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RASA KAZLAS

Kol kas žurnalistė, buvusi Lietu vos televizijos infor-

macinių laidų ve dėja, dokumentinių filmų kūrėja, is-

 to rijos mokslų daktarė Gražina Svi derskytė gyvena

dviejose vietose: Vil niuje ir Victorijoje, Britų Kolumbi jo je,

Kanadoje. Vilniuje Gražina dir ba du darbus, kaip ir visi Lie-

tuvos pi liečiai, moka mokesčius ir ilgam par važiuoja į Vic-

toriją, kur sparčiau šaknis leidžia jos sūnus. Kanadoje veik-

li mo teris  pamažu įsitraukia į visuomeninę veiklą. „Kai esu

Victorijoje, dieną pla nuoju taip: rytą

ir vakare, kai Lietu voje darbo va-

landos, intensyviai ‘gy venu’ Vilniu-

je, tai yra, susirašinėju, kei čiuosi

dokumentais ir kitaip bendrauju, o vi-

dudienį ir popietę, jei rei kia, labiau užsiimu Victorijos rei-

ka lais. Gal tai ir atrodo šiek tiek neįprasta, tačiau yra bent

dvi priežastys, dėl kurių tame neįžvelgiu nieko ypatingo.

Pirma, vis daugiau žmonių visame pa saulyje dirba namuose

(vyksta toks kryptingas eko-judėjimas, kad mažėtų au-

tomobilių spūsčių bei kitų sąnaudų biurams), ir aš jau se-

niai esu viena iš jų, nes ir Lietuvoje mano darbo kabine-

tas buvo namuose, Vilniuje.                             – 10 psl.

Gražina Sviderskytė (priekyje) su VDKM restauratoriais saugyklose prie ekspozicijai ruošiamų Lituanicos nuolaužų. 2012 m.

Laurynui R. Misevičiui besilankant istorinėse majų miesto Chichen Itza
vietovėse, vietinis lietuvių krepšinio gerbėjas išprašė padovanoti var-
dinius marškinėlius.                                              Ingridos Misevičienės nuotr.

LAURYNAS R. MISEVIČIUS
specialiai ,,Draugui” iš Chichen Itza, Yucatan, Meksika

Oficialiuose šaltiniuose teigiama, kad antroji lietuvių
„religija”  gimė 1891 m. gruodžio 21-ąją – beveik
prieš pat šv. Kalėdas, kuomet dr. James Naismith
Springfielde, Massachusetts sumąstė naują žaidi-
mą – žiemą spor tuoti turinčius mokinius užimti ka-
 muoliu salėje, kuomet dažniausiai neįmanoma to
daryti lauke. 

Tačiau jau prieš 900–1100 metų dabartinės
Meksikos pietrytinėje da lyje gyveno indė-
nų majų gentys, ku rios garsėjo sumanumu,

drąsa ir tuo metinį laikmetį pralenkiančiu inte -
lek tu... neveltui iki šiol puikiai žino me ne tik
majų išrastą kalendorių, bet ir tuometinių čia-
buvių sukurtą raš to sistemą, lankome būtent jų
pastatytą vienu iš septynių Naujojo pa saulio ste-
buklų tebelaikomą Chichen Itza piramidę. Bet
kur kas mažiau esame girdėję apie tuo „auksi-
niu” va dinamu laikotarpiu majų miesto kar žy-
gių sugalvotą žaidimą su kamuo liu, kuris buvo
žaidžiamas apytikriai dabartinio amerikietiš-
kojo futbolo dydžio aikštėje, nuo pat mažens sie-
 kiant išugdyti vyrišką jėgą, greitį, iš tvermę, ne-
retai paprasčiausiam iš gy venimui reikalingą ag-
resiją ir netgi begalinį žiaurumą. – 11 psl.

Apie majų krepšinį ir D. Adomaičio likimą

ŠEŠTADIENIS – SATURDAY, GRUODŽIO–DECEMBER 29, 2018 • Vol. CIX NR. 154

Laimingų naujųjų, 2019 metų!

Pasaulį galima kišenėje nešiotis
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G A N Y T O J O  Ž O D I S

Nuo 1992 metų Draugo fondas
padeda išlaikyti mūsų 

lietuvišką, katalikišką „Draugo” 
laikraštį. Prisiminkite

Draugo fondą savo testamente. 
Keletas stambesnių palikimų užtikrins

„Draugo” laikraščio gyvavimą 
daugelį metų! 

DRAUGO
FONDAS

4545 W. 63rd St., 
Chicago, IL 60629

www.draugofondas.org

Apsilankymas Tėvo namuose
KUN. DR. VALDAS AUŠRA

Lk 2, 41–52: 
41 Jo gimdytojai kasmet eidavo į Je-

ruzalę švęsti Velykų. 42 Kai Jėzui sukako
dvylika metų, šventės papročiu jie nu-
vyko į Jeruzalę. 43 Iškilmėms pasibaigus
ir jiems grįžtant atgal, vaikas Jėzus pa-
siliko Jeruzalėje, bet gimdytojai to ne-
pastebėjo. 44 Manydami jį esant keleivių
būryje, jie nuėjo dienos kelią, paskui pra-
dėjo ieškoti jo tarp giminių bei pažįsta-
mų. 45 Nesuradę grįžo jo beieškodami į
Jeruzalę.

46 Pagaliau po trijų dienų rado jį
šventykloje, sėdintį tarp mokytojų, be-
siklausantį jų ir juos beklausinėjantį.
47 Visi, kurie jį girdėjo, stebėjosi jo iš-
manymu ir atsakymais. 48 Pamatę jį, gim-
dytojai labai nustebo, ir jo motina jam
tarė: „Vaikeli, kam mums taip pada-
rei?! Štai tavo tėvas ir aš su sielvartu ieš-
kome tavęs“. 49 O jis atsakė: „Kam gi ma-
nęs ieškojote? Argi nežinojote, kad man
reikia būti savo Tėvo reikaluose?“ 50 Bet
jie nesuprato jo žodžių.

51 Jėzus iškeliavo su jais ir grįžo į Na-
zaretą. Jis buvo jiems klusnus. Jo moti-
na laikė visus įvykius savo širdyje. 52 O
Jėzus augo išmintimi, metais ir malone
Dievo ir žmonių akyse. 

Pirmasis sekmadienis po Kalėdų.
Ausyse dar skamba Kūčių vaka-
ro giesmės, aidėjusios bažnyčio-

je. Burnoje dar jaučiame silkės ,,pata-
luose” skonį (juk iš tikrųjų, ji skanes-
nė, kai ją valgome per Kalėdas, nei per

Kūčias). Ir jau skubame ruoštis Naujų
metų sutikimui. Tačiau Bažnyčia kvie-
čia  sustoti akimirkai ir paklausyti dar
vienos istorijos apie Jėzų. Tiesa, Jėzus
jau ūgtelėjęs. Jam dvylika metų. Jis toje
amžiaus grupėje, kai jau nelabai gali-
ma vadinti vaiku, bet dar ne jaunuolis.
Jis dar nėra visai savarankiškas. Dar
metai ir jis taps (gana) savarankišku
jaunuoliu – kai praeis ritualą, vadina-
mą barmitstva. Kažkas panašaus į ka-
talikišką sutvirtinimo sakramentą, ar
liuteronišką konfirmaciją.

Taigi, Jėzus dvylikos metų ir kar-
tu su tėvais bei kitais giminaičiais ir
kaimynais atvyksta į Jeruzalę švęsti
Velykų. Evangelijos tekstas mini, kad
tėvai kasmet eidavo į Jeruzalę jų švęs-
ti. Tokia buvo dievobaimingų žydų pa-
reiga – nors kartą metuose pasimelsti
vienintelėje žydų tikėjimo šventovėje.
Kitų nebuvo. Tik šita. Nes ten stovėjo
Dievui skirtas Altorius, ten gyveno jų
Dievas. Ten buvo atnašaujamos aukos
už atskirų žmonių ir visos tautos nuo-
dėmes. Todėl kiekvienas žydas, kur
jis begyventų, turėjo atlikti savo kas-
metinę piligriminę kelionę, kad galėtų
ant Dievo Altoriaus paaukoti Jam skir-
tą auką, o Velykų metu taip pat prisi-
minti, kad Dievas juos išvedė iš ver-
govės ir po 40 metų klajonių po dyku-
mą atvedė į Pažadėtąją žemę.

Įdomu pastebėti, kad mūsų
evangelijos tekstas nėra apie tai, kaip
Jėzaus tėvai ar pats Jėzus šventė Ve-
lykas. Taip, mums evangelistas Lukas
pasako, kad ši šeima laikėsi visų pri-

valomų tradicijų, bet nesivelia į aiški-
nimus, kaip jie šventė. Visas dėmesys
skirtas Jėzui. Kaip jis elgiasi. O jis, pa-
gal mūsų standartus, su tėvais elgiasi
nepagarbiai (kuris ten Dievo įsakymas
atvirai liepiantis gerbti tėvą ir moti-
ną?). Jis nesakęs tėvams pasilieka Je-
ruzalėje. Tėvai susijaudinę jo ieško ir
suranda besėdintį šventykloje ir dis-
kutuojantį su tikėjimo mokytojais.
Toks elgesys yra nepriimtinas. Tai pa-
brėžiama ir vėliau, kai paminima, jog
jam grįžus į Nazaretą, Jėzus yra pa-
klusnus tėvams.

Bet skaitydami šias eilutes
mes žinome, kad Jėzus buvo be nuo-
dėmės. Tada ir jo elgesį galime įvertinti
ne kaip Dievo įsakymų laužymą, bet
kažką kitą. Nuorodą mums pateikia
pats Jėzaus atsakymas: „Kam gi manęs
ieškojote? Argi nežinojote, kad man rei-
kia būti savo Tėvo reikaluose?” Kai jis
prabyla apie savo Tėvą, tada mes vėl su-
grįžtame mintimis į kalėdinių Mišių
metu girdėtus pranašų ir evangelijos
skelbimus apie Dievo Sūnaus gimi-
mą. Jėzus yra Dievo Sūnus ir visai ne-
keista, kad jis kaip namuose jaučiasi
šventykloje – Dievo namuose. Neatro-
do, kad aplinkiniai tai būtų supratę, ne-
bent motina, kuri pasilaiko tuos keis-
tus įvykius širdyje.

O kaip mes jaučiamės besi-
lankydami Tėvo namuose? Ar mes tik
tada juos lankome, kai norime metų pa-
baigoje pasižymėti, kad štai, mes atli-
kome pareigą? Ar mes esame tik Ka-
lėdų ir Velykų ,,krikščionys”, atsižy-

mintys apsilankydami bažnyčioje du
kartusper metus? Apaštalas Jonas savo
laiške pateikia mums gerąją naujieną:
Žiūrėkite, kokia meile apdovanojo mus
Tėvas: mes vadinamės Dievo vaikai – ir
esame! (1 Jn 3:1). Ar kaip Dievo vaikai
mes neturėtume dažniau lankytis savo
dangiškojo Tėvo namuose? Dievas, gim-
damas kūdikėliu, nutiesė tiltą per
mums neperžengiamą prarają tarp sa-
vęs ir žmonijos, parodydamas mums
savo gailestingumą ir meilę. Apsilan-
kydami Jo namuose mes parodome
savo dėkingumą už visas Jo suteiktas
mūsų gyvenimo dovanas. Už patį gy-
venimą.

Garbė Dievui aukštybėse, o žemė-
je ramybė jį mylintiems žmonėms!

Mieli ,,Draugo” skaitytojai, 

Mes džiaugiamės, kad nuostabiausias metų šventes – Kalėdas ir Naujuosius, 2019 metus ,,Drau-
gas” pasitinka kartu su Jumis. Dėkodami Jums už tai, linkime, kad ir toliau norėtumėte at-

siversti jau 110-uosius savo gyvavimo metus pasitinkantį „Draugą”.  
O mes pažadame ir ateinančiais, jubiliejiniais laikraščio metais, būti su Jumis – pasakoti apie

Jūsų darbus Lietuvai, laisvalaikį ir pomėgius, šventes, džiaugsmus  ir rūpesčius, surasti naujų, ne-
girdėtų istorijų, o taip pat kartu su Jumis kurti ir savo puslapiuose išsaugoti mūsų visų istoriją. Kvie-
čiame Jus ne tik būti kartu, bet į gražų skaitytojų būrį pasikviesti dar daugiau draugų. Linkime gra-
žių švenčių. 

Su meile ir pagarba –
„Draugo” darbuotojai 
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Š E Š TA D I E N I O  P O K A L B I A I

Ar visus metų stebuklus surinkome? 
Kartais mūsų gyvenimas ima pašėlusiai šuoliuoti – tokias dienas, savaites

ar net mėnesius galima palyginti su maisto rijimu dideliais kąsniais, be-
veik nekramtant, nespėjant pajausti tikrojo skonio: greičiau, daugiau nu-

veikti, dar to, ar ano nepamiršti, užbaigti vienus darbus, pradėti naujus. Tuo-
met dienos tarsi suvienodėja ir ima lėkti pro šalį kaip pravažiuojančio traukinio
vagonai. Pro jų langus staigiai prašvilpia spalvos ir žmonių veidai: gerai, jei
suspėji jiems nusišypsoti ir pamojuoti. 

O kartais atvirkščiai – imame ,,ragauti” kiekvieną mums padovanotą die-
ną: lėtai, pasimėgaudami, suprasdami, kad tai, kas ką tik įvyko – yra vienin-
telis daugiau nebepasikartosiantis įvykis, mažas stebuklas. Ir tą dienų ritmą
dažniausiai nulemia ne tik mūsų pačių pasirinkimas, bet daugelis kitokių ap-
linkybių. 

Tačiau kad ir kaip begyventume, ateina laikas, kai sulaukiame dar vienų
Naujų metų. Atsisuki ir supranti, kiek visko įvyko per tuos, senuosius. Ar spė-
jome įgyvendinti savo planus, padaryti visus darbus, išdėstyti svarbias min-
tis, išgirsti kitų mums pasakytus žodžius, susirinkti visus nueinančių metų pa-
žertus stebuklus? Ar patys sukūrėme stebuklą šalia esantiems? 

Kuo Jums buvo ypatingi šie, nueinantys, 2018-ieji metai? Ar jie pateikė įro-
dymų, kad gyvenime kartais vyksta stebuklų?

Mantvydas Bekešius, 
LR generalinis konsulas Čikagoje

2018-ieji man ir visiems lietuviams
buvo išties ypatingi. Visų mūsų dėka
Valstybės šimtmečio metai buvo dide-
lė ir graži šventė Lietuvoje, Čikagoje ir
visur, kur yra įsikūrusios lietuvių
bendruomenės. Kartu mes pristatėme
pasauliui Lietuvą kaip modernią, at-
virą ir kuriančią valstybę. Neabejoju,
jog ir ateinančiais metais išlaikysime
bendruomeniškumo jausmą ir pra-
smingomis iniciatyvomis pasieksime,
kad Tėvynės vardas skambėtų dar gar-
siau.

Šventinis laikotarpis mus kvie-
čia atrasti stebuklą, prisiminti tai,
kas yra brangu bei sutikti šventes ar-
timųjų būryje. Manau, kad didžiausi
stebuklai į mūsų gyvenimus ateina
tuomet, kai jų nesitikime. Dėl to jie
tampa dar brangesni. Šiais metais ne-
paprastai gražus stebuklas pasibeldė ir
į mūsų šeimos namų duris – gimė
dukra. Mažajai lietuvaitei, dar tik ke-
lios dienos, bet ji jau neleidžia nuobo-
džiauti, pripildo tėčio širdį meilės, o gy-
venimui suteikia naujos prasmės.

