro balionu. ,,Balioną palei-
dome netoli Utenos 7:30 val. ryte, balionas pakilo į 30
kilometrų aukštį ir ten subliuško. Pakilimas truko
apie 2 valandas, leidosi apie pusvalandį. Balionas nuo
paleidimo vietos nukeliavo apie 30 kilometrų į šiau-
rę”, – sakė projekto iniciatorius, programuotojas Rai-
mondas Žvirblis. Iniciatyvos organizatoriai ant ba-
liono buvo sumontavę fotoaparatų ir vaizdo kamerų,
fiksavusių trispalvės skrydį. Organizatorių skaičia-
vimu, projektas kainavo apie 1 tūkst. eurų.

* Daugiau kaip 700 cepelinų su grybų, varškės,
morkų ir mėsos įdarais, įvairiais padažais – tiek jų
išvirta rugpjūčio 18 dieną Gargždų Minijos slėnyje
vykusiame Gargždo festivalyje. Jo metu pirmą kar-
tą buvo surengtas Lietuvos cepelinų virimo čem-
pionatas.

* Tarptautinės iniciatyvos „Senovinė ugnies nak-
tis” organizatoriai kvietė prisiminti Lietuvos vals-
tybingumą kūrusius ir išsaugojusius šimtmečio
herojus – iniciatyvos  organizatoriai ragino Baltijos
jūros pakrantėje rugpjūčio 25 d. 8:30 val. r. uždegti
simbolinius vienybės ir draugystės Baltijos jūros ša-
lių šimtmečio laužus.

* Kilo triukšmas dėl rusiško kapitalo įmonės
„Yandex Taxi” atėjimo į Lietuvos taksi rinką, savo
veiklą pradėjusia itin plačia reklamine akcija, ža-
dėdama neįtikėtinai pigias paslaugų kainas. Vals-
tybės saugumo departamentas Vilniaus merui skir-
tame rašte rekomendavo nesinaudoti „Yandex Taxi”
programėle tiems asmenims, kurie potencialiai ga-
lėtų dominti Rusijos specialiąsias tarnybas. Seimo
narys Audronius Ažubalis, gavęs Valstybės  saugu-
mo departamento atsakymą, paragino valstybės va-
dovus likviduoti „Yandex Taxi” paslaugą Lietuvoje.
A. Ažubalis pabrėžė, kad Rusijos interneto  paslau-
gų  įmonė „Yandex” yra teikusi savo vartotojų duo-
menis Rusijos žvalgybai.

* Vilniuje viešėjusi JAV Kongreso delegacija
aptarė strateginį Lietuvos ir JAV bendradarbiavimą
saugumo  klausimais. JAV atstovai dar kartą patvir-
tino, kad šalies politika Rusijos atžvilgiu ir glaudus
bendradarbiavimas su Baltijos šalimis nesikeičia.

* Vilniuje susirinkę įtakingi NATO šalių poli-
tikai ir ekspertai ieškojo atsakymų, kaip stiprinti išo-
rinių jėgų skaldomą euroatlantinę erdvę ir kurti Ru-
sijos ateitį be jos dabartinio prezidento Vladimiro Pu-

RUGSĖJIS

LAPKRITIS
* Užsieniečių įvaikinti lietuvių vaikai galės iš-

laikyti Lietuvos pilietybę. Seimas priėmė pataisas,
kad gimę Lietuvos piliečiais, bet dėl įvaikinimo už-
sienyje kitos šalies pilietybę įgiję asmenys suaugę ga-
lės išlaikyti Lietuvos pilietybę.

* Lapkričio 23-ąją, minint patriarcho gimtadienį
Vilniuje atidengtas paminklas dr. Jonui Basanavičiui
ir jo vardo aikštė. Dr. Jono Basanavičiaus vardo

nataro Mykolo Biržiškos ir jo šeimos narių, žmonos
Bronislavos ir dviejų brolių, palaikai.

