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„Giedra” 
skleidžia
šviesą
JANINA SUČYLIENĖ

Sekmadienį, gruodžio 8-tą dieną,
po šv. Mišių Pal. J. Matulaičio mi-
sijoje būrys giedrininkių, jų šeimos
na rių, bičiulių bei svečių rinkosi į
Dai lės muziejaus galeriją „Siela”.
Čia vi sų lau kė Audrės Budrytės-Na-
kienės su kurtas prasmingas ir
įkvepiantis poe zijos renginys
,,Taip niekas tavęs nemylės”. 

Audrė – Čikagos lietuvių ben-
druomenei gerai pažįstama
aktorė, režisierė, skaitovė.

Šio renginio premjera įvyko per-
nai, Čikagos ,,Poetry Founda-
tion”. Audrės tikslas buvo pa mi-
nėti Lietuvos šimtmetį ir supa-
žin dinti amerikiečius su lietuvių
poezija.  

Popietė ,,Sieloje” prasidėjo
Vy tau to Čuplinsko sukurtu fil-
mu „Li thuania 101”. Tai puiki,

glausta, su maniai meniškai api-
pavidalinta in formacija apie Lie-
tuvą.

Renginio dalyviai: vedėja ir
skai tovė Audrė Budrytė-Nakienė,
skaitovai Aušra Jasaitė-Paulaus-
kas, Ramū nas Paulauskas, Vainis
Aleksa (jis taip pat skambino gita-
ra), solistė Da lia Lietuvninkienė ir
Kazys Mote kaitis (griežė smuiku).

Audrė poezijos programą pra-
dėjo Maironio žodžiais „Taip nie-
kas tavęs nemylės”. Ypatingas dė-
mesys buvo skirtas poetų literatū-
rinei srovei, kūrybos ypatumams,
įsimintinoms biografijų detalėms.
Skambėjo 28-ių lietuvių poetų eilės
ir pagal jų žo džius parašytos dai-
nos.                                          

– 7 psl.

Vainis Aleksa ir Audrė Budrytė-Nakienė. Dainos Čyvienės nuotr.

Lapkričio pradžioje Clevelande (OH) vyko jubi-
liejinis Šiaurės Amerikos lietuvių fizinio auklėji-
mo sporto sąjungos (ŠALFASS) organizacijos va-
dovų susirinkimas, kuriame pagrindinis dėme-
sys buvo skirtas jubiliejinėms ŠALFASS žaidy-
nėms ir XI Pasaulio lietuvių sporto žaidynėms.
Apie tai ,,Draugo” sporto korespondentui Dainiui
Ruževičiui papasakojo ŠALFASS vadovas, Pa-
saulio Lietuvių Bendruomenės (PLB) valdybos
narys, sporto komisijos pirmininkas Laurynas R.
Misevičius.

Šių metų lapkričio 9 d. įvyko jau 70-asis
ŠALFASS suvažiavimas, kurio metu buvo
prisimintas ir pirmasis, steigiamasis mūsų

organizacijos pirmtako Vyriausiojo  fizinio auk-
lėjimo ir sporto komiteto (VFASK)  susirinkimas
DP stovykloje Augsburge 1947 m. Šie metai dau-
geliu atžvilgiu buvo istoriniai, neveltui LR Sei-
mas ir pavadino juos Pasaulio lietuvių metais.
Na o kitais, 2020-aisiais įvyks ir 70-osios ŠAL-
FASS žaidynės, kurios bus surengtos Amerikos
lietuvių sostine laikomoje Čikagoje. 

Suvažiavimo metu aptarėme ir 69-ąją spor-
to šventę New Jersey, Detroite vykusias jaunių
krepšinio pirmenybes, senjorų turnyrą Floridoje
bei kitas sporto varžybas, taip pat rinkome nau-
jus narius į ŠALFASS ,,Šlovės areną”. – 9 psl.

Jubiliejinės – 70-osios ŠALFASS žaidynės kitų metų gegužę vyks PLC Le-
monte.