Nepaprastai džiaugiuosi, kad Či-
kagoje gyvena stipri lietuvių ben-
druomenė. Linkiu jums ir toliau būti
drąsiais, vieningais ir nepamiršti savo
šaknų. Švenčių proga nuoširdžiai lin-
kiu bendrystės Jūsų šeimoje, lai atei-
nantys metai mums atneša naujų ga-
limybių ir gražių akimirkų!

Erika Umbrasaitė,
žurnalistė, rašytoja, gyvenanti pietva-
karių Prancūzijoje, kur turi įkūrusi
galeriją ,,Papillon Boheme”: 

Kiekvieni metai mums padovano-
ja 365 naujas galimybes, atradimus,
praradimus, pamokas ir stebuklus.
Tik svarbu gyventi plačiai atmerkto-
mis smalsiomis akimis ir visa tai pa-
stebėti. 2018-ieji į mano gyvenimą at-
nešė daug naujų žmonių ir susitikimų-
staigmenų. Kai kurie iš šių žmonių ne-
tikėtai man pačiai tapo artimomis sie-
lomis. Per atsitiktinumą užsimezgusi
draugystė man ir yra vienas iš gyve-
nimo stebuklų. Tai ypač svarbu gyve-
nant užsienyje, nes esi kaip medis:
tavo šaknys – Lietuvoje, bet vainikas
šnara ir veši (arba ne) jau kitoje, tavo
pasirinktoje, šalyje. Kad tas medis ne-
nudžiūtų, o žaliuotų ir galbūt net bran-
dintų vaisius – nauji žmonės, sutikti
tavo kelyje, yra viena iš sąlygų, mano
manymu. Šie metai kaip niekad man
buvo turtingi kūryboje – gimė dar vie-
na, jau ketvirtoji mano knyga ,,Pa-
skolink man savo gyvenimą”. O anks-
tesnė knyga ,,Prancūzija mon amour”
tapo bestseleriu. Kirba ir lėtai, bet
sėkmingai ,,rašosi” penktoji knyga. 

Kadangi pernai pradėjau tapyti,
šiemet šis mano naujas hobis atnešė
vaisių – 4 mano paveikslai surado nau-
jus namus. Ir, kas keisčiausia, jie puo-
šia kažkieno namus toli nuo Prancū-
zijos – Amerikoje. Nubėgantys metai į

mano gyvenimą atnešė ir naują įnamį
– pasipūtusį katiną, kuris kartu su sa-
vimi ant uodegos galiuko atnešė blusas
ir laimę, nes, kaip sakoma, katė į na-
mus – laimė į namus. 

Dar 2018-ieji išmokė mane čiupti
galimybes už uodegos ir neatidėlioti,
pavyzdžiui, susitikimų su artimais, toli
nublokštais draugais. Taip netikėtai at-
sidūriau New Yorke, užtikusi bilietus
už juokingą kainą. Didžiajame obuo-
lyje susitikau su draugais, kurių buvau
nemačiusi dešimt ar net penkiolika
metų. Nepaisant atstumų ir laiko, dar
kartą įsitikinome, kad mūsų artimas
ryšys nebuvo nutrūkęs – ir tai man
tapo dar vienu įrodymu, jog stebuklai
gyvenime įmanomi. 

Šiemet pagaliau išdrįsau paleisti
savo prieš ketverius metus išėjusią
mamą ir įvykdžiau jos norą – išbarstyti
pelenus virš Atlanto. Tai buvo viena
graudžiausių, bet kartu ir gražiausių
metų dienų, nes mokytis paleisti tą,
kurį myli, yra viena
sunkiausių gyvenimo
pamokų. 

Metai į mano gy-
venimą atnešė ir trau-
mą – mažo pėdos kau-
liuko lūžį, kuris pri-
darė didelių bėdų ir
gerokai pristabdė
mane. Per jį išmokau
dvi pamo kas – nieka-
da nevažinėti dvira-
čiu dėvint aukštakul-
nius, nes būtent jie ir
buvo traumos prie-
žastis, ir nuolat prisi-
minti, koks trapus yra
gyvenimas  – šiandien tu čia, rytoj – ne-
žinia... Gyvenimas man padovanojo
dar vieną galimybę ir nuotykį. Ka-
dangi šiemet magiškas skaičius 100,
jaučiuosi pagerbta ir laiminga suda-
lyvavusi talentingos fotografės Gretos
Sakraitienės projekte ,,100 portretų”.
O svarbiausia, turbūt, buvau sveika ir
laiminga, kaip ir mano aplinkos žmo-
nės. To visiems ir likiu ateinančiais –
būti apsuptiems artimų žmonių, svei-
kiems ir, kiek įmanoma, laimingiems. 

Sigitas Jakaitis, Nevados lietuvių
bendruomenės narys:

Stebuklų nėra, bet juos galima su-
kurti. Mes Nevadoje tą ir bandome
padaryti – kviečiame susitikti ir bur-
tis lietuvius, švęsti kartu šventes, ben-
drauti. Kartais mums visai neblogai pa-
vyksta – atvyksta į susitikimą kartais
iki 80 tautiečių – suaugusių ir mažų.
Vasarą švenčiame Jonines, neseniai bu-
vome susibūrę švęsti Kalėdų. O vasa-
rio mėnesį kviesime Nevadoje ir viso-

je Amerikoje gyvenančius tautiečius į
žiemos slidinėjimo šventę. Kaskart
savo susitikimams pasirenkame vis
kitas vietas. Vasarą gera vieta burtis –
parkai. Kartais nuomojame sales. Tarp
mūsų bendruomenės narių yra įvai-
riuose kazino dirbančių lietuvių, kurių
dėka galime pigiau išsinuomoti ne-
blogą salę. Kai kada tautiečiai renka-
si vieni kitų namuose – mažesnėmis
grupėmis, bet tarpusavyje bendrau-
ja. 

Praėjusią vasarą labai tikėjausi
stebuklo – taip norėjau nuskristi į Lie-
tuvoje vykusią 100-mečio Dainų šven-
tę. Deja, darbo reikalai sutrukdė, todėl
nepavyko to padaryti. Tačiau per atos-
togas kartu su žmona 10 dienų kelia-
vome po Kanadą. Ši šalis savo gamta
man pasirodė panaši į Lietuvą. Vai-
ruojant Kanadoje, ne kartą atrodė, kad
važiuojame Lietuvos keliais. Ta kelio-
nė man yra vienas iš gražiausių šių
metų prisiminimų. 

Gailė (Aldegunda) ir
Kęstas Stančiauskai: 

2018-ieji mūsų šeimai kaip niekad
ypatingi, nes po daugel metų dvejojimo
priėmėme sprendimą sugrįžti gyventi
atgal į Lietuvą. Ir sugrįžom… Mūsų
trys vaikai Arija, Ąžuolas ir Akmėja
gana greitai pritapo naujoje mokyklo-
je, susirado naujų draugų ir jaučiasi
puikiai. Vilnius nuostabus! Norime jį
daugiau pažinti. Šie metai mums buvo
ypatingi dar ir todėl, jog daug laiko abu
praleidome įrašų studijoje Čikagoje,
kurdami ir įrašinėdami muziką, su-
kūrėm ir į dienos šviesą paleidom nau-
jus dainų video. O dabar po truputį ran-
dame vietą po muzikine saule ir Lie-
tuvoje. 

,,Mano daina ‘Lonely Child’ jau
grojama Lietuvos radijo stotyse, dėl to
be galo džiaugiuosi. Man dainuojant,
šiais metais Vilniaus Rotušės aikštėje
miestas įžiebė kalėdinę eglutę. Esu
nepaprastai dėkinga už šią galimybę.
Manau, jog gyvenimo stebuklas ir yra
galimybė užsiimti veikla, kuri tau įdo-
mi, kurią tu myli. Šiuo metu dalyvau-
ju 2019 metų Eurovizijos atrankoje su
savo kūrybos daina ‘I Want Your Love’,
ja noriu paraginti žmones priimt kitą
tokį, koks jis yra, būti atviriems ir
stengtis daugiau suprasti ir mažiau
smerkti. Noriu, kad pradėtumėm kal-
bėtis apie tai, kas galbūt nėra patogu ar
įprasta, nes tik taip galėsime judėti iš-
silaisvinimo ir supratimo link. Tad
linkime visiems prasmingų Naujųjų ir
kad niekuomet neturėtumėte baimės
siekti, keisti, nugriauti ir vėl statyti,
kurti… juk tame ir yra prasmė”, –
sako Aldegunda. 

Visatos Rupeikos nuotr.

Elsa Emilie Martin nuotr.
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Namams paskolos, apdraustos sąskaitos

Šventinė nuotaika Šv. Kazimiero parapijoje

Mieli laikraščio „Vakario” skaitytojai, vėl sulaukėme
šv. Kalėdų ir Naujieji metai jau čia pat. Džiugu, kad se-
niausias išeivijos laikraštis gyvuoja ir yra skaitomas.
Sveikiname visus skaitytojus ir rėmėjus su šv. Kalėdom
ir Naujaisiais – 2019 metais, linkėdami fizinės ir dva-
sinės stiprybės, išminties, per tikėjimą pasinaudoti Die-
vo siųsta išganymo malone – Jėzumi bei viltimi, kad
,,Draugas” dar ilgai džiugins skaitytojus. 

Šv. Kazimiero parapijoje šiais metais vyravo tik-
rai šventinė nuotaika. Pas mus svečiavosi prel.
Edmundas Putrimas – Lietuvos vyskupų kon-

ferencijos delegatas užsienio lietuvių katalikų sie-
lovadai. Jis vedė Advento rekolekcijas. Nors pa-
grindinė rekolekcijų diena buvo paskirta penkta-
dienį, tikinčiųjų susirinko nemažai. Rekolekcijos pra-
sidėjo šv. Mišiomis. Po Mišių visi rinkosi į kleboni-
ją pusryčiams. Po pusryčių apatinėje parapijos salėje
vyko pagrindinė konferencija. Gražiai parapijos
sekretorės Zitos Orfana ir šeimininkės Laimos Leko
papuoštoje salėje vyravo šventinė nuotaika. Svečias
kalbėjo apie Švč. Mergelę Mariją ir Lietuvos šventąjį
vyskupą Teofilių Matulionį bei El Salvador šv. ar-
kivyskupą Oscar Romero.
Kalbėdamas apie Švč. Mer-
gelę Mariją, prelatas pabrėžė,
kad mes neretai angelo Gab-
rieliaus apsireiškimą pri-
imame kaip pasaką, kurio
metu Marija su džiaugsmu
priėmė Dievo pasiūlymą tap-
ti Dievo Sūnaus motina ir
pastebėjo, kad tas apsireiš-
kimas buvo rimtas jaunos
mergaitės tikėjimo išbandy-
mas ir jos tartas ,,taip” lėmė,
kad žmonija sulaukė išgany-
tojo Jėzaus Kristaus. 

Kalbėti apie šventuosius
prelatą paskatino pastebėji-
mas, kad šių dienų tikintieji
skiria per mažai dėmesio jų
garbinimui ir kreipimuisi į
juos užtarimo savo rūpes-

čiuose. Taip pat ragino semtis iš šventųjų tikėjimo,
vilties ir meilės dorybių. Būnant tremtyje vieno tar-
dymo metu vyskupui Matulioniui pagailo įniršusio
tardytojo. Po tardymo vyskupas pasiūlė jam savo die-
nos duonos dalį, taip per užuojautą išreikšdamas ar-

Kompozitorius Kęstutis Daugirdas, solistė Agnė Giedraitytė ir smuikininkė Greta Veličkaitė.

Agnės Giedraitytės CD viršelis.

Adventinės rekolekcijos su prel. Edmundu Putrimu. Stovi Šv. Kazimiero parapijos klebonas kun. Tomas Karanauskas.      A. Ragausko nuotraukos

timo meilę.
Arkivyskupo Romero pasišventusią kovą dėl

savo žmonių ir tikėjimo prelatas pailiustravo iš-
traukomis iš kino filmo ,,Romero”. Žiūrint filmo iš-
traukas prisiminimai nevalingai grąžino į Sausio 13-
osios įvykius Lietuvoje. 

Svečiavimąsi Los Angeles prelatas baigė sek-
madienio šv. Mišiomis, kuriose pasakė pamokslą apie
Kalėdų prasmę. 

Sekmadienį, prieš Kūčias, vyko nuotaikingas ka-
lėdinės muzikos koncertas. Po šv. Mišių parapijiečiai
rinkosi į Agnės Giedraitytės koncertą pagrindinė-
je parapijos salėje.

Koncerto metu Agnė, padedama maestro Kęs-
tučio Daugirdo, smuikininkės Gretos Veličkaitės ir
soprano Marisa Johnson, pristatė savo naują kom-
paktinę plokštelę (CD) ,,Merry Christmas from my
heart” kūrinius. Žiūrovai šiltai priėmė jaunąją at-
likėją iš Čikagos ir jos pagalbininkus. Po koncerto
solistė mielai bendravo su vaišėms pasilikusiais žiū-
rovais.

CD buvo įrašytas Los Angeles gerai žinomo kom-
pozitoriaus ir prodiuserio Kęstučio Daugirdo.

Solistės Marisa Johnson ir Agnė Giedraitytė.
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ŽIVILĖ GURAUSKIENĖ

Saulėtą gruodžio 16 dieną, po trečiojo Advento sek-
madienio šv. Mi šių, paskutinį kartą šiais metais aukoja -
mų kunigo Gedimino Keršio, Ameri kos Lietuvių Be-
verly Shores, Indiana, klubo pirmininkė Rūta Sidab-
rienė susirinkusiuosius šv. Onos bažnyčioje (St. Ann
of the Dunes: 105 East Golf wood Rd., Beverly Shores,
IN 46301) pakvietė prie Kūčių stalo pasidalyti geru-
mu ir viltimi.

Nė vienam liturginiam laikotar piui nėra bū-
dinga tokia gausi šviesos simbolika kaip
Adventui. Žodis Ad ven tas (Adventus) reiškia

„atėjimą”. Laukiamas įvykis – Dievo įsikišimas į is-
toriją: Kristaus, Dievo Sūnaus, atėjimas. Tai įsikū-
nijimo slėpinys, Dievo žodžio tapimas Žmogumi. Ad-
 vento laikotarpiu pirmiausia iškyla eschatologinis
lygmuo – krikščioniš kasis laikas yra orientuotas į ga-
lutinį tikslą. Dvasinis lygmuo pabrėžiamas trečiąjį
Advento, Gaudete, arba Džiaugs mo, sekmadienį,
Įžangos gies  mėje kviečiant džiaugtis Viešpa ties ar-
tumu: Gaudete… Dominus enim prope est (Džiauki-
tės… Viešpats yra arti).

Šv. Mišioms prasidėjus Elena Ru dzevičius uždegė
trečiąją Advento vainiko – Piemenėlių, arba Džaugs-
 mo – žvakę:  Jiems pasirodė Viešpa ties angelas, ir juos
nutvieskė Viešpaties šlovės šviesa. Jie labai išsigando,
bet angelas jiems tarė: „Nebijokite! Štai aš skelbiu jums
didį džiaugsmą, kuris bus visai tautai LK 2, 9–10.
Skambėjo bažnytinio choro, vadovaujamo Revi tos
Durtinavičiūtės,  atliekamos giesmės, skaitinius
skaitė Gabija Barbo ra Gurauskaitė.