* Liepos 12 d. pradėtas projektas, sujungęs visas
60 savivaldybių, „Surink Lietuvą”, kurio esmė  Lie-
tuvos  šimtmečio proga, paskatinti žmones ne tik ke-
liauti po savo kraštą, tačiau ir pažinti kiekvieną jo lo-
pinėlį. Kiekviename aplankytame krašte galima įsi-
gyti  to  krašto  formos  magnetuką,  surinkus  visas
60 dalių – sujungti jas į vieną visumą – Lietuvos že-
mėlapį.

* Lietuvos Respublikos prezidentė Dalia Gry-
bauskaitė Kauno laisvojoje ekonominėje zonoje davė
pradžią Vokietijos automobilių komponentų pra-
monės milžinės „Continental” gamyklos statyboms.
Tai didžiausias pastarųjų metų investicinis projek-
tas – įmonė per penkerius metus ketina investuoti 95
mln. eurų ir sukurti tūkstantį naujų darbo vietų. Ga-
mykloje bus gaminami aukštos pridėtinės vertės pro-
duktai automobilių pramonei. 

* Lietuvoje organizatoriai kvietė žmones siųsti
nuotrauką  ir tapti Dievo Gailestingumo atvaizdo da-
limi. Dievo Gailestingumo paveikslas, sudarytas iš
daugybės žmonių veidų, buvo parodytas rugsėjo 22 d.
Vilniaus Katedros aikštėje ekranuose, jaunimui lau-
kiant atvykstančio  popiežiaus Pranciškaus. Oficia-
lioje vizito svetainėje www.popieziausvizitas.lt kiek-
vienas galėjo įkelti savo portretinę nuotrauką, kuri
buvo panaudota Gailestingumo paveikslui sukurti.

* Ratifikavus tarptautinę konvenciją, Lietuvos
gyventojai, galės be kliūčių vairuoti automobilius
daugiau nei 50-yje pasaulio šalių. Kelių eismo, arba
vadinamoji Ženevos konvencija palengvina lietuvių
keliones užsienyje, pirmiausia Japonijoje, JAV, Nau-
jojoje Zelandijoje, Tailande ir kitose šalyse. 

* Lietuvos prezidento rinkimus siūloma surengti
2019 m. gegužės 12 d. 

* Rugsėjo 20 dieną, popiežius Pranciškus vaiz-
do įraše kreipėsi į Baltijos šalių gyventojus, kuriuos
jau netrukus aplankys.

* Lietuvos užsienio reikalų ministras Linas
Linkevičius ragina institucijas nukabinti karininko
Jono Noreikos-Generolo Vėtros atminimo lentą Vil-
niaus centre, įvertinus jo kolaboravimą su  nacių oku-
pantais. „Mes neturime padėti propagandistams. Tu-
rime principingai reaguoti, iškilus nenuginčija-
miems faktams apie atskirų žmonių nederamą elgesį
ar kolaboravimą su naciais”, – sakė ministras.

* Trims opozicijai priklausantiems Seimo na-
riams atsisakius dirbti Seimo Žmogaus teisių komi -
tete kartu su skandalais garsėjančiu Seimo nariu Pet-
ru Gražuliu, planuotas Seimo Žmogaus teisių ko-
miteto posėdis neįvyko. Vėliau visuomenei pasi-
piktinus ir surinkus 16 tūkst. parašų, dėl jo dvigu-
bos moralės ir homofobinių išpuolių, P. Gražuliui pa-
siūlytas kitas komitetas. 

tino. Antrus metus iš eilės Vilniuje rengiamoje pre-
zidento Valdo Adamkaus tarptautinėje konferenci-
joje „Europos ir Transatlantinio atsparumo atkū-
rimas” aptartos ne tik Kremliaus sulaikymo  ir at-
gra symo strategijas, tačiau ir ieškota būdų, de-
mokratizuoti V. Putino valdomą Rusiją.

aikštei parinkta viena sakraliausių erdvių – ypatin-
gos svarbos istorinė Vilniaus erdvė, priešais buvusius
Miesto salės rūmus, kuriuose 1905 metų gruodžio 4–5
dienomis posėdžiavo Didysis Vilniaus Seimas, o da-
bar ten įsikūrusi valstybinė filharmonija.