Kitais metais laukia
ypatinga sporto šventė
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KARDINOLAS 
SIGITAS TAMKEVIČIUS

Advento sekmadieniais Dievo žodis
primygtinai ragino mus budėti ir ruoš-
tis susitikimui su Betliejaus Kūdikiu.
Paskutinį Advento sekmadienį Evan-
gelija pasakoja apie įvykius prieš pačias
pirmąsias Kalėdas. Šių įvykių centre
yra susižadėję, bet dar atskirai gyve-
nantys Marija ir Juozapas. Izraelyje
buvo toks papro tys, kad susižadėję
jauni žmonės, nors įstatymiškai jau
buvo tikra šei ma, kurį laiką gyvendavo
skyrium, kol vyras sužadėtinę pasi-
kviesdavo į savo namus. Šis laukimo me-
tas būdavo pats gražiausias kiekvieno
jauno žmogaus gyvenime. Panašus jis
buvo Marijai ir Juozapui.

Marijai šis metas buvo dvigubai
džiaugsmingas. Po angelo žo-
džių Ma rijai Tu pradėsi įsčiose ir

pagimdysi sūnų, kurį pavadinsi Jėzu-
mi (Lk 1, 31) ir po jos atsakymo Štai aš
Viešpaties tarnaitė, tebūna man, kaip tu
pasakei (1, 38) sekė džiaugsmo pilnos

laukimo dienos: savo įsčiose ji nešioja
Aukš čiau siojo Sūnų. Tačiau vieną die-
ną Ma rijos džiaugsmas aptemo, kai ji
pa stebėjo susirūpinusį Juozapo vei-
dą. Marijos intuicija neklydo: Juozapas
suabejojo savo žmonos ištikimybe. 

Kentėjo abu. Juozapui buvo skau-
 du palikti mylimą sužadėtinę, kurios
tariama neištikimybė neleido jam pla-
nuoti bendro tolesnio gyvenimo. Ma-
rijai buvo ne mažiau skaudu, ka dangi
ji mylėjo Juozapą, bet nemo kė jo pa-
aiškinti, kaip jinai tapo nėščia. Ne-
sunku nuspėti, kad Marija ne kar tą
svarstė papasakoti Juozapui angelo
paskelbtą žinią apie Jėzaus įsikū ni ji-
mą, bet kiekvieną kartą jos svars-
 tymas suduždavo: kas būtų patikėjęs,
kad kūdikis pradėtas Dievo galybės vei-
kimu? Marija meldėsi ir laukė dan gaus
įsikišimo. Jos tikėjimas bu vo per daug
didelis, kad būtų suabejojusi, jog viskas
pasibaigs laimingai.

Vieną dieną, kai Juozapas apsi-
sprendė tylomis atleisti Mariją nuo
sužadėtinės ir žmonos įsipareigojimo,
apsireiškęs angelas pasakė: Juo za pai,
Dovydo Sūnau, nebijok parvesti į namus
savo žmonos Marijos, nes jos vaisius yra

iš Šventosios Dva sios. Ji pagimdys
sūnų, kuriam tu duosi vardą Jėzus, nes
jis išgelbės savo tautą iš nuodėmių (Mt
1, 20–21). Kokia laiminga Juozapui
buvo ši va landa! Dvigubas džiaugs-
mas: jo suža dėtinė yra ištikima ir jos
sūnus – taip ilgai lauktas Mesijas, Iz-
raelio tautos Gelbėtojas. 

Ši Marijos ir Juozapo skausmin gų
išgyvenimų istorija, pasibaigusi dide-
liu džiaugsmu ir šventa naktimi, kai
gimė pasaulio Gelbėtojas, yra labai
brangi kiekvienam tikinčiajam. Ne
visada mums suprantami keliai, ku-
riais mus Dievas veda per gyvenimą;
kartais ir mus pasitinka skausmingi iš-
gyvenimai ir kančia, tačiau Dievą my-
lintiems viskas išeina į gera. Mūsų pa-
laimintasis Teofilius Matulionis pasi-
žymėjo nepriekaištinga ištikimybe
Dievui, bet tuo pat metu patyrė daug
smūgių, net ir mirė ištremtas iš savo
vyskupijos, bet šiandien jis džiaugiasi
Viešpaties artumoje, o mes turime už-
tarėją pas Dievą.