Kunigas Gediminas Keršys šv. Mi šių metu kvie-
tė kartu išgyventi san tūrų džiaugsmą dėl Išganyto-
jo ar tumo bei sutelkti dėmesį į Jono Krikš tytojo as-
menį, kuris kalbėjo: „Aš, tiesa, krikštiju jus vande-
niu, bet ateina už mane galingesnis, kuriam aš ne-
vertas atrišti kurpių dirželio. Jisai krikštys jus
Šventąja Dvasia ir ugnimi. Jo rankoje vėtyklė: jis iš-
va lys savo kluoną ir surinks kviečius į klėtį, o pelus
sudegins neužgesinama ugnimi”. 

Po šv. Mišių klubo pirmininkė Rū ta Sidabrienė
susirinkusiuosius šv. Onos bažnyčioje pakvietė prie
Kū čių stalo pasivaišinti Kūčių vakarie nę prime-
nančiais valgiais: žuvies ir grybų patiekalais, miš-
rainėmis, kū čiu kais bei tradiciniu Kūčių pyragu. Po
Kūčių vakarienės iš Lietuvos at vykusi tautodaili-
ninkė, karpinių meistrė Joana Imbrasienė visus su-
 pažindino su karpinių iš popieriaus menu bei pa-
kvietė į snaigių karpymo dirbtuves.

Susirinkusiesiems buvo įdomu sužinoti, kad po-
pieriaus karpinių me nas gimė Rytų šalyse, nuo XVI
a. Lietuvoje karpiniai paplito kaip dva ro kultūros re-
liktas, vėliau plito kaip namų interjero puošybos ele-
mentai. Lietuviškų karpinių raiškai būdingi auga-
liniai motyvai, pasaulio medžio įvaizdis, medžio rai-
žinių ir audinių raštų interpretacijos.

Joanos Imbrasienės kūryba – be galo savita. Ir
ne tik drąsesniu žanro traktavimu. Autorė sako, kad
labai daug laiko skiria karpinio struktūros, jos ele-
mentų kūrimui, ir jų harmoningam „sugyvenimui”
ant tiks  liai parinkto kontrastingos spal vos pagrin-
do. Reikia pastebėti, kad šios karpytojos vienas
svarbiausių kū rybos aspektų – unikali karpymo tech-

TELKINIAI

Lietuvių klube – Gaudete sekmadienio iškilmės

Lituanistikos tyrimo centro (LTC) darbuotojai
ir savanoriai susi rinko į tradicinį šv. Kūčių
susibūri mą pabūti kartu, prisiminti šiais

me tais į amžinybę išėjusius Valdybos pir mininkus
dr. Joną Račkauską ir dr. Augustiną Idzelį, aptar-
ti praėjusių metų pasiekimų ir pasidalyti atei nan-
 čių metų viltimis ir planais. O jų tikrai nemažai,
kadangi būtent kitais metais planuojame visiškai
įsikurti LTC naujose patalpose Lemonte, taigi lau-

kia daug darbų. Sveikiname savo draugus, rėmė-
jus ir pagalbininkus su šventėmis!

Nuotraukoje sėdi (iš k.): Juozas Bendikas, dr.
Indrė Antanaitis-Ja cobs, Gediminas Indreika,
Enata Skrups kelytė, Giedrė Paulauskaitė; stovi:
Andrius Vitas, Paulius Vitas, Dr. Robertas Vitas,
Kristina Lapie nytė ir Arvydas Reneckis.

LTC archyvo nuotr.

Metai baigiasi, laukia nauji

nika, jos neįtikėtinas ištobulinimas. Daugelis iškart
sudeda ginklus – sako, jokiu būdu negebandys taip
net nupiešti, o ką jau kalbėti apie kar pymą. 

Toks kūrybos lygmuo yra vertina mas ir Lietuvoje,
ir pasaulyje – Joana ne kartą buvo kviesta kurti kny-
gų viršelių, iliustravo Norberto Vė liaus „Lietuvių liau-
dies padavi mus”, yra išleidusi greitai išpirktą auto-
rinę karpinių mokymo knygą „Karpiniai. Nuo tra-
dicijos iki meno”. Daug tautodailininkės karpinių pa-
 sklidę Lietuvoje ir po pasaulį. Ir be veik viskas yra da-
roma iš anksto už sakius. Autorė patikina, jog yra lai-
 minga, kad jos kūriniai reikalingi  žmo nėms ir kiek-
vieną jų su džiaugs mu išlydi pas naująjį šeimininką. 

Joanos Imbrasienės atsivežtuose darbuose – pa-
saulio pasakos, kur daug nykštukų ir burtų. Šv. Ka-

lėdos – stebuklų ir pasakų metas, o kokios šv. Kalė-
dos be snaigių? Didelės ir mažos – visos skirtingos
ir neįtikėtinai smul kaus karpymo, be galo subtilios
ir neatsižiūrimai gražios. Tokias snai ges pabandė iš-
karpyti Amerikos Lietuvių Beverly Shores klubo na-
riai ir nenusivylė – rankose suplevenęs snaigių ažū-
ras leido pajusti savo vaizduotės ir kūrybos galią. Pa-
sak klubo pirmininkės Rūtos, buvo smagu stebėti,
kaip balti  popieriaus lapai jaunimo ir „pagyvenusio
jaunimo” ran ko se virto mažais trikampiukais, o žirk-
lutės, nardydamos po popieriaus skiautelę, darė
stebuklus. Tauto dai li ninkė stebėjo besidarbuojan-
čiuosius bei išgyventas nuostabias akimirkas, kuo-
met, pamatę savo karpymo rezultatus, visi džiaugė-
si tarsi vaikai!

Beverly Shores klubo narių rankose supleveno snaigių ažūras.
Živilės Gurauskienės nuotraukos

Klubo pirmininkė Rūta Sidabrie nė susirinkusiuosius Šv. Onos bažny čioje pakvietė prie Kū-
čių stalo pasidalyti gerumu ir viltimi.

Joanos Imbrasienės atsivežtuose darbuose – pasaulio pasakos, kur daug nykštukų ir burtų.
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IŠ ATEITININkŲ GYVENIMO

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

KRISTINA BARŠKĖTYTĖ

Gruodžio 8 d. Čikagos moksleiviai ateitininkai dalyvavo mokomosiose Mi-
šiose Pal. Jurgio Matulaičio misijoje Lemonte. Mišias aukojo moksleiviams
nepažįstamas kunigas brolis Kūdikėlio Jėzaus Pranciškus Nekrošius, CSJ,

atvykęs iš Colorado valstijos. Šios Mišios ypatingos, nes kiekviena Mišių dalis
yra paaiškinama, ir todėl jos užsitęsė net pusantros valandos. 

Aš ir kita moksleivė Inga Žliobaitė Mišiose nedalyvavome, nes ruošėmės at-
eitininkų susirinkimui, kuris vyko po Mišių Ateitininkų namuose. Tai buvo nuo-
taikingas subuvimas ruošiantis šv. Kalėdoms. Statėme namukus iš meduoliu-
kų, linksmai bendravome ir išvydome staigmeną – atskrido Kalėdų senelis! Kas
jis buvo? Nežinia. Kai kas spėjo, kad tai kuopos pirmininkas Gilius Aleksa, bet
buvo sunku įsivaizduoti, kad toks plonas užpildytų plačias senelio kelnes ir švar-
ką. 

Ateitininkų susirinkimui pasibaigus daugelis moksleivių pasiliko Ateiti-
ninkų namuose kitam pasitarimui. ,,Vaiko vartai į mokslą” (VViM) programos
vedėja mokytoja Viktutė Siliūnienė susitiko su moksleiviais, vykstančiais į Lie-
tuvą kitą vasarą dirbti su vaikais VViM centruose. Sužinojome, kas iš mūsų bus
reikalaujama, su kokiais vaikais bendrausime, kaip juos turėsime užimti, ko-
kios problemos gali iškilti. Buvo pabrėžta, kad tai bus didelė atsakomybė – kiek-
vieną vaiką turime tiesiog mylėti. Visuomet turime būti kantrūs, nuolankūs ir
linksmi. Nemažai moksleivių ateitininkų dalyvaus šioje programoje. Lietuvo-
je būsime birželio 6 – liepos 8 d. 

Linkiu visiems sveikų šventų Kalėdų. Kitais metais tikiuosi parašyti daug
daugiau korespondencijų apie moksleivių ateitininkų veiklą! 

Kristina Barškėtytė – Čikagos kun. Alfonso Lipniūno-Prez. Aleksandro Stulginskio
moksleivių ateitininkų kuopos korespondentė.

Vieną vakarą – trys susirinkimai

Čikagos moksleiviai ateitininkai susitinka su Kalėdų seneliu. Pirmoje
eilėje, iš k.: Lukas Stankus, Tadas Stankus, Gilius Aleksa, Aistė Kava-
liauskaitė. Antroje eilėje: Gabija Šlutaitė, Lukas Saulius, Jokūbas Gucius. 

Palydint 2018-uosius ir 
prisimenant prieš 50 metų
mirusį Thomas Merton
DR. TOMAS P. GIRNIUS

Gruodžio mėnesį, prieš penkiasdešimt metų,
mirė Thomas Merton, kunigas, vienuolis, ra-
šytojas, teologas, filosofas, poetas. Su Merton

raštais susipažinau ir juos pamilau kaip tik tuo gy-
venimo metu, kai atsiverčiau ir įtikėjau Kristų.
Nesu linkęs dabar liudyti savo atsivertimo ir ne-
noriu važiuoti užburtu priežasčių bei pasekmių
ratu nagrinėjant, kiek Merton prisidėjo prie
mano atsivertimo, o kiek tai sutapimas, kad juo pa-
sidomėjau tuomet, kai tą atsivertimą išgyvenau.
Lai, tarkime, kad Thomas Merton yra man pada-
ręs tokį gilų įspūdį, kad laikau jį vienu savo pa-
saulėžiūros formavimo „tėvų”. 

Viena mintis, kuri peršasi pro Merton auto-
biografijos „Septynaukštis kalnas” puslapius,
yra ta, kad dvasingais gali tapti ir „normalūs” žmo-
nės. Tikrai ne vienam pasauliečiui kartais atrodo,
kad kelias į dvasingumą ir šventumą skirtas
išimtims, kurie mažiau silpni ir ne taip lengvai
gundomi žemiškų vilionių kaip paprastas žmogus.
Iš Merton biografijos galima matyti, kad ir tie, ku-
rie pašaukti į šventumą, ne tiktai, kad buvo gun-
domi, bet anksčiau – ypač jaunystėje – kartais
tiems gundymams ir pasiduodavo. Gera žinoti, bet,
manau, daug svarbesnė mintis, kurią Merton
savo raštuose perduoda, yra tai, kad galima – ir rei-
kia – lygiagrečiai vystyti žmogaus asmeninį ryšį
su Dievu ir kartu socialinius ryšius su kitais žmo-

nėmis. Merton mato ir viena, ir kita kaip itin svar-
bius: laikinai atsiskyrus nuo visuomenės ir per
kontempliatyvinę maldą tobulinti vis tvirtesnį ryšį
tarp savęs ir Dievo, bet ir neapleisti socialinių gy-
venimo aspektų, bendradarbiauti su kitais. Atei-
tininkams tai ypač aktualu prisiminus, kad trys
iš mūsų kertinių principų – šeimyniškumas, vi-
suomeniškumas ir tautiškumas – tiesiogiai įvar-
dija socialinius elementus ir jų svarbą, o kiti du
– inteligentiškumas ir (svarbiausias) katalikiš-
kumas reikalauja ir bendrų, ir pavienių (bet su
Dievu) pastangų. Kaip Dennis Q. McInerny in-
terpretuoja Merton („Thomas Merton and the Awa-
kening of  Social Consciousness”), „...nedera krikš-
čionims nusigręžti nuo visuomenės ir pabėgti į kal-
nus. Kiekvienas turime rimtų visuomeninių at-
sakomybių”. Toliau McInerny cituoja patį Merton:
„Šių laikų krikščionio užduotis yra ta pati, kokia
visados ir buvo – šiame pasaulyje kurti Dievo Ka-
ralystę”. Bet nemanykime, kad Merton dalijasi gra-
žiomis, svajingomis mintimis. Anot McInerny,
Merton tikėjo, kad ir Rytams, ir Vakarams gresia
neišvengiamas pavojus būti visiškai nugalėtiems
totalitarizmo. Krikščionybė yra priešnuodžiai to-
kiai įvykių sekai, nes krikščionybė yra priešiška
totalitarinei pasaulėžiūrai. 

Jeigu Thomas Merton dar prieš penkiasdešimt
ar šešiasdešimt metų įžvelgė mirtiną pavojų, kad
ne tik Rytai, bet ir Vakarai žlugs totalitarizmo liū-
ne, įdomu, ką jis sakytų išvydęs dabartinę pa-

sau-
linę padėtį – kai kelių
Europos šalių gana didelė visuome-
nės dalis, aiškiausiai Vengrijos ir Lenkijos, bet pa-
stebimai ir Italijos, Austrijos bei Prancūzijos, ža-
visi prieškarinio stiliaus autoritarizmu; kai JAV
Prezidentas pagarbiau bendrauja su diktatoriais
Putin, Erdogan, Kim Jong-Un, bin Salman, Du-
terte, negu su ilgalaikiais šalių-sąjungininkių
vadovais kaip Merkel, Trudeau, May, Macron.

Neslėpsiu, kad šių Naujųjų metų išvakarėse
man kartais baugu. Bet tą baimę kelia ne vien tik-
tai Thomas Merton. Kiti totalitarizmo pavojaus
šaukliai buvo ar yra G. Orwell, H. Arendt, M. Alb-
right, T. Snyder. Nekviečiu pulti į isteriją, bet at-
viromis akimis, atviromis ausimis ir atviromis šir-
dimis, be kompromisų ieškoti tiesos. O štai dar vie-
na Thomas Merton mintis tiesos tema: „Iš esmės
mūsų visų pagrindinis įsipareigojimas yra žmo-
giškai tiesai visoje jos egzistencinėje tikrovėje.
Anksčiau ar vėliau tai įtrauks mus į konfrontaciją
su valstybine santvarka ir jos jėga, kuriomis sie-
kiama nugalėti tiesą tam tikrų kitų interesų nau-
dai, gal net pristatant tuos interesus kaip idealus”.
Tai Merton. Tai daug. Bet dar daugiau – tai Jėzus
Kristus: Jei laikysitės mano mokslo, Jūs iš tikro bū-
site mano mokiniai; jūs pažinsite Tiesą, ir Tiesa pa-
darys jus laisvus. (Jn 8, 31-32) 

Taigi ateinančiais metais laikykimės Kristaus
Tiesos ir visa atnaujinkime Jame.

Mokyt. Viktutė Siliūnienė praveda diskusijas  su ,,Vaiko vartai į mokslą” organizacijos savanoriais prie ap-
skrito stalo Ateitininkų namuose. Šie jaunuoliai vyks į Lietuvą šią vasarą dirbti su Lietuvos jaunimu.

Dainos Čyvienės nuotraukos
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Spalio 20 d. vyko Lietuvos šaulių sąjungos išeivijoje
(LŠSI) dalinių atstovų XXI suvažiavimas. Neatsitik tinai
su važiavimas vyko Lemonte, didžiojoje salėje, kur
buvo galimybė puikioje ap linkoje priimti neeilinius
svečius iš Lietuvos. Tai Lietuvos šau lių sąjungos (LŠS)
vadas, dukart Vy čio kryžiaus ordino kavalierius plk.
ltn. Gintaras Koryzna, LŠS Vakarų (Jū ros) šaulių 3-ios
rinktinės vadas ats. mjr. Rolandas Lukšas ir LŠS at-
kūrimo iniciatyvinės grupės steigėjas, V. Putvins-
kio-Pūtvio klubo prezidentas Sta sys Ignatavičius.
Šis suvažiavimas buvo labai svarbus išeivijos šauliams,
nes sutapo su Lietuvos šimtmečiu ir naujojo vado rin-
kimais. 