* Lietuvos bankas išleido auksinę monetą, skir-
tą lietuviškiems kosmoso palydovams. 5 eurų aukso
moneta, skirta technologijos mokslams iš serijos
„Lietuvos mokslas”. Ant monetos iškaldinti stilizuoti
pirmieji lietuviški į kosmosą paleisti palydovai ir kos-
mose nuskambėję pirmieji lietuviški žodžiai. Mone-
tos reverse – stilizuotas, žvaigždynus primenantis Vy-
tis.

* Jungtinėse Valstijose įsikūrusio Komunizmo
aukų atminimo fondo atstovai įteikė apdovanojimą
kadenciją baigusiam prezidentui Valdui Adamkui.

* Seimo nariai kartu su kolegomis parlamenta-
rais iš kitų Baltijos šalių kreipėsi į internetinės pre-
kybos tinklo „Amazon” vadovus ragindami nu-
traukti šios įmonės internetinėje parduotuvėje par-
duodamų marškinėlių ir kitų gaminių su sovietine
simbolika prekybą. Prieš kurį laiką Baltijos šalių par-
lamentarai ir politikai kreipėsi į „Walmart Inc.”, ku-
rios internetinėje parduotuvėje taip pat buvo plati-
nami marškinėliai su sovietine simbolika. Neilgai tru-
kus „Walmart”  nutraukė prekybą šia produkcija.

* 2018 m. lapkričio 9 d., 9 val.  vakaro sukako ly-
giai šimtas metų, kai Vilniuje, Lietuvos Valstybės Ta-
rybos rūmuose, įsikūrusiuose Šv. Jurgio g. 13 (dabar
Gedimino pr. 13) pirmąkart į posėdį susirinko mo-
dernios nacionalinės Lietuvos valstybės laikinoji Vy-
riausybė. Atidengta atminimo lenta.
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Vakarojimo užkandžiai

Filo (phyllo) tešlos 
pyragėliai su varške

Reikės:
1 pakuotės phyllo tešlos
150 g (5,3 oz) sviesto
1/2 puoduko rudojo cukraus
1 arb. šaukštelio cinamono
1 puodelio varškės 
1–2 šaukštų cukraus
1 citrinos nutarkuotos žievelės
1 kiaušinio
1 šaukšto migdolų miltų

Pasiruošti 26 cm (10 colių)
skersmens kepimo formą. Orkaitę
iš anksto įkaitinti iki 180 C (350 F).

Varškę ištrinti su šaukštu cuk-
raus, suberti citrinos žievelę, iš-
plaktą kiaušinį ir pabaigoje – mig-
dolų miltus. Viską ištrinti iki vien-
tisos masės.

Sviestą ištirpinti. Imti po 1
filo tešlos lakštą (likusius laikyti
uždengtus), teptuku tepti lakštą
sviestu, pabarstyti cinamono ir
cukraus mišiniu, uždėti kitą lakš-
tą, vėl patepti sviestu ir pabarsty-
ti cukrumi su cinamonu. Uždėti
įdaro, suspausti lakšto kraštus, su-
formuojant maišelį su „karūnėle”
viršuje ir dėti į formą. Taip pa-
ruošti likusius tešlos lakštus. Su-
dėti visus pyragėlius į formą, pa-
šlakstyti sviestu, pabarstyti cuk-
raus ir cinamono mišiniu.

Kepti apie 45 minutes iš anks-
to įkaitintoje orkaitėje.

Atkelta iš 3 pal.