Evangelistas Matas, papasakoda-
 mas laimingai pasibaigusią Marijos ir
Juozapo istoriją, ją užbaigia pa brėž da-
mas, kad taip išsipildė Viešpa ties žo-

Šventų Kalėdų prieangyje

džiai, pasakyti pranašo Izaijo lū pomis:
Štai mergelė nešios įsčiose ir pagimdys
sūnų, ir jis vadinsis Ema nuelis, o tai
reiškia: „Dievas su mu mis” (Mt 1, 23).

Štai ir prisiartinome prie šv. Ka-
lėdų – didžiausio žmonijos istorijos įvy-
kio, kai Dievas, būdamas bega linis ir
savo gailestingumu, nusileido iki
mūsų, kad būtų Emanuelis, tai yra Die-
vas su mumis. Liko tik kelios dienos pa-
siruošti ir sutikti jį ne tik Betliejaus
ėdžiose, bet ir savo širdyse.

Kviečiame rengti Lietuvių kalbos dienas

Jau tapo gražia tradicija Lietuvoje ir visame pasaulyje rengti Lietuvių kalbos
dienas. Džiaugiamės, kad praėjusiais 2019 metais labai aktyvios Lietuvių kal-
bos dienų dalyvės ir organizatorės buvo užsienio lietuvių bendruomenės.

Ir kitais metais, 2020 m. vasario 16 d. – kovo 11 d., Valstybinė lietuvių kalbos
komisija kviečia rengti Lietuvių kalbos dienas Lietuvos įstaigose, visuomeni-
nėse organizacijose ir lietuvių bendruomenėse užsienyje. Lietuvių kalbos die-

nų tikslas – didinti lietuvių kal-
bos prestižą, stiprinti lietuvių
kalbos mokymosi motyvaciją,
prisidėti prie lietuvių kalbos
sklaidos pasaulyje, telkti ben-
druomenes Lietuvoje ir užsie-
nyje.

Valstybinė lietuvių kalbos
komisija kviečia bendradar-
biauti ir kartu organizuoti 2020
m. vasario 16 d. – kovo 11 d. Lie-

tuvių kalbos dienas lietuvių bendruomenėse užsienyje ir kt. Kviečiame surengti
renginių, skirtų lietuvių kalbai, jos mokymuisi ir sklaidai, lietuvių kalbą, litera-
tūrą ir kultūrą puoselėjusioms asmenybėms ir pan. Valstybinė lietuvių kalbos
komisija planuoja parengti viktorinos užduotis užsienyje gyvenantiems lie-
tuviams (vaikams, jaunuoliams ir suaugusiesiems).

2020 m. pradžioje Kalbos komisijos svetainėje bus skelbiamas Lietuvių kal-
bos dienų renginių planas (žr. 2019 m. planą www.vlkk.lt_veikla_Lietuvių kal-
bos dienos). Prašytume iki 2020  m. sausio 20 d. nurodyti numatomų renginių
pavadinimus, datas ir jų rengėjus. Prašytume informaciją atsiųsti el. paštu vi-
lija.ragaisiene@vlkk.lt.

URM Užsienio lietuvių departamentas 

Prezidentės Dalios Grybauskaitės
sveikinimas šv. Kalėdų 
ir Naujųjų metų proga

Mielieji,  
sveikinu visus, pasitinkant šv. Kalėdas ir Naujuosius metus!  
Šilumos ir jaukumo Jūsų namams bei gražiausios dovanos kiek-
vienam – artimų žmonių bendrumo. 
Bendrumo su tais, kurie yra greta, taip pat su visais, kuriems jau-
čiame dėkingumą.    
Į kitus metus pasiimkime tai, kas šiuose buvo vertingiausia, kas
suteiks įkvėpimo gyventi, dirbti ir kurti.   
Linkiu visiems sveikatos, prasmingų darbų ir šviesių dienų!   
Laimingų šventų Kalėdų ir sėkmingų 2020-ųjų!



Kas nutiko, kad prireikė kraus tytis dar kartą ir ieško-
ti naujų maldos namų?