Suvažiavimą trumpa įžangine kal ba atidarė LŠSI
vadas Julius Rū tenis Butkus. Vėliavų tarnyba
įnešė JAV, Lietuvos, Vytauto Didžiojo rinktinės,

Gen. T. Daukanto jūrų šaulių kuopos, Baltijos jūrų
šaulių kuopos, Klaipėdos jūrų šaulių kuopos ir Det-
 roito „Švyturio” jūrų šaulių kuopos vėliavas. 

Nuskambėjus JAV ir Lietuvos himnams suva-
žiavimo vedančioji, LŠSI centro valdybos sekretorė
Roma Bikulčienė pakvietė tylos minute pagerbti žu-
vusius už Lietuvos laisvę ir mirusius kankinio mir-
timi Sibiro lageriuose. Invokacinę maldą už Lie tuvos
šaulius sukalbėjo kuopos kapelionas kun. Gediminas
Keršys.

Sveikinimo žodis buvo suteiktas Lietuvos Res-
publikos generaliniam kon sului Čikagoje Mantvydui
Beke šiui, kuris pabrėžė išskirtinę išeivijos šaulių
veiklą lietuvių bendruome nėje ir prisipažino esąs
šaulių draugas. Ta proga M. Bekešiui LŠSI įteikė Lie-
tuvos Šimtmečio medalį.

LŠS vadas plk. ltn. G. Koryzna sveikinimo kal-
boje pabrėžė išeivijos šaulių kilnią misiją tęsiant V.
Putvinskio pradėtą šauliškosios ideo logijos darbą, pa-
laikant lietuvybės pri oritetus toli nuo tėvynės, ryž-
tą stiprinant Lietuvos valstybingumą.

Suvažiavimą sveikino Amerikos lietuvių tarybos
(ALT’o) pirmininkas Saulius Kuprys, Lietuvai ir Šau-
lių sąjungai linkėjęs prasmingų darbų. Jis taip pat
supažindino su ALT’o šių dienų darbais Lietuvai.

Nuoširdžią padėką už pakvieti mą išsakė svečias
iš Lietuvos, LŠS Va karų (jūros) šaulių trečios rink-
tinės vadas ats. mjr. Rolandas Lukšas, perdavęs ir
rinktinės šaulių sveikinimą. 

„Aš jau ketvirtą kartą dalyvauju išeivijos šaulių
suvažiavime ir kiek vieną kartą jų akyse ma tau šau-
liško laužo liepsnas, girdžiu jų širdžių plakimo žo-
džius ‘Lietuva, tėvyne mūsų’, kurie girdėti ir Lietu-
 voje”, – kalbėjo LŠS V. Putvinskio-Pūt vio klubo pre-
zidentas S. Ignatavi čius. 

Sveikinimus iš Toronto, V. Pūtvio šaulių kuopos
vado Vytauto Pečiulio, kuris negalėjo atvykti dėl To-
ronte vy kusių parapijos iškilmių, perskaitė I. Šala-
viejienė. R. Bikulčienė pagarsino sveikinimus iš LŠS
remiančios sąjungos Vokietijoje, vadovaujamos vado
M. Lukšio.

Prasidėjus suvažiavimui LŠSI vadas Julius R.
Butkus perskaitė LŠSI centro valdybos nutarimą Gar-
 bės nario vardus suteikti Stasiui Pau lauskui, Juozui
Mariui, Vincui Zin kui ir Algirdui Plečkaičiui iš Det-
roito kuopos. Patvirtinus darbotvarkę ir suvažiavi-

Lietuvos šaulių sąjungos išeivijoje visuotinio suvažiavimo atgarsiai

mo kvorumą, pirmininkauti pasiūlytas Linas Mar-
ganavičius, sekretoriauti – I. Šalaviejienė ir Aud ra
Zaka rauskienė, į prezidiumą – Z. Bagdžiu vie nė, J.
Šostakas, S. Ignatavi čius. Pa siūlymas buvo priimtas
vienbalsiai. 

Ataskaitą apie kadencijos darbą pateikė LŠSI va-
das J. R. Butkus. Jis papasakojo apie planus gausinti
šau lių organizaciją išeivijoje, taip pat kitais metais
Tautinėse kapinėse, LŠSI 65-erių metų jubiliejaus pro-
ga pastatyti paminklą. Kiti metai yra pa skelbti Šau-
lių me tais, taigi paminklo atidarymas bus puiki pro-
ga įamžinti LŠSI.

Vėliau iždininkė A. Stanulis su pažindino su są-
jungos finansine pa dėtimi. Ataskaita buvo vienbal-
siai ge rai įvertinta. Suvažiavime buvo svars tomi sta-
tuto patobulinimai, veik los ir bendravimo, pavadi-
nimo keitimo klausimai. Atkreiptas dėme sys į veik-
lą ir bendradarbiavimą, ko ordinavimą su šaulių pa-
daliniais Europoje, pavienių šaulių statutą, dalinio
statuto ir susijungimo su LŠS galimybę. 

Išsprendus suvažiavime numatytus klausimus,
pereita prie vado rin kimų. Kandidatais į LŠSI vadus
buvo pasiūlyti: Julius R. Butkus, Regina Ka va, Kle-
mensas Petrus, Roma Bikul čienė. Trims pastarie-
siems atsiėmus savo kandidatūras, vienbalsiai kitai
kadencijai buvo išrinktas Julius Rū tenis Butkus, kurį
po balsavimo pa sveikino LŠS vadas, įteikdamas

vado asmeninę dovaną. Suvažiavimo pir mi ninkas L.
Marganavičius perrinktam vadui Juliui R. Butkui
perdavė LŠSI vėliavą.

LŠSI Garbės teismo pirmininku buvo išrinktas
Jonas Platakis, Šaulių žvaigždės ordino komisijos pir-
minin ku – Giedrius Bikulčius, LŠSI kontrolės ko-
misijos pirmininku – Linas Oren tas. Po to vyko cent-
ro valdybos rinkimai.

Suvažiavimo pabaigoje LŠS V. Putvinskio-Pūtvio
klubo prezidentas S. Ignatavičius aktyviausius va-
dus ir šaulius apdovanojo klubo medaliais, paga-
mintais V. Putvinskio 145-ųjų gi mimo metinių pro-
ga (Putvinskis gi mė 1873 m. spalio 6 d.). Šiais gar-
bingais apdovanojimais savo šaulišką uniformą pa-
puošė: Julius R. Butkus, Roma Bikulčienė, Giedrius
Bikul čius, Regina Butkus, Jonas Platakis, Vytautas
Jurevičius, Klemensas Pet rus, Linas Marganavi-
čius, Juozas Mi kulis, Jonas Šostakas, Vytautas Pe čiu-
 lis ir LTSC pirmininkas dr. Ro bertas Vitas už ben-
dradarbiavimą su Šaulių sąjunga, dirbant lietuvybės
labui (R. Vitui medalis buvo įteiktas Tilžės akto mi-
nėjimo metu). Lietuvos šimtmečio medaliu buvo ap-
dovanotas šaulys, JAV kariuomenės plk. Stasys
Paulauskas.

Išnešus vėlia vas suvažiavimas buvo baigtas.

Parengė Stasys Ignatavičius ir Regina Butkus

LŠSI vadas Julius R. Butkus ir LŠS vadas Gintaras Koryzna. LŠSI vadas J. R. Butkus, garbės narys Stasys Paulauskas ir
Giedrius Bikulčius.

Stasys Ignatavičius, Jonas Platakis ir Jonas Šostakas.
Reginos Butkus nuotraukos

Priekyje iš k.: LŠSI vadas J. R. Butkus ir suvažiavimui pirmininkavęs Linas Marganavičius; antrame plane – į prezidiu-
mą išrinkti Z. Bagdžiuvienė, J. Šostakas ir S. Ignatavičius.

Suvažiavimo dalyviai.
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Parengė Vitalius Zaikauskas

LIETUVA IR PASAULIS

Įsigijo raketų oro gynybos sistemoms
Vilnius (Mano vyriausybė) – Lie-

tuva įsigijo papildomų kovinių ir mo-
komųjų raketų perkamoms norvegiš-
koms vidutinio nuotolio oro gynybos
sistemoms NASAMS.

Krašto apsaugos ministerija sau-
gumo sumetimais neįvardija nei įsi-
gijamų papildomų raketų kiekio, nei
kainos, tik tvirtina, kad bendra siste-
mų įsigijimo vertė ir toliau siekia apie
110 mln. eurų.

„Šis papildomas susitarimas dar
vienu žingsniu priartina vidutinio
nuotolio oro gynybos sistemos NA-
SAMS Lietuvos kariuomenėje įgy-
vendinimą. Tai vienas strategiškai
svarbiausių įsigijimų, stiprinantis oro

erdvės gynybą, bei efektyvi atgrasymo
priemonė, neleisianti saugiai jaustis jo-
kiam agresoriui mūsų oro erdvėje”, –
pranešime cituojamas Karinių oro pa-
jėgų vadas pulkininkas Dainius Guzas.

Pažymima, kad raketos įsigytos
itin palankiomis sąlygomis.

Įsigyjama sistema  yra nauja, iš-
skyrus naudotus raketų paleidiklius,
nusipirktus iš Norvegijos kariuome-
nės. Jie šiuo metu yra modernizuoja-
mi.

Sistemoje NASAMS naudojamos
amerikietiškos priešlėktuvinės raketos
AMRAAM, galinčios sunaikinti prie-
šiškus orlaivius ar raketas keliasde-
šimties kilometrų atstumu.

Vietnamiečius deportuoti bus lengviau
Vilnius (BNS) – Vyriausybė

uždegė žalią šviesą Lietuvos ir Viet-
namo sutarčiai,  leisiančiai spar-
čiau deportuoti nelegaliai į šalį at-
vykusius asmenis.

Dokumentas yra kur kas ak-
tualesnis Lietuvai, nes lietuviai į
Vietnamą nemigruoja.

Per metus Lietuvos sieną nele-
galiai kerta apie 200 asmenų, dau-
guma jų – vietnamiečiai.

Pasieniečių duomenimis, 2015
metais iš Lietuvos buvo deportuo-
ti 374 vietnamiečiai, užpernai išsiųs-
ti 210 asmenų, 2017 metais – 85 žmonės,
o šiais metais – 122 nelegalūs mig-
rantai.

Lietuva sugebėjo deportuoti viet-
namiečius ir iki šiol, tačiau procesas
buvo kur kas sudėtingesnis.

Lietuvoje sulaikomi vietnamie-

čiai įvairiai gudrauja – jie nepateikia
su savimi būtinų turėti dokumentų,
būna užtušavę titulinį paso puslapį ar
prisistato nepilnamečiais. 

Nelegalūs migrantai iš Vietnamo
per Lietuvą į Vakarų Europą vyksta iš
Baltarusijos arba Latvijos, o ten jie pa-
tenka iš Rusijos.

Vis dažniau poilsiaujama pajūryje žiemą
Vilnius (ELTA) – Beveik pusė Lie-

tuvos gyventojų poilsį pajūryje renkasi
žiemą. Pasirinkusieji poilsį žiemą di-
džiausiais privalumais įvardina mažas
kainas ir ramybę. 

Tyrimo duomenys parodė, kad
net 37 proc. apklaustųjų mieliau vyks-
ta prie jūros atvėsus orams. Iš jų di-
džioji dalis (24 proc.) poilsį renkasi Pa-
langoje, o 11 proc. – Klaipėdoje ir jos ap-

skrityje. Taip pat apklaustieji minėjo,
kad viena iš priežasčių, viliojančių į
pajūrį žiemą, yra mažos kainos.

Apklausa atskleidė ir tai, kad atos-
togas ne sezono metu prie jūros mie-
liau leidžia 35–45 metų žmonės, iš ku-
rių net 53 proc. yra vyrai. 

Pajūrio miestai ne sezono metu
yra itin tylūs bei ramūs, o ir gerokai pi-
gesnės nei vasarą pramogos.

Valstybei – daugiau kaip milijonas eurų
Vilnius (ELTA) – Milijonas du

šimtai tūkstančių eurų – tokia suma pi-
niginių lėšų Vilniaus apygardos pro-
kuratūros prokurorų nutarimais šiais
metais buvo pripažinta bešeimininke
ir perduota valstybės nuosavybėn.
Sostinės prokurorai sprendimus pri-
pažinti pinigines lėšas bešeimininkė-
mis priėmė šešiuose ikiteisminiuose
tyrimuose dėl galimo pinigų plovimo,
galimai nusikalstamu būdu gauto tur-
to legalizavimo ir kitų nusikalstamų

veikų. 
Ikiteisminiai tyrimai buvo atlie-

kami dėl įtartinų, nepagrįstų, galimai
nusikalstamų finansinių operacijų,
kurių metu neaiškios kilmės lėšos
buvo pervedamos į Lietuvoje veikian-
čias finansines įstaigas. Nustačius,
kad tiek lėšų siuntėjai, tiek jų tariami
gavėjai nėra tikri šių lėšų savininkai,
šių lėšų judėjimas buvo apribotas, o vė-
liau, prokurorų sprendimais, piniginės
lėšos perduotos valstybės nuosavybėn.

Stringa N. Venckienės ekstradicija
Čikaga, Illinojus (AP-BNS) – Či-

kagos federalinis teismas, nagrinė-
jantis Lietuvos prašymą išduoti bu-
vusią seimo narę Neringą Venckienę,
tapo  vienu  iš keleto JAV federalinių
teismų, turėjusių sustabdyti šalies vy-
riausybės vardu iškeltų civilinių bylų
nagrinėjimą, tęsiantis valstybinių ins-
titucijų daliniam uždarymui.

Vyriausiasis federalinis teisėjas
Ruben Castillo paskelbė nurodymą
dviem savaitėms sustabdyti visų to-
kio  pobūdžio bylų nagrinėjimą dėl
praeitą savaitę prasidėjusio vyriau-
sybės uždarymo.

Šis nurodymas taikomas ir byloms
dėl prieglobsčio suteikimo bei ekstra-
dicijos, įskaitant N. Venckienės bylą.

Lietuvos prokurorai siekia N.
Venckienės grąžinimo, kad jai galėtų
būti pateikti kaltinimai dėl teismo
sprendimo perduoti dukterėčią moti-
nai nevykdymo, tvirkinimo, neteisėto
informacijos rinkimo, piktnaudžiavi-
mo vaiko atstovo teisėmis ir kitų nu-
sikaltimų.

Pati N. Venckienė tvirtina, kad šie
kaltinimai yra politiškai motyvuoti ir
kad jos gyvybei iškiltų pavojus, jeigu
ji būtų grąžinta į Lietuvą.

Amerika nebegali būti pasaulio policininkė
Bagdadas (ELTA) – JAV prezi-

dentas Donald Trump, lankydamasis
su neskelbtu vizitu Irake, pareiškė, kad
Amerika nebegali būti pasaulio poli-
cininkė.

„Neteisinga, kai visa našta tenka
mums, Jungtinėms Valstijoms, – sakė
Baltųjų rūmų šeimininkas. – Mes išsi-
barstę po visą pasaulį. Mes esame ša-
lyse, apie kurias dauguma žmonių net
nėra girdėję. Garbės žodis, absurdiška”.