Per atkurtos 
nepriklausomybės šimtmetį

Tv3.lt buvo paskelbęs svarbiausių
pastarojo šimtmečio Lietuvos įvykių
rinkimus. Ir štai kokį savanoriai bal-
suotojai sudėliojo reikšmingiausių per
šimtmetį įvykių dešimtuką: svar-
biausias, žinoma, buvo pats 1918 m. va-
sario 16 d. Lietuvos Nepriklausomybės
Aktas („Nepriklausomos savarankiš-
kos Lietuvos geisti mes turime teisę”.
J. Basanavičius); Lietuvos Nepriklau-
somybės atkūrimo diena 1990 m. kovo
11 d. (šio istorinio balsavimo rezultatai
paskelbti 22 val. 44 min., už Akto priė-
mimą balsavo 124 deputatai, susilaikė
6, prieš balsavusių nebuvo); Dariaus ir
Girėno skrydis 1933 m. liepos 15–17 d.
per Atlantą „Lituanica” lėktuvu („’Li-
tuanica’ – ne mūsų vienų nuosavybė ir
viltis, bet ir visų lietuvių”. Stepono Da-
riaus žodžiai, ištarti prieš skrydį); Bal-
tijos kelias 1989 m. rugpjūčio 23 d. –
žmonių, susikibusių rankomis nuo
Talino iki Vilniaus grandinė; „Žalgi-
rio” krepšininkų kovos su rusų CSKA
komanda 1983–1989 m. (tai buvo ne tik
krepšinis, bet ir simbolinė kova su
okupantu); 1922 m. lapkričio 16 d. įves-
tas litas; Lietuvos laisvės kovos 1918–
1920 m.; sovietinės kariuomenės išve-
dimas 1993 m. rugpjūčio 31 d.; Lietuva
tapo NATO nare 2004 m. kovo 3 d.; Mai-
ronio – neužmirštamo tautos dainiaus
– gyvenimas. Vienuoliktoje vietoje liko
Lietuvos stojimas į Europos Sąjungą
2004 m. gegužės 1 d., dvyliktoje – po-
kario tremtys. Toliau – Tėvynės meilės
mokytojo J. Basanavičiaus veikla; 1991
m. sausio 13-oji; pokario rezistencija
1944–1953; Popiežiaus Jono Pauliaus vi-
zitas 1993 m. rugsėjo 4–8 d. ir t.t.

Pasirodo, kitą dieną po Nepri-
klausomybės akto pasirašymo, 1918
m. vasario 16 d., kuriame dalyvavo
vien vyrai, vyko pirmoji protesto ak-
cija nepriklausomybę ką tik paskel-
busioje Lietuvoje – buvo priimta peti-
cija, kad į Lietuvos Tarybą būtų įtrauk-
tos moterys. Šiemet moterys feminis-
tės pažymėjo šią dieną, kuri yra pava-
dinta Nacionaline emancipacijos die-
na. 

Netektys

2018-ieji buvo ne tik pergalių, bet ir
netekčių metai. Istorija pasiglemžė
nemažai su Lietuvos nepriklausomybe
bei kultūra susijusių reikšmingų as-
menybių. Anapilin išėjo: Lietuvos ope-
ros solistas Virgilijus Noreika (prie
Operos ir baleto teatro Vilniuje turėtų
iškilti jam paminklas); lietuvių kalbi-
ninkas, akademikas, politikas Zigmas
Zinkevičius; garsios Nasvyčių giminės,
kurios šaka išbujojo ir Amerikoje, at-
stovas Algimantas Nasvytis, Lietuvos
architektas, pedagogas, visuomenės
veikėjas; Lietuvos draugai – John Sid-
ney McCain, JAV politikas, Arizonos
senatorius, Respublikonų partijos kan-
didatas 2008 m. JAV prezidento rinki-
muose; buvusi sovietų disidentė, Ru-
sijos žmogaus teisių aktyvistė, istori-
kė Liudmila Aleksejeva; Jonas Algir-
das Antanaitis, Lietuvos pasipriešini-
mo bolševikų okupacijai dalyvis, poli-
tinis kalinys, ūkio, politinis ir visuo-
menės veikėjas (tai greičiausiai vienas
paskutiniųjų, jeigu ne paskutinis 1941

m. sukilimo dalyvis, jau ir išeivijoje tik-
riausiai nebėra gyvų jo bendražygių);
plačiai pasaulyje žinomas lietuvių te-
atro režisierius, be laiko išėjęs Ei-
muntas Nekrošius; vienas iš nedau-
gelio tikrų Lietuvos patriotų tarp is-
torijos mokslininkų – archeografas, ha-
bilituotas daktaras, profesorius An-
tanas Tyla ir kt...