Bendruomenė tiek išsiplėtė, kad jei dar eilinių
pamaldų metu  sutilpda vome senojoje bažnyčioje, tai
vi siems norintiems pasiklausyti šventinių pamaldų
jau nebebūdavo pa kan kamai vietos. Natūraliai teko
dar kartą priimti sprendimą ieškoti di desnių pa-
talpų. Ir štai taip nutiko, kad parapija įsikūrė St.
John bažny čioje Darien. Ir tai labai džiugina, nes ši
bažnyčia turi ne tik puikias erdves ir viską, kas at-
liepia šiuolaikinės re liginės bendruomenės porei-
kius, bet ir, būdama gana moderni, yra išlaikiu si
šiuolaikinėse Amerikos bažny čiose retai pasitai-
kančių tradicinių atributų, tokių kaip tikri varpai
ir tikri vargonai.

Kunige Liudai, neseniai laikė te pirmąsias pamaldas nau-
joje baž nyčioje, kaip pasisekė? Kokio mis naujovėmis ga-
lite pasidžiaug ti? 

Pirmiausia labai nudžiugino su sirinkusiųjų
gausa; vien tai, kad baž nyčios erdvioje automobilių
stovėjimo aikštelėje tilpo ne visi, parodo, kad tikin-
čiųjų bendruomenė išties didelė. Džiugu, kad labai
daug žmo nių atrado šioje bažnyčioje tai, ko galbūt il-

gai ieškojo ir nerado kitur. Žmo nės yra išsiil-
gę nuoširdaus, lengvai suprantamo bendra-
vimo, paprastumo, bet tuo pačiu ir dvasinio gi-
lumo, ramybės. Smagu, jeigu jie visą tai gali
atrasti šioje bažnyčioje. Be tradi ci nių sek-
madieninių pamaldų kiek vieną ketvirtadienį
8 val. vakare mes laikome tam tikras medita-
cines krikš čioniškas pamaldas žvakių švie soje,
kurių metu kiekvienas gali pa sinerti į savo
mintis ir apmąstymus, pabūti ramybėje su sa-
vimi ir Dievu. Taip pat, nuo ateinančių metų
sausio, bendruomenės narių iniciatyva vyks
Biblijos studijos, kurias ves patys parapijiečiai.
Labai džiugina tai, kad poreikis gilintis į
Šventąjį Raštą, anali zuoti įvairias biblines te-
mas, ieškoti ir domėtis natūraliai kyla iš pa-
čių žmonių. Dar noriu  pasidžiaugti, jog dabar
parapija yra labai patogi ir pritaikyta šeimoms
su mažais vaikais. Sekmadieninių pamaldų
metu veikia vaikų kambarėlis, kur 2–12 metų
vai kai yra prižiūrimi mokytojų, gali žais ti, tuo
pačiu atitinkamai pagal amžių susipažinti su
Biblija, išmokti naujų dalykų, kai tuo tarpu tė-
veliai ar seneliai ramiai dalyvauja pamaldo-
se. Taip pat visose aplink bažnyčią esančiose
poilsio zonose yra televizoriai, per kuriuos tie-
siogiai yra trans liuojamos pamaldos, tad jei
kartais tenka su mažais vaikais arba dėl svei-

katos ar kitų priežasčių išeiti iš bažnyčios, yra ga-
limybė toliau dalyvauti pamaldose.

Kunige Liudai jūs, kaip minė jote, iš pradžių parapijoje
ketinote darbuotis vos trejus metus, dabar štai jau 14, ko-

kie jūsų ateities pla nai?
Šiuo atveju norisi pacituoti min-

tį iš knygos „Mažasis princas”, kad tu
esi atsakingas už tai, ką prisijaukini.
Tai taip ir aš jaučiuosi atsakingas už
šią išaugintą tikinčiųjų bendruome nę,
nors, kita vertus, rezultatai tikrai
nėra vien mano nuopelnas. Bet imti ir
pamesti šią misiją, palikti šitą pa rapi-
ją būtų mažų mažiausiai neatsa kinga.
Tad kol sveikata leis, kol parapija gy-
vuos, tol joje darbuosiuosi ir aš. 

Ko palinkėtumėte parapijiečiams,
„Draugo” skaitytojams, vi siems Amerikos lie-
tuviams artėjančių švenčių proga?