Prezidentas kartu su pirmąja po-
nia apsilankė į vakarus nuo Bagdado
esančioje Ain al Asad aviacijos bazėje
ir apie 20 minučių kalbėjosi su Ame-
rikos kariškiais. D. Trump taip pat su-

sitiko su JAV ambasadoriumi Irake ir
kariuomenės vadovybe.

Gruodžio 19 d. Amerikos vadovas
paskelbė nusprendęs pradėti Jungtinių
Valstijų kariuomenės išvedimą iš Si-
rijos. Šį žingsnį jis motyvavo tuo, kad
teroristinė „Islamo valstybės” (IS) gru-
puotė Sirijos teritorijoje nugalėta, ir tai
buvo vienintelė priežastis, dėl kurios
JAV ginkluotosios pajėgos ten buvo. Pa-
sak JAV pareigūnų, daugiau kaip 2
tūkstančių kariškių išvedimas iš Si-
rijos truks 60–100 dienų.

Washingtonas pradėjo karinę ope-
raciją prieš IS Irake 2014 metų birželį,
o Sirijoje – 2014 metų rugsėjį.

Rusija išbandė naują ultragarsinį ginklą
Maskva (BNS) – Rusijos kariuo-

menė sėkmingai išbandė savo naują
ultragarsinių raketų kompleksą.

Rusijos prezidentas Vladimiras
Putinas stebėjo komplekso „Avan-
gard” bandymą iš Gynybos ministe-
rijos kontrolės punkto.

Per bandymą raketa buvo paleista
iš Dombarovskio raketų bazės, esančios
Uralo kalnų pietinėje dalyje. Krem-
liaus teigimu, sėkmingai pataikė į spe-
cialųjį taikinį už 6 tūkst. km. Kam-

čiatkoje esančiame Kuros poligone.
Kovo mėnesį pristatydamas nau-

jąją Rusijos branduolinę ginkluotę, V.
Putinas pareiškė, kad komplekso
„Avangard” raketų neįmanoma per-
imti.

Pasak Rusijos prezidento, šios ra-
ketos yra tarpkontinentinio nuotolio ir
gali skristi atmosfera 20 kartų greičiau
nei garsas. V. Putinas tvirtina, kad
„Avangard” „pasiekia taikinį lyg me-
teoritas, tarsi ugnies kamuolys”.

Londonas smarkiai susirūpinęs dėl kinų veiklos
Londonas, Vilnius (BNS, „Drau-

go” inf.) – Didžiosios Britanijos gyny-
bos sekretorius Gavin Williamson su-
sirūpinęs dėl fakto, kad Kinijos tech-
nologijų milžinė „Huawei” dalyvauja
šalies mobiliojo ryšio įmonėms tei-
kiant 5G ryšio paslaugas.

„Esu itin  smarkiai susirūpinęs
dėl to, kad ‘Huawei’ teikia 5G tinklų pa-
slaugas Britanijoje. Šį dalyką turime
labai atidžiai stebėti”, – cituojamas G.
Williamson.

„Turime stebėti, ką daro tokie
mūsų partneriai kaip Australija ir
JAV, siekdami užtikrinti, kad jų 5G
tinklas būtų maksimaliai saugus”, –
pridūrė sekretorius.

„Turime pripažinti faktą, kad,
kaip neseniai buvo atskleista, Kinijos
valstybė kartais elgiasi piktavališ-
kai”, – nurodė jis.

Penktosios kartos mobiliojo ryšio
tinklai (5G) leis greičiau perduoti duo-
menis bei daug plačiau naudoti auto-

nominius automobilius  bei prie in-
terneto pajungtą buitinę techniką.

5G tinklus planuojama nuo 2020-
ųjų įjungti Azijoje ir JAV.

„Huawei” gina savo pasaulinio
masto siekius ir tinklą, Vakarams
būgštaujant, kad Kinijos telekomuni-
kacijų milžinė iš tikrųjų gali būti Pe-
kino saugumo aparato „Trojos arklys”.

Šiemet bendrovė susidūrė su dau-
gybe rimtų iššūkių – Kanadoje buvo
suimta jos finansų vadovė, o Was-
hingtonas ir jo sąjungininkai mėgina
izoliuoti „Huawei” nuo pasaulio rinkų.

Tokios valstybės kaip JAV, Aust-
ralija, Naujoji Zelandija ir Didžioji Bri-
tanija nusprendė apriboti „Huawei”
įrangos naudojimą. Be to, dėl saugumo
iššūkių vis labiau nerimauja Japonija,
Prancūzija, Vokietija ir net Čekija.

Apie 5G ryšio diegimą Lietuvoje
praėjusią savaitę paskelbė ir mobilio-
jo ryšio tiekėjas „Teo”, tačiau jų ko-
mentaro gauti nepavyko. 

Japonija vėl medžios banginius
Tokijas (ELTA) – Japonijos

vyriausybė oficialiai paskelbė,
kad ateinančių metų liepą at-
naujins komercinę banginių
medžioklę. 

Tokijuje ministrų kabineto
generalinis sekretorius Yoshi-
hide Suga pareiškė, jog turima
pakankamai moksliškai pa-
tvirtintų duomenų, kad jūros
žinduolių skaičius gerokai pa-
didėjo. Y. Suga pažymėjo, jog
Tokijas ketina likti komisijoje
kaip stebėtojas ir sieks, kad būtų at-
naujintos jos funkcijos.

Jis taip pat pranešė, kad, pasi-
traukusi iš komisijos, Japonija neme-

džios banginių Antarkties jūrose ir da-
rys tai tik savo teritoriniuose vande-
nyse ir išskirtinėje ekonominėje zo-
noje. 

Dovanomis nepatenkintas vaikas iškvietė policiją
Berlynas (ELTA) – Vokietijoje de-

vynerių metų berniukas iškvietė po-
liciją, kadangi buvo labai nepaten-
kintas gautomis kalėdinėmis dovano-
mis.

Atvykę pagal iškvietimą į Cetelio
miestelį (Žemutinės Saksonijos žemė),
policininkai rado labai supykusį ber-

niuką, kuris jiems pateikė įkalčius –
Kalėdų išvakarėse jo sudarytą pagei-
davimų sąrašą. Pareigūnai konstatavo,
kad šis sąrašas ir po eglute gulinčios
dovanos smarkiai skiriasi.

Vaikui buvo paaiškinta, kad Ka-
lėdų Senelis yra senyvo amžiaus ir vei-
kiausiai supainiojo dovanas.

Japonija atnaujins komercinę banginių mežioklę.
Saawinternational.org nuotr.

Nelegalūs migrantai iš Vietnamo sulaikomi
vos ne kasdien. 15 min.lt nuotr.
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Parengė Dainius Ruževičius

SPORTAS

Visam pasauliui švenčiant šv. Ka-
lėdas NBA Indianos „Pacers” klu-
 be rungtyniaujantis Lietuvos

rinkti nės puolėjas Domantas Sabonis
su laukė šeimos JAV: geriausią 2018 m.
Lietuvos krepšininką aplankė tėvas Ar-
vydas, mama Ingrida, sesuo Aušri nė ir
brolis Tautvydas (trūko tik brolio Žy-
gimanto).

Lenkia tėvą?

Arvydas Sabonis už savo sūnų at-
siėmė geriausio Lietuvos metų krep ši-
ninko apdovanojimą. Bet Do mantas kai
kuriais skaičiais jau len kia ir visus
NBA kada nors žaidusius Lietuvos at-
stovus, tarp jų – ir savo tėvą.

D. Sabonio tempas 2018–2019 m. se-
zono pradžioje yra įspūdingas. Pa gal
standartinę statistikos išraiš ką, 211
cm ūgio vidurio puolėjas per vid. 24,8

minutės renka 14,5 taško (64,4 proc.
met.), sugriebia 10,1 atšokusio ka-
muolio ir atlieka 3,3 rezultatyvaus
perdavimo. Skaičiuojant efektyvumą
per 1 minutę ir sulyginant žaidimo tem-
pą, Domantas yra efektyviausias Lie-
tuvos krepšininkas NBA istorijoje. Pa-
gal PER (angl. Player Efficiency Rai-
ting) rodiklį (25), trečią sezoną NBA
rungtyniaujantis lietuvis nežy miai
lenkia kito geriausio vidurkio autorių
– Arvydą Sabonį (24,7).

Beje, šiuo metu pagal PER efekty-
vumo rodiklį Domantas yra dvyliktas
visoje NBA. NBA istorijoje tik 27 krep-
šininkai iki 23 metų amžiaus de-
monstravo tokį efektyvumą, tarp jų –
Michael Jordan, Kareem Abdul-Jabbar,
Magic Johnson, Kevin Du rant, Sha-
quille O’Neal ir kitos įžymybės. 

Beje, skaičiuojant D. Sabonio sta-
tistikos vidurkį per 36 minutes (viena
iš standartinių NBA kalkuliacijų), lie-

Viena tituluočiausių visų laikų teniso žaidėjų 37
metų Serena Wil liams penktą kartą savo karjeroje bu -
vo paskelbta geriausia JAV metų sportininke. Skir-
tingai nei jos kon kurentės šiuose rinkimuose, tenisi -
ninkė šįmet nelaimėjo nė vieno titulo.

Ji pasirodė varžybose Paryžiuje su moters-katės
kostiumu, Wimble don ir „US Open” turny-
ruose pasiekė finalus, susiginčijo su teisėju ir

pra kalbo apie moterų teises bei pade monstravo,
kiek mažai jai reikia tre niruočių, kad po motinystės
atostogų sugrįžtų į didįjį sportą.

S. Williams geriausios JAV 2018 metų sporti-
ninkės rinkimuose su rinko 93 taškus, už savo nu-
garos pa likusi gimnastę Simone Biles (68), krepši-
ninkę Arik Ogunbowal, snieglentininkę Chloe Kim
ir plaukikę Katie Ledecky, triumfavusią pernai.

Visos tenisininkės varžovės lai mėjo šiais metais
bent po vieną titu lą, o S. Williams dukart buvo per
plau ką nuo jo. S. Williams teniso kortuose dabar su-
siduria su varžovė mis, kurios dar nebuvo gimusios,
kai ji 1995 metais tapo profesionalia žai dėja. Pati te-
nisininkė, savo kolekcijoje turinti 23 Didžiojo kirčio

turnyrų čempionės trofėjus, prisipažino, kad dar nėra
ta pati, kokia buvo anksčiau. „Vis dar laukiu, kada
tapsiu tokia Serena, kokia buvau anksčiau – fiziš kai,
emociškai ir psichologiškai. Kol kas dar esu pakeliui,
– ‘US Open’ finalo išvakarėse kalbėjo teniso žvaigž-
dė. – Jaučiu, kad galiu tikslą pasiekti daugeliu kelių
ir viliuosi, kad tapsiu dar geresnė.”

Paskutinį Didžiojo kirčio turny rą – „Australian
Open” – ji laimėjo jau besilaukdama kūdikio 2017 me-
 tais. Daugiau kartų geriausia JAV sportininke isto-
rijoje yra išrinkta Babe Didrikson Zaharias – penkis -
kart kaip golfo žaidėja ir kartą kaip lengvaatletė.
Anksčiau S. Williams AP rinkimuose šventė perga-
lę 2002, 2009, 2013 ir 2015 metais.

Geriausias Europoje – 
tenisininkas N. Djokovič

Serbijos tenisininkas Novak Djo kovič pripa-
žintas geriausiu 2018 me tų Europos sportininku.
Prestižinius Wimbledon ir „US Open” turnyrus šie  -
met laimėjęs ir pirmosios pasaulio raketės vardą su-
sigrąžinęs 31-erių metų serbas surinko 145 taškus ir
13 taškų aplenkė antrąją vietą rinkimuo se užėmusį

Nė vieno titulo nelaimėjusi S. Williams – geriausia 2018 m.
JAV sportininkė.

Geriausias 2018 m. Lietuvos krepšininkas D. Sabonis šv. Kalėdas sutiko šeimos rate, savo
namuose, Indianapolyje.

D. Sabonio Kalėdos JAV – šeimos rate
tas NBA). Kai Domantas yra ant par-
keto, „Pacers” atkovoja 10,4 proc. ka-
muolių daugiau, atlieka 7,5 proc. dau-
giau rezultatyvių perdavi mų, puola
5,7 taško efektyviau per 100 atakų, nei
kai D. Sabonis sėdi ant atsarginių suo-
lo. Visus šiuos įspūdingus skaičius
per likusias 50 reguliariojo sezono
rungtynių išlaikyti bus sudėtinga.

Tiesa, D. Sabonį dar dažnai pri stab-
do asmeninių pražangų problema.
Tarp NBA krepšininkų, kurie rungty-
niauja mažiau nei po 25 minu tes per
rungtynes, lietuvis pagal pra žangų vi-
durkį (3,2) rikiuojasi trečioje vietoje.
„Pacers” aukštaūgio prana šu mas yra
krepšinio IQ. Galima ti kėtis, kad su lai-
ku jis geriau vertins situacijas gyny-
boje, o NBA teisėjai pra dės atlaidžiau
toleruoti kibų lietuvio žaidimą. Be
abejo, didžiausia D. Sabonio problema
išlieka gynyba ir fizinių galimybių ri-
bos. Trumpų ran kų trūkumą jam rei-
kia kompensuoti kovingumu, gudrumu
ir fizine jėga. Kitaip tariant, jam tenka
dirbti dvi gubai ar net trigubai daugiau
nei la biau apdovanotam jo priešinin-
kui.

D. Sabonis pretenduoja į NBA la-
 biausiai patobulėjusio žaidėjo apdo-
 va nojimą. Jeigu nepasisektų šiose
lenktynėse, aukštaūgis būtų kandida-
 tas tapti geriausiu atsarginiu krep ši-
ninku.

Mažai lietuvių gavo individualių
apdovanojimų NBA. Ž. Ilgauskas 1998-
aisiais buvo išrinktas į simbo li nį NBA
naujokų penketą ir dukart sulaukė
kvietimo į NBA „Visų žvaigž džių rung-
tynes”. A. Sabonis pirmasis iš lietuvių
pateko į simbolinį NBA naujokų pen-
ketą 1996-aisiais. Šiame tūkstantmetyje
tik Jonas Valančiū nas 2013-aisiais pa-
teko į antrą simbolinę NBA naujokų ko-
mandą. 

D. Sabonio kelyje nusimato kol
kas Lietuvai dar nepasiekti apdova no-
jimai. Tik jam reikės išlaikyti isto-
 rinį tempą ir atlaikyti stiprią kon ku-
renciją. Kita vertus, gali būti, kad jau
stebime istoriškai geriausio NBA lie-
tuvio žaidimą.

tuvis pretenduoja tapti pirmu NBA
žaidėju po Kareem Abdul-Jab bar nuo
1971-ųjų, kuriam pavyktų iš laikyti
bent 21 taško ir 14,5 atkovoto kamuolio
vidurkį. Tiesa, šiuo metu dar įspūdin-
gesnę statistiką (28,4 tšk., 14,1 kam.) de-
monstruoja Joel Embiid, pastaruoju
metu įlipęs į 14 atkovotų kamuolių
per 36 minutes vidurkio zoną.