Privatūs įvykiai

Prieš pat Kalėdas pristatyta muzi-
kologės Jūratės Katinaitės sudaryta
monografija „Karalių kuria aplinka”,
skirta solistui Vaclovui Daunorui – tai
paties V. Daunoro memuarai ir kolegų,
bičiulių, mokinių ir artimųjų pasako-
jimai. V. Daunoras – antrasis operos so-
listas, pagerbtas Lietuvos operos ir
baleto teatro Emerito garbės vardu. Šis
titulas jam suteiktas knygos pristaty-
mo metu šio teatro foje (2013 m. toks pat
titulas buvo suteiktas Virgilijui No-
reikai). Šiuo metu V. Daunoras iš JAV,
kur Lietuvai atgavus nepriklausomy-
bę buvo išvykęs ir dainavo Metropoli-
tan operos teatre New Yorke, gyvena
Lietuvoje ir dalyvavo knygos pristaty-
me bei emerito vardo teikimo cere-
monijoje.

Šių eilučių autorės gyvenime di-
delių įvykių nebuvo. Abu su vyru bu-
vome pakankamai sveiki, kad galėtu-
me džiaugtis gyvenimu, buvo sveiki ir
mūsų vaikai. Kadangi iš trijų vaikų iki
šiol dar nesulaukėme nė vieno anūko,
beliko džiaugtis dviem mielais kati-
nėliais, kuriuos šiemet padovanojo už-
klydusi į mūsų kiemą katytė. Jie už-
augo ant mūsų rankų ir dabar jų šou
stebime vietoj televizoriaus, kurį įsi-
jungiame tik tokių didžiųjų įvykių,
kaip Popiežiaus Pranciškaus vizitas
Lietuvoje, metu. 

Viltys 2019-ųjų varčioje

Šiais metais „valstiečių” valdžia
pensininkams tris kartus kėlė pensijas,
ir tai gali reikšti, kad labai jau nori lai-
mėti rinkimus, kurių ateinančiais me-
tais vyks net treji. Kažkada taip darė ir
socialdemokratai, kėlę pensijas per
metus du kartus, bet rinkimų jie vis
tiek nelaimėjo. Žiūrėsime, kaip bus šį
kartą. Bet gal svarbiau už pensijas ir
savą valdžią – kaip elgsis kaimynas iš
Rytų, kuris vis žvalgina ginklais, siun-
čia pas mus slaptus emisarus ir samdo
aršius „trolius”, kurie juodina mūsų
gyvenimą ir niekina mums brangius
žmones. O gal svarbiausia – kad susi-
telkę 100-mečio metais, išliktume vie-
ningi ir ateinančiais. Nors kainos auga
ir pajamos nespėja jų pasivyti, bet tik-
rai išgyvensime, jeigu išgyvens per-
mainų purtomas likęs pasaulis ir ne-
ištirps visi Arktikos ledai, nes žinovai
sako, kad vanduo galėtų pakilti tiek,
kad paskandintų dalį Žemaitijos. Visos
kitos didžiosios mūsų problemos – jau
praeityje. Jas atpirko ankstesnės –
mūsų tėvų ir senelių kartos, iškentu-
sios okupacijų ir tautos naikinimo de-
šimtmečius. Mūsų karta tapo privile-
gijuota ir dabar naudojasi jų gyvenimų
vaisiais.

Visi tapome metais vyresni ir iš-
mintingesni, tad belieka palinkėti lai-
mingų ir materialiomis bei nemate-
rialiomis gėrybėmis turtingų 2019-ųjų! 

Užveriant 2018-ųjų vartelius

Atkelta iš 1 psl.

Šių metų rezultatai rodo ir dar
vieną gerą žinią – ketinančių emigruoti
skaičius reikšmingai sumažėjo ir yra
mažiausias nuo 2009 metų. Tai teikia
vilties, kad 2019 metais Lietuva su-
lauks daugiau atvykstančiųjų nei iš-
vykstančiųjų.

Tyrimas parodė, kad Lietuvos gy-
ventojai šiemet jaučiasi panašiai lai-
mingi kaip ir praėjusiais metais. Gana
laimingais arba labai laimingais save
įvardijo 69,8 proc. gyventojų. Laimin-
giausi buvome 2008 metais, kai gana
laimingais arba labai laimingais save
įvardijo 72,7 proc. gyventojų.