Norėtųsi palinkėti to, ko labiausiai
visiems trūksta – tai ramybės. Ramybės
su Dievu, su kitais ir su pa čiu savimi.
Nes kai žmogus kovoja vidines kovas,
kartais net nežino damas, kad tai daro,
kai nėra santar vėje su savimi ir Dievu,
tada jam kyla po reikis ieškoti prieka-
bių, kaltinti ki tus, iš to atsiranda ir įvai-
rūs fiziniai negalavimai, ligos. Tad lin-
kiu vi siems ieškoti ir surasti santarvę
ir ramybę. 

Kalbėjosi Rūta Akelaitytė
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Gruodžio 8 d. Darien miestelio St. John bažny-
čioje suskambę varpai kvietė į lietuviškas pa-
maldas.  Pirmo sios pamaldos naujoje Tėviškės

parapijos šventovėje sukvietė tokį gausų būrį lie tuvių,
kad net ir itin erdvioje bažny čios mašinų stovėjimo
aikštelėje vi siems neužteko vietos. Savo apsilankymu
pirmąsias pamaldas pagerbė ir Lietuvos Respublikos
generalinis konsulas Čikagoje Mantvydas Be kešius.
Apie pasikeitimus parapijoje ir pirmų jų pamaldų
atgarsius kalba mės su Tėviškės parapijos kunigu
Liudu Miliausku. 

Kunige Liudai, kiek metų tarnaujate liuteroniškai Tė-
viškės parapijai?

Tėviškės parapijai tarnauju jau 14 metų, nors
pradinis planas buvo tik treji. Į JAV atvykau stu-
dijuoti ma gistrantūros, vėliau gavau kvietimą pa-
dirbėti Tėviškės parapijoje. Tuo met ji buvo įsikū-
rusi erdvioje šventovėje Marquette Parke, anksčiau
ten veikė sinagoga. Iš pradžių, kol Mar quette Par-
ke dar buvo gausi lietuvių bendruomenė, klestėjo
ir Tėviškės parapija, tačiau tuomet, 2005-aisiais, kai
aš atvykau, jau viskas merdėjo. Žmonės, at-
vykę į pamaldas, buvo įbau ginti, jautėsi tame
rajone labai ne saugiai. Tad kasmetiniame su-
si rin kime iškart pasiūliau ieškoti nau jų pa-
talpų priemiesčiuose – tam, kad parapija toliau
gyvuotų, buvo būtina išsikelti iš Marquette
Parko. Pasili kus tose patalpose aš būčiau ga-
lėjęs ištverti ilgiausiai metus, nes tiesiog ne-
galiu sėdėti ir nieko nedaryti, ne galiu būti be
veiklos. Visa laimė, ma no pasiūlymas buvo pri-
imtas, ir dar po metų parapija persikėlė į Wes-
tern Springs rajone esančią St. James baž ny-
čią. Džiugu tai, kad Marquette Par ke buvusias
patalpas nupirko taip pat religinė bendruo-
menė, nors buvo pa siūlymų tą pastatą nu-
griauti ir įreng ti automobilių stovėjimo aikš-
telę arba paversti pastatą sandėliu. Tad iš ties
smagu, kad šie maldos namai ne prarado savo
pradinės paskirties ir bu vo perduoti „From the
Heart Church Ministries” bažnyčios ben-
druomenei.

Kaip tuomet sekėsi naujuose maldos namuose
Western Springs?

Tai buvo išties kaip šviežio oro gurkšnis:
pagaliau buvo ir kur ma šinas pasistatyti, ir
erdvė aplinkui kita, ir parkas šalia. Nors nau-
jos pa talpos buvo gana nedidelės, tačiau tuo-
metinius mūsų mažos parapijos poreikius vi-
siškai tenkino. Kai aš atvykau ir pradėjau dar-
buotis, parapija jau apie dvidešimtmetį gyvavo
tarsi laidotuvių nuotaikomis, tik pra temdama me-
tus, per daug negalvoda ma apie ateitį, nes tuomet
buvo pa na šu, kad parapijos uždarymas yra ne išven-

Kunigo džiaugsmas: nauja bažnyčia gausiai lankoma

Kunigą Liudą Miliauską ir Tėviškės parapiją sveikina LR
generalinis konsulas Čikagoje Mantvydas Bekešius.