Pagal NBA skaičiuojamą žaidėjo
efektyvumą (Player Impact Estimate –
PIE), D. Sabonis yra septintas NBA.
Aukščiau – tik Gianni Anteto kounm po,
Joel Embiid, LeBron James, Niko la Vu-
čevič, Anthony Davis ir Kevin Durant.
Tokį D. Sabonio produkty vu mą lemia
keli esminiai puolimo ro dikliai. D. Sa-
bonis yra vienas geriausiai NBA dėl ka-
muolių kovojančių žaidėjų. Pagal at-
kovotų kamuolių procentą, lietuvis
sugriebia 20,2 proc. įmanomų atkovo-
ti kamuolių ir NBA nusileidžia tik
Andre Drummond (23,7), Hassan Whi-
teside (23,1), Ed Davis (22,3) bei DeAnd-
re Jordan (20,9). Pagal gynyboje atko-
votų ka muo lių procentą (30,7) D. Sa-
bonis į priekį užleidžia tik Hassan
Whiteside (33,6), DeAndre Jordan (33,2)
ir Kevin Love (31,9).

D. Sabonio efektyvumą kelia ir
pavyzdinis taiklumas. Jis pataikė 64,4
proc. visų metimų, iš kurių – 83,3 proc.
tritaškių (5/6), taip pat – 75,6 proc.
baudų. Susumavus bendrą aukš taūgio
taiklumą, D. Sabonis pa gal dvitaškių,
tritaškių ir baudų pa taikymo santykį
yra penktas NBA (69 proc.). Šiam ro-
dikliui NBA istorijoje dar neprilygo
joks lietuvis. Beje, pa taikęs 12 dvitaš-
kių iš 12, D. Sabonis tapo daugiausiai
metimų iš eilės ne prametusiu NBA
krepšininku nuo Dwight Howard pa-
sirodymo, kuris tiek pat kartų be klai-
dų buvo įmetęs 2010-aisiais. 

Beje, D. Sabonis yra pirmas lietu-
vis po Arvydo Sabonio, kuris NBA
renka dvigubo dublio statistiką.

Dar reikia įvertinti, koks D. Sa bo-
 nis yra efektyvus be kamuolio. Lietu-
vis yra devintas NBA pagal pastatomas
užtvaras, po kurių komandos draugas
pelno taškus. Po jo užtvarų, „Pacers”
žaidėjai pelno vid. 9,9 taško (8 rezulta-

S. Williams paskelbta JAV metų sportininke

Kroatijos futbolininką Luką Modrič. Trečiąją vietą
užėmė „Formulės 1” pasaulio čempionas bri tas Le-
wis Hamilton (114 tšk.). Į ge riausiųjų penketuką taip
pat pateko Čekijos kalnų slidininkė Ester Ledec ka (74
tšk.) ir Prancūzijos biatlo ni ninkas Martin Fourcade
(69 tšk.). 2016 ir 2017 metais geriausiu Europos spor-
tininku pripažintas Portugalijos futbolininkas Cris-
tiano Ronaldo šį kart liko 19-as (20 tšk.).



10 DRAUGAS2018 GRUODŽIO 29 D., ŠEŠTADIENIS

Atkelta iš 1 psl.

Antra, dėl ryšių technologijų ir glo-
balizacijos seniai svarbu ne tai, kur esi,
o tai, ką darai. Pavyzdžiui, kol dirbau iš
namų Lietuvoje, teko megzti bendrą
projektą su dokumentininkais Čikago-
je, leisti bendrą knygą su Nyderlan-
duose gyvenančiu dailininku, kurti
multimedijų projektą su Argentinoje,
Ukrainoje ar kitur keliaujančiais kole-
gomis ir pan. Dėl to įsikūrusi Victorijo-
je nepatyriau ypatingo pokyčio ar trik-
džių. Tik tru putį kitaip planuoju darbus
beveik priešingose laiko zonose”, –
pasakoja Gražina Sviderskytė, kuri su-
tiko duoti interviu „Draugo” laikraščiui
ir pa pasakoti apie pastarųjų metų savo
intensyvų gyvenimą tarp dviejų šalių –
Lietuvos ir Kanados. 

bia gyvenimo dalimi. Kai sū nus paau-
go, neberadau priežasčių prie šintis gi-
minaičių raginimams per sikelti už At-
lanto: kodėl gi nepasu kus dar vienu li-
kimo vingiu? Man nesvetimas polinkis
pastebėti gali mybes ir įgyti naujų pa-
tirčių. Be to, ne su baisiai sėsli: nema-
tau problemos ar juolab grėsmės iš-
vykti, grįžti, vėl kur nors iškeliauti. Ga-
liu patikinti, kad pernelyg nesuku sau
galvos, ar įsikursiu visam laikui svetur,
ar grį šiu į Lietuvą. Man brangi ir ši
sve tinga žemė. Man pasaulis yra platus
ir atviras, o gyvenimas – dažnai ne nu-
 spėjamas.

Lietuvos visuomenei Jūs žinoma kaip
televizijos žurnalistė, vi du riniosios ir vyresnės
kartos žmo nės pamena Jus kaip LNK ži nių
vedėją. Kas nutiko, kad vie ną dieną nu-
sprendėte užverti televizi jos duris ir imtis is-
torinės do kumentikos? 

Turiu patikslinti: istorijos doku-
mentika buvo mano pagrindinis darbas
televizijoje. 2002–2009 m. sukūriau net
20 feature formato dokumentinių filmų,
ir būtent tai vainikavo karjerą TV.
Nors pelniau CNN ap do vanojimą už
naujienų reportažus, do kumentika
buvo prasmingiausia ir geriausia, ką
pavyko nuveikti per 20 metų. Tai pa-
tvirtino gausūs apdova no jimai (už fil-
mus pelnyti visi pag rin di niai profesi-
niai įvertinimai, ko kie tik teikiami
Lietuvoje) ir lig šiol užduodami klau-
simai: nors praėjo jau kone dešimt
metų, manęs vis dar paklausia, kokį do-
kumentinį filmą kuriu šiuo metu...
Kad ir kaip atro dy tų keis ta, doku-
mentikos sėkmė gal ir pra na šavo kar-
jeros pabaigą: mačiau ribas, kiek ga-
lėčiau plėtoti kūrybą Lie tu vo je, ir bai-
siai nenorėjau amžiams įstrigti be ga-
limybės tobulėti. Tačiau galiausiai iš te-
levizijos išstū mė visai kitas dalykas:
profesinės eti kos pažeidinėjimai, su
kuriais nega lėjau tai ky tis, peržengė ri-
bas. Komer cinei televizijai buvau rei-
kalinga kaip žinių laidos „veidas”, ta-
čiau ma no profesiniai prin cipai jai
buvo svetimi. Kai nuo politinių užku-
lisinių žai dimų (kai į žinių tarnybą, pa-
vyz džiui, nežinia kaip patenka vaizdo
ka setė su įrašu, ir jį naudojant nevie-
 šinama jos kil mė) reportažuose buvo
nu sivažiuota net iki vaikų porno gra fi-

Pasaulį galima 
kišenėje nešiotis

jos vaizdų, teliko išsiskirti. Po pasta-
rojo įvykio nedvejodama atsistatydi-
 nau, nors mane mėgino sustabdyti,
siūlydami didesnę algą. Turiu pa brėžti,
kad man tai nebuvo nei pa pras ta, nei
lengva, nei smagu, – tarsi šokti nuo uo-
los. Palikti televizijos netroškau, nes aš
moku, galiu ir vis dar noriu dirbti šį
darbą. Tačiau kolegų ir administraci-
jos etinė laikysena bei darbo metodai
nepaliko pasirinkimo. 

Jūs istorijos mokslų daktaro laipsniui
gauti Vilniaus universitete gynėtės darbą „S.
Dariaus ir S. Girėno byla: isto rinis vyksmas,
traktuotė, naratyvo kaita”. Viena me inter-
viu spaudai sakėte, kad tai buvo labai įdo-
mus ir įtraukian tis darbas, nors pirminės šio
tyri nėjimo užuomazgos lyg ir nevedė į aka-
demines aukštumas. Įdomu, ko kie moks linio
tyrinėjimo laukai atsivėrė apie šiuos, taip lie-
tuviams gerai žinomus didžiavyrius, kad tai
tapo pirma rimta mokslų studija? 

Nors pati savo darbą vertinu la bai
kritiškai, disertacijos mokslinis va-
dovas prof. Zenonas Butkus, gynimo
procedūros metu kalbėdamas iš tri-
būnos, pasakė, kad atliktas „tita niš kas
darbas”. Konsultantas doc. Ne rijus Še-
petys yra minėjęs, kad pa rašiau „tris
disertacijas vienoje”, o oponentas dr.
Darius Staliūnas atsi liepime teigė, kad
seniai buvo skaitęs tokį detalų darbą.
Be to, disertacija buvo pagerbta ir Lie-
tuvos mokslų akademijos premija. Tai-
gi trumpai atsakyti negaliu: tyrimo lau-
kų, kaip sakote, atverta aibės, ir jų ne-
pavyktų apsakyti interviu. Užtat džiu-
gu pra nešti, kad, kolegų istorikų ir lei-
dybos profesionalų paraginta, diser-
tacijos pagrindu parašiau monografi-
ją. Lei dyklos „Aukso žuvys” leidžiama
kny ga „Lituanica: nematomoji pusė”
bus pristatyta vasarį Vilniaus tarp-

tauti nėje knygų mugėje. Kovo mėnesį
pla nuojamas knygos pristatymas Čika -
goje, Balzeko lietuvių kultūros mu zie-
juje.

Be šio mokslinio darbo garsie siems la-
kūnams esate pastačiusi dar vieną literatūrinį
paminklą. Tai vaikams skirta knyga „Darius
ir Girėnas. Istorija ir legenda”. Kaip gimė šio
darbo mintis?

Nors ši knygelė irgi pelnė įverti ni-
mą (apdovanota International Board on
Books for Young People Lie tuvos sky-
riaus premija), nesu linkusi jo su-
reikšminti. Tai yra kuo papras čiausias
pasakojimas jauniausio am žiaus skai-
tytojams. Už pasakojimą kone svar-
besni dailūs knygos paveikslėliai. Teks-
to paprašė leidykla „Bal tos lankos”, nes
jų netenkino pirminis, kito autoriaus
sukurtas variantas. 

Kokia šiuo metu yra Jūsų veikla? Gal-
būt yra ateities kūrybinių sumanymų, ku-
rie jau greitu laiku bus pradėti įgyvendin-
ti?

Šiuo metu įpusėjau podoktoran-
tūros tyrimo projektą Vilniaus uni-
versitete, Istorijos fakultete. Para šius
disertaciją, kurios herojai buvo du
tautos didvyriai, sudomino herojaus fe-
nomenas. Man parūpo, paprastai ta-
riant, herojų socialinės gamybos pro-
cesas, kuris neretai būna ir politizuo-
tas: kaip asmenybės paverčiamos did-
vyriais, kodėl jų įvaizdžiu manipu-
liuojama ir mulkinant mases į valias
naudojamasi. Tuo pačiu norėjau geriau
suprasti, dėl kokių prie žas čių išgyve-
name vadinamąjį postheroizmo per-
versmą, kai tradicinių didvyrių pos-
tamentai dūla, aureolės dingsta, kyla
monumentų karai ir ki ti nesutarimai.
Buvo daugiau nei įdo mu atrasti, jog Va-

VU Istorijos fakulteto dekanas prof. Rimvydas Petrauskas įteikia mokslų daktarės diplo-
mą. 2016 m. Asmeninio albumo nuotraukos

Disertacijos gynimo metu VU Istorijos fakultete, 2016 m.

Gražina Sviderskytė JAV nacionaliniame archyve College Park, Maryland, 2013 m.

Gražina viename paplūdimių Victorijoje
(Kanada), 2018 m.

Kokie keliai ir kokiomis aplin kybėmis
apsigyvenote Victorijoje?

Profesiniai keliai nuo seno vesda-
vo į JAV, o mano a. a. vyro šeima ir pla-
ti giminė gyveno Kanadoje. Mano sū-
nus nuo trejų metukų įprato skristi tai
į JAV, tai į Kanadą. Šios dvi valstybės
nebuvo svajonių šalys ar pan., bet per
keliolika metų po truputėlį ta po svar-
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„Mus vienija vienas žodis Lietu-
va” – šios skilties atsiradimas
,,Drauge” Lietuvos nepri-

klausomybės 100-mečio proga buvo
dėsningas ir labai prasmingas. Visus
šiuos metus kiekvieną šeštadienį laik-
raščio skaitytojai  turėjo galimybę  ne-
akivaizdžiai pabendrauti su mūsų tau-
tiečiais, išsibarsčiusiais po platų pasaulį.
Pažintis su jais parodė, kokių įvairių li-
kimų mūsų bendrapiliečiai,  skirtingų
tikslų vedami, kuria, dirba, siekia pro-
fesinių aukštumų atokiausiuose pla-
netos vietose. Svarbiausia tai, kad bū-
dami toli nuo Tėvynės, neapleisdami
savųjų šaknų,  jie buriasi į lietuviškas
bendruomenes ir didelės valios pa-
stangomis puoselėja tautines tradici-
jas. Ir tą jie daro ne tik apsigyvenę  Eu-
ropos valstybėse, bet ir egzotiškiau-
siuose kraštuose, kur ryškūs kultūriniai
skirtumai visada tyko pasiglemžti  tau-
tinę tapatybę. Ši asmeninė žurnalisti-
nė patirtis leido iš arčiau pamatyti sa-
vanoriškos emigracijos tikrąjį veidą. O
jis pasirodo gali būti  labai šviesus! Kas
gali būti nuostabiau, kai  už Lietuvos
ribų sklinda  gera žinia apie egzilio kū-
rybą, apie lietuvių mokslo pasieki-
mus, jų verslumą. Lietuvos jubiliejiniai
šimtmečio metai eina į pabaigą, tačiau
,,Draugo”  skaitytojai ir kitąmet galės
tęsti pažintį su mūsų tautiečiais, kurie
toli nuo Lietuvos garsina Tėvynės var-
dą savo iškiliais vertingais darbais.

– Rasa Kazlas

Atkelta iš 1 psl.

Į vienos populia riausių pasaulyje
žaidybinių sporto šakų, kurios 127-ąjį
oficialų gimtadie nį paminėjome vos
prieš keletą dienų – krepšinį – panašaus
žaidimo metu majai rungėsi lauke, ant
akmenimis grįsto grunto, septyni prieš

karų valstybėse, pirmiausia JAV, kaip
tik jau keliolika metų formuojama
nauja tyrimų sritis, kuri taip ir vadi-
nasi – heroism studies. Vienas akty-
viausių šios tarp disciplininės veiklos
iniciatorių ir tel kėjų – legendinis Stan-
fordo universiteto prof. Phillip Zim-
bardo, dar sep tintajame dešimtmetyje
pasaulyje iš garsėjęs vadinamuoju
„Stanfordo eks perimentu”. Mane stul-
bina suta pimas, kad apie šį eksperi-
mentą aš sužinojau ir visam gyvenimui
įsimi niau dar būdama moksleivė sovie -
tų Lietuvoje. Apie unikalų tyrimą, ku-
ris be gailesčio demaskavo žmoguje tū-
 nantį blogį, man tuomet papasa kojo Tė-
tis – teisininkas, advokatas iš pa šauki-
mo. Taigi pastaruoju metu Ph. Zim-
bardo su kolegomis siekia at skleis ti
priešingą žmogiškumo pu sę – gėrio,
tiksliau, nesavanaudiškos ir pasiau-
kojamos elgsenos potencialą. Tai yra
tik viena naujųjų studijų kryp tis, jų yra
bene dešimtys. Ži no ma, galėčiau ba-
naliai pasijuokti, kad heroizmo genas,
deja, kol kas neatras tas. Bet rimčiau
vertinant, istorikų, filosofų, sociologų
ir psicho logų atlie kami tyrimai daro
nemenką įspūdį. Gal tai atspindės ir
būsimi mano straipsniai. Tokia inte-
lektuali disku sija būtų pravarti Lie-
tuvoje, kur postheroizmo simptomai ir
aktualijos aki vaizdūs, tik kol kas ne-
spėjama jų įvardyti ir svarstyti.