Tyrimas remiasi spalio – lapkričio
mėnesiais  UAB „Baltijos tyrimai” at-

likta reprezentatyvia 1029 gyventojų
apklausa. „Žmogaus studijų centro“
nuo 2008 vykdoma emocinės Lietuvos
būsenos stebėsena rodo, kad emocinis
klimatas Lietuvoje gerėja.

„Lietuva tampa emociškai pa-
trauklesnė savo piliečiams, ir tai yra jų
puiki dovana valstybės atkūrimo 100-
mečio proga”, – teigia G. Chomentaus -
kas. Jo manymu, prie to prisidėjo daug
gerai organizuotų šimtmečio  mi nėji-
mo renginių, vykusių šalyje ir sutei-
kusių bendrumo jausmą. Žmonės jau-
čiasi labiau pilietiški ir pradėję tikėti,
kad gali daryti poveikį šaliai, kad yra
jos šeimininkai. 

Parengta pagal BNS inf.

Optimistiškos naujienos

Keptas sūris su uogomis

Reikės:
2 Camembert sūrių
1 šaukšto skysto medaus
saujos graikinių riešutų
1 puodelio uogų (serbentų, mėlynių,
bruknių)
1/2 puodelio + 1 šaukšto cukraus
žiupsnelio kardamono
1 žvaigždėtojo anyžiaus (nebūtinai)
1 pakelio geros juodos arbatos
šviežio čiobrelio

Užvirinti 1 puodelį + 2 šaukštus van-
dens (250 ml), suberti cukrų, priesko-
nius ir uždengus virinti 5 min. Įdėti pakelį
arbatos ir dar pavirinti 2 min. Arbatos pa-
kelį ištraukti, suberti uogas ir virti apie
12 min., kol skystis pradės tirštėti.

Sūrius išimti iš dėžučių, išvynioti ir
vėl įdėti į dėžutes. Dėžučių viršuje išpjauti
apskritimą, paliekant 0,5–1 cm kraštelį.
Ant sūrio užlašinti kelis lašus aliejaus.

Graikinius riešutus susmulkinti, su-
maišyti su trupučiu skysto medaus ir su-
dėti ant sūrio, pabarstyti šviežio čiobre-
lio lapeliais.

Orkaitę įkaitinti iš anksto iki 180 C
(350 F) ir kepti 10–20 min.

Patiekti karštą su duonos lazdelė-
mis ir uogų padažu. Galima ant viršaus
užberti šviežių uogų.

Skanaus! Sveikų ir laimingų Naujų-
jų metų!

Jūsų Indrė
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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

EUGEnE C. DECKER, DDS, P.C.
DANTŲ GYDYTOJAS

Lietuviams sutvarkys dantis už prieinamą kainą 
Susitarti galima angliškai arba lietuviškai

4647 W 103 St, Oak Lawn, IL
Tel. 708-422-8260 

DantŲ gyDytojai

Advokatas
GInTARAS P. ČEPĖnAS

6436 S. Pulaski Rd., 
Chicago, IL 60629

Tel. 773-582-4500
Valandos susitarus

ADVOKATAI

A † A
Prof. ARŪNAS LEONARDAS

LIULEVIČIUS
Mirė 2018 m. gruodžio 21 d. Knoxville, Tennessee. 
Gimė 1934 m. lapkričio 6 d., Šakiuose, Lietuvoje. 
Tėvai, Vincentas ir Monika Liulevičiai, buvo mokytojai Ša -

kių gimnazijoje. 
1944 m. pasitraukė iš Lietuvos. 1949 m. atvyko į JAV ir apsi-

gy veno Čikagoje. Lankė University of  Chicago ir ten 1960 m. įsi -
gi jo dak taratą iš matematikos, algebrinės  topologijos srityje.
1961–1962 m. praleido Princeton Institute for Advanced Study.
Dar po metų tapo University of  Chicago profesoriumi. 1965 m.
vedė Auš relę Skirmuntaitę ir užaugino du sūnus, Vėją ir Gytį. 