Naujasis adresas: Lithuanian Ev. Lut. Home Church,
7214 S. Cass Ave., Darien, IL 60561

Pirmosios pamaldos naujoje šventovėje. Tėviškės parapijos archyvo nuotraukos

giamas. Pokyčiams atsirasti pri reikė penkerių
metų, bet, bažnyčioje pradėjus lankytis jaunesnės
kartos atstovams, vadinamiesiams „trečiaban -
giams”, bendruomenė pradėjo gausėti ir aktyvėti, pa-
galiau viskas po truputį išjudėjo.
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choro vedėja muz. Vilma Liobi kie nė jautriai skaitė
Advento prasmę iš ryškinančius tekstus. Tai buvo iš-
trau kos iš keturių Advento sekmadienių evangelijų
su trumpu pritai kymu mums savame gyvenime, šiais
laikais.

Visus maloniai nustebino jaunoji Karilė Liobi-
kaitė, gražiu, skaidriu balsu sugiedojusi vaikišką
giesmelę ,,Dievas stato namus”. Ji kartu su choru ir
programą stebinčiais lietuviais parapijiečiais užbaigė
koncertą dainele, linkinčia visiems linksmų šv. Ka-
lėdų. 

Cicero Agapės tradicija yra padė koti visiems, ku-
rie savo darbu prisi deda prie Šv. Antano parapijos lie-
tuvių gerovės. Žinoma, visiems, nes Ci cero parapija
pasižymi tuo, kad čia kiekvienas dalijasi savo talen-
tais. Bet vis dėlto yra ir išskirtinių asmenų. Cicero
lietuviai džiaugiasi, kad jų sie lovadai tarnauja kun.
Gediminas Ker šys, kas sekmadienį atvykstantis iš
Marquette Parko. Cicero lietuviai ypač vertina savo
parapijos chorą, ku ris lietuvių išeivijoje yra paslėp-
tas deimančiukas. Tai talentingos ir ne nuilstančios
chorvedės Vilmos Liobi kienės nuopelnas. 

Be vaišių nėra puotos, o Audronė Ber na tavičienė
kartu su Algiu ir Da nute Kirkomis suorganizavo ne
tik šios Agapės vaišes, bet ir kas sekmadienį po šv.
Mišių verda kavą bei dali ja skanumynus Cicero lie-
tuvių kavi nėje. Audronės kūrybingi ir skoningi sta-
lo papuošimai sukūrė adventinę nuotaiką. Ir jos me-
ninė gyslelė kiek vieną sekmadienį per visus metų lai-
 kus įneša sezoninio grožio ir lietuviško jaukumo.

Kviečiame atvykti

Šv. Antano parapija ypatinga – ji be perstojo tar-
nauja lietuviams nuo 1911 metų. Bažnyčia buvo kon-
sekruota Pal. Jurgio Matulaičio 1926 m., jo apaštali-
nio vizito po JAV lietuvių pa rapijas metu. Kviečiame
visus lietuvius, ypač gyvenančius vakariniuose Či-
kagos priemiesčiuose, palaikyti šią istorinę švento-
vę ir atvykti į lietuviškas Mišias kas sekmadienį, 8:45
val. ryto. Po Mišių kviečiame užsukti į lietuvių ka-
vinę, kur ne tik pabendraujame ir pasivaišiname, bet
ir viešai pasisakome rūpimais klausimais apie lie-
tuvių išeiviją, Bažnyčią ir Tėvynę Lietuvą. Pasida-
liname ir kelionių įspūdžiais, papasakojame apie ma-
tytas operas ir išgirstus koncertus, pasimeldžiame už
sergančius ir mirusius parapijiečius. 

TElkINIAI

VIDA KUPRYTĖ

Gruodžio 8 d. Cicero lietuviai su rengė Advento aga-
pę – Dieviškos mei lės puotą. Šią tradiciją prieš gal 50
me tų pradėjo Cicero ateitininkai, o pasta ruosius ke-
lis dešimtmečius susibūri mą organizuoja JAV Lietu-
vių Bend ruo menės Cicero apylinkės valdyba.