Jeigu reiktų apibūdinti keliais žodžiais
gyvenimą Kanadoje, koks tai būtų  naujos
aplinkos įvertinimas? 

Turbūt nuskambės šiek tiek gru-
biai, bet esminis skirtumas arba nau-
jas potyris yra toks: čia beveik visai ne-
patiriu ir nejuntu agresijos. Van couve-
rio sala yra ypatingas didelės šalies
kampelis: nepaprastai gražus ir tai-
kingas. Jei kitur Kanadoje, tar kime, To-
ronte, galėjai palikti namo duris ne-
rakintas prieš dešimtmečius, tai čia
taip saugu ir ramu buvo dar prieš ke-
liolika metų. Žinoma, kaip kitur, taip
ir čia apstu problemų ir rūpesčių. Gy-
venimas keičiasi greitai ir dramatiškai:
beveik kurortinė zo na, kone ištisas
draustinis tampa vis tankiau gyvena-
mas, miestai plečiasi, gyvenimas
brangsta, daugėja bena mių, eismas
intensyvėja, kelių tink las tankėja ir
taip toliau. Sėslesni sa los gyventojai
dūsauja, kad idilė bai gia išnykti. Ta-
čiau man, atvykėlei, aki vaizdu, kad čia
dar galima patirti seną gerą patogumą,
kai žmonės vie ni kitiems paslaugūs ir
malonūs, tausoja savo ir kitų gerovę:
paprastai ta riant, niekas nelipa ant gal-
vos, nesistumdo ir nepalydi keiksmais,
kiek vie nam užtenka dėmesio ir erdvės.
Be to, didelį įspūdį daro sociokul tūri-
 nė sistema, įtraukianti bendruo meni-
 nė veikla, aktyvūs socialiniai tink lai:
yra begalė progų savanoriauti, telktis
ir kartu kurti gerovę. Vil niu je į talką,

Apie majų krepšinį ir 
D. Adomaičio likimą

Prieš 900–1100 metų majų karžygiai žaisdavo į dabartinį krepšinį panašų žaidimą, kurio
metu 7 prieš 7 žaidėjus 2 komandos bandydavo įmesti nedidelį kamuoliuką į 7 metrų aukš-
tyje esantį lanką. Ingridos Misevičienės nuotraukos

Dabartinės sporto šakos Nr.1 Lietuvoje išradėjas, škotų kilmės kanadietis dr. James Nais-
mith su žmona Maude Evelyn Sherman, 1891 m. žaidžiantis krepšinį savo namų aplinkoje.

Daugiau kaip tūkstantį metų išsilaikęs majų
gentainių palikimas Yucatan, dabartinėje
pietryčių Meksikoje, Chichen Itza vietovė-
je – 7 m aukštyje pakabintas lankas žaidimui
su kamuoliu, primenančiam šiuolaikinį
krepšinį.

septynis, įskaitant apytikriai metrą
aukščiau palypėjusį komandos kapito-
ną, kuriam perdavus nedidelį kamuo-
liuką, šis stengdavosi jį nukreipti į 7
metrų aukštyje pakabintą krepšio pa-

vidalo lanką. Vis dėlto pasiekus išsva-
jotą tiks lą, geriausiu žaidėju pripažin-
tas karžygys susilaukdavo šiais laikais
sunkiai suvokiamo likimo: jis būdavo
paaukojamas dievams išsyk po žaidimo,
na, o majai tokią žiaurią bausmę lai-
kydavo aukščiausio lygio pripažini mu,
nes, jų giliu įsitikinimu, iškart po le-
miamo metimo pasižymėjusiam spor-
tininkui nukirtus galvą, pastarasis pa-
kliūdavo į amžinąjį gyvenimą rojuje...

Tuo tarpu dabar majų ir kitų in-
dėnų genčių palikuonių Meksikos vyrų
krepšinio rinktinė, kuri dar 1936 m. lai-
mėjo Olimpiados bronzą, o vos prieš
penkerius metus (2013-aisiais) pateikė
didžiulę sensaciją, nuga lėjusi pagrin-
diniame Šiaurės ir Pietų Amerikos
turnyre Amerikos taurėje (FIBA Ame-
riCup), išgyvena ne pa čius geriausius
laikus; jau prarado galimybę patekti į
2019 m. Kinijoje rengiamą Pasaulio
čempionatą, nors daug kam netikėtai
dar šių metų birželį Mexico vykusiose
atrankinėse rungtynėse sugebėjo įveik-
ti grėsmingus varžovus iš kaimyninių
Jungti nių Valstijų 78:70. Beje, meksi-
kiečiai šio mėnesio pradžioje FIBA pa-
skelbtame pasauliniame reitinge užima
14 vietą, kur lietuviai yra šešti, o mūsų
kaimynai latviai kaip tik minimaliai at-
silieka nuo Meksikos ir yra 15-ti. 

Kartu su šventiniais linkėjimais
krepšinio gerbėjams siunčiame viltį,
kad mūsų vyrai tinkamai atstovaus Ne-
muno kraštui kitą rudenį vyksian čia-
me Pasaulio čempionate, o po jo niekas
nedrįs prašyti „nukirsti” vyr. trenerio
Dainiaus Adomaičio galvos, nors pagal
senuosius majų papročius galbūt tai ir
reikštų didžiausią garbę ir įvertinimą!

būdavo, kaimynų ne pri sišauksi. Nors
čia irgi taip nutinka, bet aktyvių žmo-
nių nepalyginamai daugiau, ir savi-
tarpio pagalba dar egzistuoja. Taigi ne-
puoselėju utopijos ir nesitikiu idilės,
bet džiaugiuosi mažais, pozityviais
dalykais ir prisidedu kiek galiu, kad jie
tęstųsi, o ne nyktų.

Kokių labiausiai dalykų pasiilgstate iš
lietuviškos aplinkos?

Iš pradžių atrodė taip: Vilniuje pa  -
likau Mamą ir... Nacionalinį operos ir
baleto teatrą. Per antrąjį teatro sezoną
Victorijoje tapau prakutusia spektaklių
lankytoja, ir kultūros ilgesį apmal-
džiau. Abu su sūnumi tik kartais te-
pasiilgstame vilnietiško „ėjimo į teat-
rą” ritualo: mat, kaip be žiūrėtum, Vic-
torijoje daug kas vyksta paprasčiau, ne-
būtinai pakylėtai, be spindesio ir ce-
remonialų. Tačiau kal bant iš esmės, da-
bar labiausiai tepa siilgstu Lietuvoje li-
kusios Ma mos: šio ryšio niekas nieka-
da ir nie kur ne pakeis. O visi kiti ir visa
kita, kas ma no širdžiai artima ir mie-
la, bent iš da lies yra pasiekiama ranka:
juk, tobu lėjant ryšių technologijoms,
pasaulį galima kišenėje nešiotis.

2014 m. Vilniaus tarptautinėje knygų mugėje pristatant knygą vaikams.
Elenos Lamsodytės nuotr.
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SKELBIMAI 773-585-9500
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PETRAS V. KISIELIUS, mD, FACS
INKSTŲ, PūSLėS, PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA
Center for Health

1200 S. York, Elmhurst, IL 60126
Tel. 331-221-9004

ChirurgAi

ViDAuS ligoS 
AkiŲ ligoS

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

Joliet, IL 60435
Tel. 815-741-3220

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

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

920-320-6344

LInAS SIDRYS, mD
AKIŲ LIGOS–ChIRURGIJA–AKINIAI

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

DR. ELIGIJUS LELIS
Akių ligos ir chirurgija

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

Joliet, IL 60435
Tel. 815-723-1854

Stuburo ir SkAuSmo ligoS 

SUREnDER LAL, mD
Specialybė - vidaus ligos

7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652

Tel. 773-434-2123
Valandos susitarus

JOnAS V. PRUnSKIS, mD
TERRI DALLAS-PRUnSKIS, mD

ir partneriai Illinois Pain Institute
Nugaros, sprando, galvos, sąnarių, 

sužeidimų darbovietėje bei kitų vietų
skausmo diagnozės ir gydymo specialistai.

Elmhurst: 630-748-3300
Elgin: 847-289-8822

mcHenry: 815-363-9595
Barrington: 847-852-2000

www.illinoispain.com

DAntŲ gyDytojAi

DR. JOVITA KERELIS
DANTŲ GYDYTOJA

9525 S. 79 th Ave., Hickory Hills, IL

Tel. 708-598-8101

DR. LInA POŠKUS
Dantų gydytoja

11739 Southwest Hwy, 
Palos Hts, IL 60463

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

DR. DALIA E. CEPELĖ, DDS
Dantų gydytoja

10745 Winterset Dr.
Orland Park, IL 60467

708-873-9074
Valandos susitarus

DR. RAmUnĖ mACIJAUSKAS
Dantų gydytoja

9356 S. Roberts Road
Hickory Hills, IL

Tel. 708-598-2131
Valandos susitarus

DR. DALIA JODWALIS
Dantų gydytoja

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

Valandos susitarus

DR. DAIVA BIDVA
Dantų gydytoja

950 York rd. #110
Hinsdale, IL 60521

Tel. 708-485-2828

DR. SImOnA ŽILIŪTĖ
Dantų gydytoja

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

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

Hickory Hills, IL

Tel. 708-598-4055
Valandos susitarus

DR. GAILĖ V. ČERnIAUSKAS
DANTŲ GYDYTOJA

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

www.parkridgesmiles.com

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

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

Lietuviams sutvarkys dantis už prieinamą kainą 
Susitarimui kalbėti angliškai arba lietuviškai

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

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

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

.
KEPYKLA IR DELIKATESAI

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

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

www.vytistours.com
info@vytistours.com

4024 235th St., Douglaston, NY 11363

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

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

ATSTOVYBĖ ČIKAGOJE

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

LIETUVĄ

1-800-778-9847

Teiraukitės mūsų 2019 m. brošiūros. Ją galite patys išsispausdinti adresu:
www.vytistours.com

Specialios turistinės kelionės į Baltijos kraštus 2019 m.
Dėl informacijos skambinkite Ritai Penčylienei

Kainas sužinoti ir užsisakyti vietas galite 
www.vytistours.com

Siūlome informaciją apie specialias nuolaidas
Atsiųskite savo el. pašto adresą

Specialios turistinės kelionės į Baltijos kraštus
Dėl informacijos skambinkite Ritai Penčylienei

Darius Bliznikas MD SC
Ear, Nose and Throat • Allergy

708-586-2212
www.palosent.com

7110 West 127th st. Ste 210
Palos Heights IL 60463
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Surašymas Nr. 91
Surašykite į brėžinį duotus žodžius.

Pažymėtuose langeliuose perskaitysite užduoties atsakymą.
Jūsų sprendimų atsakymų lauksime paštu: 

,,Draugas”, 4545 W. 63rd St., Chi cago, IL 60629–5589
arba el. paštu – skelbimai@draugas.org ir faksu: 773-585-8284. 

4545 W. 67th Street
Chicago, Illinois 60629
Bus: 773-767-2400
Cell: 312-805-4851
Fax: 773-767-9886
E-mail: ausra.padalino@gmail.com

Aušra Kriščiūnaitė Padalino
Broker/savininkė

Kalbame lietuviškai, ispaniškai, angliškai

Patirtis – daugiau nei
35-eri metai

PERKA

REAL ESTATE

BRAnGIAI PERKU 
GINTARO DIRBINIUS

IR GINTARO GRYNUOLIUS.
tel. 708-603-5494

PARDAVIMAS�IR�TAISYMAS
MIGLINAS TV

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

PASLAUGOS

REMKIME
DRAuGo

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

w w w . draugofondas.org

SUBSCRIBE
Receive 
BOTH!

ONE YEAR 
DRAUGAS NEWS

12 ISSUES

LITHUANIAN 
HERITAGE 

6 ISSUES 

$45 mailed
$30 internet

only

DRAUGAS NEWS
LITHUANIAN WORLD WIDE NEWS IN ENGLISH

LITHUANIAN
HERITAGE 

MAGAZINE IN ENGLISH 
A supplement mailed separately

www.draugas.org/news

My Paper – My Friend 
My link to LITHUANIA! 

SkAitykite 

,,DrAugą” greičiAu! 

www. draugas.org
4545 W 63 St ., 

Chicago, il 60629
773-585-9500

Advokatas
GInTARAS P. ČEPĖnAS

6436 S. Pulaski Rd., 
Chicago, IL 60629

Tel. 773-582-4500
Valandos pagal susitarimą

ADVOKATAI

3 raidės:
DAR – DĖL – LEO – RIO.

5 raidės:
ANAIP – ARENA – BUOŽĖ – DIROL – ERTMĖ – GAIRĖ – IŠVIS –
LABAI – OSLAS – PLUKĖ – RAIDA – RYKLĖ.

7 raidės:
APSAUGA – ATPLĖŠA – AUSTĖJA – DERYBOS – FAGOTAS – ĮDAR-
BIS – ĮTAISAS – KAŽKAIP – LEMPUTĖ – PERVAŽA – SKEPETA –
VYNDARĖ.

8 raidės:
ANTRĄSYK – CARIZMAS – ĖSDIKLIS – FALCETAS – GALERIJA –
HONOLULU – PATARĖJA – PERSKYRA – PRAGARMĖ – PSICHIKA
– RACIONAS – RAŠALINĖ – SAKYSENA – SĖDĖSENA – TONZILĖS
– ŽVAIGŽDĖ.

9 raidės:
EKSPORTAS – GIRNAPUSĖ – IŠGRAIBOS – PRIMADONA.
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Šiomis dienomis Prancūzijoje Pi-
jemonto miesto apylinkėje užsidegė se-
noviška Rieto pilis. Tai yra vienas se-
niausių tobuliausių italų architektū-
ros XII amžiaus kūrinių.

Pilis buvo smarkiai apleista, ir
vandentiekis visiškai neveikė. Atvykę
iš artimiausio miestelio ugniagesiai,
norėdami būtinai išgelbėti pilies rū-
mus, ėmėsi karžygiškų priemonių – jie
pritaisė siurblius prie statinių, ku-
riose jau šimtmečius buvo nusistovė-
jęs Pijemonto vynas, kurio buvo gana
daug pilies požemyje. Ir šiaip taip di-
delių pastangų narsių gaisrininkų
dėka pilis buvo užgesinta to brangaus
gėrimo pagalba.

„Sekmadienis”, 
1935 m. kovo 3 d., Nr. 9

Ateities namai

Šimtai tūkstančių lankytojų ste-
bisi būsimaisiais namais, kurie dabar
yra rodomi Londono statybos parodo-
je. Tokie namai yra įvairaus didumo.
Juose galėtų apsigyventi ir didelės
šeimos, ir viengungiai. Namų me-

Senu vynu gesino gaisrą

džiaga – chrominis plienas.
Parodos organizatoriai sako, kad

geresnės medžiagos tokių namų sta-
tybai negali būti. Chrominis plienas
nebrangus, labai stiprus, gražus ir vi-
sada blizga.

Maži namai taip turės būti įreng-
ti, kad jų gyventojai galėtų apsieiti be
jokio pašalinio patarnavimo. Tam tik-
ra mašina surenka iš daržo lysvių
daržoves ir uogas. Tam tikras ratas, ap-
kabinėtas didelėmis gumomis, muili-
na ir plauna mažus vaikus.