Velionis buvo veiklus ateitininkas, SASCV pirmininkas. Už
pe   dagoginį darbą universitete du kartus buvo apdovanotas
Quant rell Teaching Award žymeniu. 

A. a. Arūnas Leonardas Liulevičius buvo palaidotas 2018 m.
gruodžio 26 d. Knoxville, TN. 

Giliai nuliūdę liko: žmona Aušrelė; sūnus Vėjas su žmona
Kathleen, anūkai Paul ir Helen; sūnus Gytis su žmona Rasa,
anū kė Laima; sesuo Saulė Palubinskienė su šeima bei sesers a.
a. Auk sės Kaufmanienės šeima. 

Nuliūdusi šeima

A † A
IRENA GELAŽIENĖ

NORKAITYTĖ
Mirė 2018 m. gruodžio 22 d. Palos Park, IL. 
Gimė 1921 m. gegužės 28 d. Raseiniuose, Lietuvoje.
Gyveno Hickory Hills, IL. 
Nuliūdę liko: duktė Diana Kizlauskienė su vyru Antanu,

anū kai Andrius ir Dalia. 
Irena buvo a. a. Juliaus žmona.
Velionė buvo poetė ir tapytoja, Lie tu vių rašytojų draugijos

bei Lietuvos Dukterų draugijos narė.
A. a. Gelažienė Norkaitytė bus pašarvota gruodžio 28 d.,

penktadienį, 9 val. r. Holy Family Villa (12220 Will Cook Road,
Palos Park, IL) koplyčioje, kurioje 10 val. r. bus aukojamos šv.
Mi šios už jos sielą. Po šv. Mišių velionė bus palaidota Lietuvių
Tau tinėse ka pinėse, Justice, IL. 

Kviečiame visus draugus, artimuosius ir pažįstamus daly-
vau ti atsisveikinime ir Mišiose. Laidotuvės – privačios.

Nuliūdę artimieji 

Laidotuvių direktorius – Palos-Gaidas, tel. 708-974-4410, 
palosgaidasfh.com

A † A
TEODORAS RUDAITIS, P. E.

(1935–2018)

Pasikartojus sunkiai li-
gai, 2018 m. gruodžio 20 d.
Vieš paties Kūrėjo valia Teo-
doras paliko visus, kuriuos
šiame gyvenime labai mylėjo
ir brangino: žmo ną Ritonę
Ton kū naitę, dukrą dr. Indrę
su vyru Dean Jes ke, vaikai-
čius Ma tą, Aleksą ir Petrą; se-
serį Ra min tą su vyru dr. Al-
girdu Mar chertu, jų vaikus
Da lią, Tomą su šeima ir Pau-
lių, taip pat sūnėnus Gin ta rą
ir Liną Kulikauskus su šei-
momis, daug giminių Lie tuvoje, draugų ir pažįstamų. 

Teodoras gimė Šiauliuose, gyveno Kaune, Hanau lie-
tuvių stovykloje Vokietijoje, o vėliau – Čikagoje, Oak
Lawn ir Lemont, IL. 1949 m. atvykęs su tėvais į JAV, stu-
dijavo sta tybos inžineriją University of  Illinois at Chica-
go ir Illi nois Institute of  Technolo gy. Būdamas inžinierius,
branduolinių jėgainių ap saugos dangų projektavimo spe-
cialistas, dirbo kelio se projektavimo bendrovėse. Prieš iš-
eida mas į pensiją S. G. Pinney & Associates bendrovėje va-
 do vavo North Cent ral įstaigai. Kelias kadencijas pir mi nin  -
kavo Ame  rikos lietuvių inžinierių ir architektų sąjungai,
vienu metu buvo Palaiminto Jurgio Matulaičio misijos ta-
 rybos pirmininkas. Priklausė ateitininkų Kęs tučio Korp!,
ilgą laiką šoko ,,Lėtūno” tautinių šokių grupėje. Bu vo JAV
Lietuvių Bendruomenės, Lietuvių Fondo bei kitų lietuviškų
organizacijų narys ir nuolatinis rėmėjas. Dvejus me  tus tar-
navo JAV kariuo me nėje, iš kurių 15 mėnesių – Pietų Ko-
rėjoje.