Kitas aparatas išskiria iš pieno
smetonėlę ir sviestą muša.

Naujojo idealaus namo gyventojas,
lovoj dar tebegulėdamas, paspaudžia
mygtuką ir tuojau ištisa aparatų eilė
pradeda jam tarnauti. Virdulis, ku-
riame pripilta kavos, tuojau pradeda
veikti ir po keletos minučių švilpuku
praneša, kad jau valgomajam ant sta-
lo kava supilstyta į puodukus ir visa,
kas reikia prie kavos, jau paduota.

Idealaus namo sode įtaisyta spe-
ciali mašina šunims plauti. Vaikų
kambaryje durų rankenos įtaisytos
vaikų ūgio aukštumoj ir vaikui augant
automatiškai jos pasikelia.

Chrominio plieno visos namo da-
lys pagamintos fabrike ir atvežtas į vie-
tą per tris dienas gali sustatyti ir vi-
siškai nieko nenusimanąs žmogus.
Turbūt neteks tokiam name pagyven-
ti.

„Moteris”, 
1935 m., Nr. 1

Kaip sutikti Naujus metus?

Įdomiausiai sutinka Naujus metus
Rio de Janeiro moterys. Kai išmuša 12
valanda, jos numeta savo tualetus, už-
traukia kepuraites ant plaukų ir me-
tasi į baseiną plaukti. Beplaukdamos
jos geria ir juokiasi. Toks paprotys iš-
reiškia norą, kad jos visus metus ga-
lėtų plaukioti ir linksmintis, be to, kad
metai būtų lengvi, nes kūnas vandeny
taip pat lengvas.

„Sekmadienis”, 
1933 m. sausio 8 d., Nr. 2

Žmonės visais laikais svajojo, planavo, stebėjosi ir stebino, patarinėjo
ir vertino… Metų riba visuomet išryškina pasiekimus ir leidžia atlaidžiai
nubraukti į šalį visokius menkaverčius niekus. Ar mus stebina ir juo-

kina tie patys dalykai, kaip ir mūsų tėvus, senelius ar prosenelius Pirmosios
Lietuvos Respublikos laikais? Šie tarpukario spaudos trupinėliai, surinkti į kny-
gutę ,,Duokit fraką. Tarpukario Lietuvos spaudos įvairenybės” (sudarytoja
Akvilė Žilionytė, Vilnius, 2015) tebūnie tas lakmuso popierėlis, kuris išryškins
mūsų, dabartinių žmonių mintis ir jausmus. Smagaus skaitymo!

Racionalus skelbimas

Aš Amerikos lietuvis atsakau į p-
lės B. S. laišką. T. perdaug pastatei aš-
trų klausimą – vedybų. Vesti aš neat-
sisakau, bet T. nematęs maudymosi
kostiume to padaryti negaliu. Prašy-
čiau, pradedant nuo pirmadienio, tris
dienas iš eilės, lygiai 12-tą val. eiti į
kioską (bendrose maud.) pirkti bana-
nų. Jei aš paimsiu T. už rankos ir pa-
sakysiu „laikas – pinigai” –  tai mudu
drožiame tiesiai prie altoriaus.

„Pliažas”, 
1931 m., Nr. 3

Kuo kuris valgis naudingas?

Vienas vegetariškas Paryžiaus res-
toranas susigalvojo originalų psicho-
loginį būdą valgiams reklamuoti. Bū-
tent prie įėjimo restorane pastatyti di-
džiuliai valgių sąrašai, kuriuose kiek-
vienas maisto dalykas paaiškinamas,
kuo jis esąs žmogui naudingas ir nuo
kurių negerovių gelbstįs. Pvz., špina-
tas peršamas kaip priemonė energijai,
nuosaikumui ir valiai stiprinti. Rūkš-
tynės – melancholijai išsklaidyti. Bal-
tosios pupelės – persidirbusiems pro-
tiniams darbininkams atsigaivinti.
Žirniai – priemonė moterims gelbėti
nuo per didelio patraukimo flirtuoti ir
koketuoti. Bulvės skatinančios ramią
ir nuosaikią galvoseną, stiprinančios
dvasinę pusiausvyrą ir išsklaidančios
sentimentalumą...

„Moteris”, 
1938 m., Nr. 20

Nagų lakavimas

Jau kelinti metai, kai mada pa-
reikalavo, kad moterų pirštų nagai
būtų lakuoti. Amerikietės toj srityje

nuėjo taip toli, kad savo nagus lakuo-
ja auksinėm ir sidabrinėm spalvom.
Lietuvoje šiam sezonui nagai lakuoja-
mi dieną ružavai, o vakarui – pilkai pe-
lenine spalva. Suprantama, kad prieš
lakuojant nagai turi būti gerai mani-
kiūruoti, o tik tada aptepami laku.

Geras tonas reikalauja, kad nagus
lakuoti tik laisvu laiku ir einant iš
namų. Prie darb. tatai kai kas vengia.

„Diena”, 
1934 m. balandžio 29 d., Nr. 17

Madų kvailybės

Jungtinėse Valstybėse atsirado
mada iš plaukų ant kaktos sutaisyti sa-
vininkės vardo ir pavardės pirmąsias
raides. Plaukais nepadengtos ausų da-
lys nudažomos. Tai jau visiškas lauki-
nių žmonių pamėgdžiojimas.

„Moteris”, 
1927 m., Nr. 2
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11028 S. Southwest Hwy. Palos Hills, Illinois

(708) 974-4410 www.palosgaidasfh.com

„Geriausios laidojimo paslaugos”
suteikė

Žymenį

PETKUS & SOn
FUnERAL DIRECTORS 

SUMMIT, 7300 W. ARCHER AVE. 

CICERO, 5940 W. 35 ST.

LEmOnT, 12401 S. ARCHER AVE. (& DERBY RD.) 
NATIONWIDE TOLL FREE (nemokamas) 

Tel. 1-800-994-7600
www.petkusfuneralhomes.com

A † A
JADVYGA (ČERNIAUSKAITĖ)

KUNSAITIENĖ-GIEDRAITIENĖ

Mirė 2018 m. gruodžio 10 d, St. Petersburg, Florida, sulaukusi
101 metų.

Gimė 1917 m. Maskvoje.  Šeimai sugrižus į Lietuvą, Kaune bai-
 gė ,,Aušros” mergaičių gimnaziją, tuo pačiu baigdama akademi-
nę dramos studiją. Dirbo ,,Vaidilos” teatre. 1944 m. su šeima pa-
si trau kė į Vakarus. Šveicarijoje baigė Ecole Poliglotte Montreux
kal bų insitutą ir dirbo Berno universiteto medicinos fakulteto ver-
 tėja. 1948 m. išvyko į Argentiną, Cordobos uiversitete įgijo anglų
ir ispanų kalbų moktojos bei vertėjos diplomą ir ten pat dir bo moks-
linių darbų vertėja. 

1959 m. persikėlusi į JAV – Cleveland, OH – studijavo Case Wes-
 tern Reserve universitete, įgydama  bibliotekininkystės mokslų
magistrą ir 25 metus vadovavo šio universiteto bibliotekai.  Vie-
 nerius metus – 1968-aisiais – Puerto Rico universitete dėstė biblio -
tekininkystę.

Norėdama pažinti daugelį kultūrų, keliavo po Europą, Pietų
Ame riką, Mažąją Aziją. Po vienos kelionės  gimė knygelė ,,Mari -
jos Namelis Turkijoje”, kurios išėjo jau dvi laidos.

Lietuvai atkūrus neprikausomybę, 1991 m. Jadvyga išvyko į Vil-
 nių ir organizavo anglų kalbos kursus pagal autovizualinę siste-
mą bei  pat juose dėstė.

Paskutiniuosius 22 metus gyveno St. Pete Beach, FL, kur akty -
viai dalyvavo lietuviškoje veikloje. Jaunystėje buvusi aktyvi vi-
 suo  menininkė ji buvo dosni aukotoja – pradedant lietuviškomis
organizacijomis išeivijoje ir baigiant Vytauto Didžiojo universi-
teto Kaune studentais. Buvo apsupta draugų, domėjosi Lietuvos
gy venimu, literatūros, kultūros ir mokslo naujienomis, buvo
įdo mi pašnekovė.

A. a. Jadvyga pasižymėjo gyvenimo džiaugsmu, gyvybingumu
ir, kiek pajėgė, aktyviai išgyveno kiekvieną savo ilgo ir prasmin-
go gyvenimo dieną. A. a. Jadvygos pasiges aplinkiniai ir atmini-
mas apie ją išliks pažinojusių žmonių širdyse.

Liūdesyje liko: sūnus Hektoras, dukterys  Eglė-Yolita Raushe
(Frank), Neringa Zamani (Khosrow), 6 anūkai ir 6 proanūkai.

Po religinių ir atsisveikinimo apeigų St. Pete Beach, FL, a. a.
Jadvyga buvo palaidota Cleveland, OH.

Liūdinti šeima

A † A
PAULIUS V. KLEMAS

Mirė 2018 m. gruodžio 10 d. Lansdowne, PA. 
Gimė 1966 m.  kovo 5 d..
Paulius augdamas ypatingai vertino Neringos stovyklą, kur pra-

 leido daug smagių vasarų. Buvo skautas, šoko tautinius šo-kius.
Ssu šokių gru pėmis koncertuodavo ne tik Amerikoje, bet ir  da-
lyvaudavo Dainų ir šokių šventėse Lietu voje. Turėjo talento me-
nui ir muzikai. Už aukštus pasiekimus moksle gavo gubernatoriaus
pažymėjimą.

Baigęs gimnaziją, laimėjo tris stipendijas, bet pablogėjus svei-
 katai, jis negalėjo toliau studijuoti. Tačiau Paulius nepasida vė ir
dirbo veteranų ir kitose organizacijose.

Nuliūdę liko: sūnus Jonas Paulius, tėvai Vida ir Vytautas bei
broliai Andrius ir Tomas.

Nuliūdusi šeimaŽmogus – tik žemės svečias 
Ir turi jis sugrįžt namo...

A † A
TEODORUI RUDAIČIUI

iškeliavus į amžinuosius namus, reiškiame gilią užuo-
jautą žmonai RITONEI, dukrai INDREI RUDAITYTEI-
JES  KE su vyru, anūkams MATUI, ALEKSUI, PETRUI, se -
seriai RAMINTAI MARCHERTIENEI su vyru, kitiems gi -
mi naičiams, draugams ir artimiesiems.

Pasaulio lietuvių centras

Brangiai sesutei 

A † A
GENEI PAŽERŪNIENEI 

išėjus  į Viešpaties karalystę, ,, Saulutės” narei AURE-
LIJAI KRIAUČIŪNIENEI, jos šeimai ir artimiesiems reiš -
kiame nuoširdžią užuojautą.

,,Saulutė”, Lietuvos vaikų globos būrelis

A † A
Seselė MARY BALKUS, SSC

Mūsų mylima seselė mirė 2018 m.
gruodžio 26 d., sulaukusi 93-ejų metų.
Vienuolės įžaduose išgyveno 70 metų. Se-
selė Mary mo ky tojavo pradžios mokyk-
lose Illinois ir Maryland valstijose. Ji bu -
vo Villa Joseph Marie (Holland, Penn-
sylvania) vedėja ir dėstė socialinius
moks lus Marijos gimnazijoje Čikagoje. 

A. a. seselė Mary buvo a. a. Konstant
ir a. a. Mary Balkų duktė, a. a. Bernard
Balkus, a. a. Lee Balkus ir a. a. seselės Constance Bal  kus, SSC, se-
suo.

Velionė bus pašarvota 2019 m. sausio 2 d., trečiadienį, nuo 10:30
val. r. iki 11:30 val. ryto Franciscan Village Chapel, 1270 Village Dri-
ve, Lemont, IL, kur 11:30 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios už jos
sielą. Po Mišių velionė bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse.  Vie-
to je gėlių prašome aukoti SSC Retirement Fund, 2601 W. Mar quette
Road, Chicago IL 60629, tel. 773-776-1324.

Nuliūdusios Šv. Kazimiero seserys

Laidotuvių direktorius – Lack and Sons Funeral Home,
tel. 708-430-5700
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Brighton Parko Švč.
Mergelės Marijos Ne-
kalto Prasidėjimo

bažnyčios kalėdinė  pra-
kartėlė šiais metais buvo
kiek kitokia. Minint Lietuvos
nepriklausomybės 100-
metį, šios bažnyčios kle-
bono Manuel Dorantes ini-
ciatyva, Marijos ir Juozapo
skulptūros buvo apreng-
tos lietuvių tautiniais kos-
tiumais. O prie prakartėlės
pastatytas eglutes parapi-
jiečiai papuošė lietuvių tra-
dicinėmis puošmenomis.
Šios parapijos narys Vik-
toras Kelmelis sakė, kad to-
kia meksikiečio kunigo ini-
ciatyva sulaukė neviena-
reikšmiškų lietuvių parapi-
jiečių nuomonių. Vyresnio
amžiaus moterys žavėjosi
ir net ašarą braukė, o jau-
nesniosios kartos atstovai
buvo nusiteikę gana kritiškai. 

,,Man pačiam tai pasirodė keista. Tik suprantu, kad tokiu būdu lietuviams buvo
parodyta didelė pagarba. Pavyzdžiui, pernai prieš Kalėdas Marija ir Juozapas buvo
papuošti meksikiečių tautiniais kostiumais. Tokia praktika yra šios tautos kultūros
dalis”, – sakė V. Kelmelis. Jis pridūrė, kad smalsumo genamas, paieškojo pana-
šių pavyzdžių internete. Pasirodo, kad pasaulyje būta atvejų, kai Marijos ir Juo-
zapo skulptūros buvo aprengtos  eskimų tautos drabužiais arba virtę kinų ir net
afrikiečių rasių atstovais. 

,,Draugo” inf.

http://draugokalendorius.org

� Kitas ,,Draugo” numeris išeis 2019 m. sau-
sio 3 d., ketvirtadienį. Linkime visiems sagiai
ir saugiai sutikti Naujuosius metus!

� 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.

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

� 2019 m. vasario 16 d. 7:30 val. v. Pasaulio
lietuvių centre Lemonte minėdami savo 25-
metį scenoje koncertuos Irena Starošaitė ir Žil-
vinas Žvagulis. Informacija tel. 312-731-4524

pAS MUS
IR

AplINk MUS

Namams pirkti paskolos 
duodamos mažais mėnesiniais 

įmokėjimais ir prieinamais nuošimčiais.
Kreipkitės į 

mutual Federal Bank, 
2212 West Cermak Road. 

Tel. (773) 847-7747

Advokatas
VYTENIS LIETUVNINKAS

4536 W. 63 Street
Chicago, IL 60629

(Skersai gatvę nuo „Draugo”)

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

California Lithuanian Credit Union
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Lietuvos šaulių sąjunga išeivijoje

Sveikiname su šv. Kalėdomis ir
Naujaisiais 2019 metais!

Tegu būna jūsų namai pilni skalsos, 
santarvės ir pakantos,
o jūsų širdys – meilės, 
džiaugsmo ir vilties!

Linkime, kad ateinančiais metais 
mūsų bendrystė ir toliau stiprėtų
darbuojantis su Lietuva širdyse!

Lietuvos šaulių sąjunga išeivijoje
4750 S. Rockwell Street

Chicago, IL 60632
773-899-1067

jrbutkus2013sauliai@outlook.com

Rezervuoti vietas tel. 773-776-4600 Audra arba
630-401-9967 Auksuolė

Bilietas 30 dol.

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”.

Meksikietis kunigas pagerbė lietuvius