Švelnios sielos Teodoras buvo a. a. dr. Zigmo ir a. a. Mar-
celės Rudaičių sūnus, a. a. Genovaitės Kuli kaus kienės bro-
lis.

Atsisveikinimas su a. a. Teodoru vyko gruodžio 26 d.,
trečiadienį, Pal. Jurgio Matulaičio misijoje, kur buvo au-
 kojamos gedulingos šv. Mišios. Po šv. Mišių velionis palai -
dotas Šv. Kazimiero kapinėse.

A. a. Teodoro atminimui galima aukoti organiza cijai
,,Vaiko vartai į mokslą”.

Giliai liūdinti šeima 

draugas.org/mirties

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

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

tamente. Keletas stambesnių palikimų užtikrins „Draugo’’ 

laikraščio gyvavimą daugelį metų! 

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

www.draugofondas.org

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

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

Skaitykite ,,Draugą” greičiau!
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PAS MUS
IR

APLINK MUS

http://draugokalendorius.org

Namams pirkti paskolos 
duodamos mažais mėnesiniais 

įmokėjimais ir prieinamais nuošimčiais.
Kreipkitės į 

Mutual Federal Bank, 
2212 West Cermak Road. 

Tel. (773) 847-7747

Advokatas
VYTENIS LIETuVNINKAS

4536 W. 63 Street
Chicago, IL 60629

(Skersai gatvę nuo „Draugo”)

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

California Lithuanian Credit Union
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Šventė Madisone

Smagu sulaukti Kalėdų senelio!

Madison-Vilnius Sister Cities komitetas ir tautinių šokių grupė ,,Žai-
bas” šiemet, kaip ir kasmet, suruošė kalėdinę eglutę – su tradiciniais
Kūčių patiekalais, Kalėdų seneliu, dovanomis ir žaidimais. Susirin-

ko apie 60 žmonių, daugiausia šeimos su vaikais ir kiekvienas vaikas kaip
nors pasirodė: skambino pianinu, dainavo, deklamavo ar vaidino. Smagios

šventės akimirkos – Nijolės Etzwiler nuotraukose.

Vaikai suko ratelį aplink Kalėdų senelį.

Ant Senelio kelių – jauniausia dalyvė Stella Stonytė (kairėje – Vitalijus Stonys, dešinėje
– ,,nykštukas” – Žiema West).

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

� Muzikinė popietė su Čikagos lietuvių ope-
ros choru bei solistais ,,Pakelkime taurę
linksmybių…” vyks 2019 m. sausio 6 d. 12

val. p. p. Švč. Mergelės Marijos Gimimo pa-
rapijos salėje. Muzikinė programa ir šventinis
stalas. Dėl bilietų kreiptis į parapijos raštinę
tel. 773-776-4600.

� Vasario 10 d. 3 val. p. p. Carl Sandburg
High School Performing Arts Center, 13300
S. La Grange Rd., Orland Park, IL vyks lie-
tuviško miuziklo ,,Šnekučiai” premjera. Dau-
giau informacijos tel. 630-640-9817 ir 773-
547-0520. 

Kviečiame prisijungti prie tradicinio 2019 m. sausio 12 d.,
šeštadienį, 10 val. ryto New Yorko Centriniame parke 

vyksiančio bėgimo ,,Gyvybės ir mirties keliu”,
skirto 1991 metais žuvusiems už Lietuvos laisvę atminti.

Susitikimo vieta: prie Columbus Circle gaublio, Broadway ir Central Park

West.

Kviečiame bėgti su praėjusių

metų marškinėliais, o jeigu naujų

marškinėlių, arba Jūs dalyvausite

pirmą kartą, maloniai prašome tai

pažymėti dalyvio anketoje, kurią

reikia užpildyti iki 

2019 m. sausio 3 d., penktadienio
–  ny.renginiai@urm.lt. 

Bėgimo organizatoriai: LR gene-

ralinis konsulatas New Yorke, New

Yorko Lietuvių atletų klubas, New

Yorko Maironio mokykla, ,,Neringos” ir ,,Tauro” tuntų skautai, Vilniaus svei-

kuolių klubas ,,Gilužis”.