Po lietuviškų šv. Mišių Šv. Anta no bažnyčioje pa-
rapijiečiai susirinko į šventiškai papuoštą
lietuvių kambarį. Čia juos pasitiko ,,švediškas”

sta las, lūžtantis nuo įvairiausių  pa tiekalų – kumpių,
mišrainių, bande lių ir saldumynų.

Choro vedėja muz. Vilma Liobi kie nė

Karilė Liobikaitė

,,Draugo” prenumeratoriai gali
skaityti

,,Draugą” internete be jokio
papildomo mokesčio. 

Pageidaujantys turėtų parašyti
apie tai administracijai: 

administracija@draugas.org

ir gauti ,,log in” bei slaptažodį. 

Skaitykite ,,Draugą” greičiau!

2212 West Cermak Road, Chicago, IL 60608
773-847-7747 * www.mutualfederalbank.com

Patarnaujam Čikagos ir apylinkių lietuviams daugiau kaip 100 metų.

Namams paskolos, apdraustos sąskaitos

Agapė pradėta adventinių min čių ir giesmių
montažu. Parapijos cho ras sugiedojo tradicinių ir
naujų, anksčiau negirdėtų, Advento ir Kalė dų lau-
kimo giesmių, o tarp giesmių choro narės Virginija
Žukauskienė, Aldona Zailskaitė, Irena Messenger bei

Kas trečią mėnesio ketvirtadienį kun. Gedimi-
nas Keršys atvyksta į pa rapiją 5 val. p. p. klausyti iš-
pažinčių, o 5:30 val. p. p. aukoja Mišias. Ketvir tadie-
niais po Mišių taip pat susiren kame kavinėje ir gau-
name progą pa bendrauti ir pasivaišinti kartu su ku-
nigu Gediminu, ko sekmadieniais jam neleidžia pa-
reigos.

Ypač kviečiame visus į Kalėdinį pabendravimą
po Šventosios Šeimos šventės Mišių sekmadienį,
gruodžio 29 d., 8:45 val. r. Prie kalėdinio stalo kartu
pagiedosime tradicines lietuviškas giesmes ir at-
švęsime Kalėdas. 

Cicero Šv. Antano bažnyčios adre sas yra 1500 S.
50 Ave., Cicero, Illinois. Visi laukiami.

Cicero  Šv. Antano parapijos cho ras. Jono Kuprio nuotraukos

Meilės puota 
Cicero lietuvių Advento agapė
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Sakoma, kad gruodis – tai mėnuo, kuris
yra skirtas didžiausiai metų šventei – Ka-
lėdoms. Balzeko lietuvių kultūros mu-
ziejuje jau nuo mėnesio pradžios jau-
čiama Kalėdų dvasia: šventines eglutes
darbuotojos papuošė  ne tik O’Hare ir
Midway tarptautiniuose Čikagos oro
uostuose ir Cook County Treasurer’s of-
fice, bet ir paties muziejaus vestibiulyje.

RASA S. MILIAUSKAS

Sekmadienį, gruodžio 8 d., Švč. M. Mari-
jos Nekalto Prasidėjimo pa ra pija šventė
Kūčias. Šventę suruošė JAV Lietuvių Ben-
druomenės (LB) Brighton Parko apylinkė. 

Programą ir dainas vedė Algi-
mantas Barniškis. Kun. Gedimi-
nas Keršys sukalbėjo maldą ir

pradėjo šventę, o Joana Dru tytė tarė
sveikinimo žodį. Parapijos choristai
kartu su maestro Barniškiu džiugino
svečius linksmomis dainomis. JAV LB
Vidurio Vakarų apygardos atstovas Jo-
nas Platakis,  entu ziastingai vaidino Ka-
lėdų senelį. Jam padėjo Irena Bracco, Li-
gita Barniš kienė ir Vilija Vakarytė,
kurios ne tik gražiai dainavo, bet ir
skleidė gerą nuotaiką. Irena Bracco
padainavo savo sukurtų dainų ir kartu
su Ka lėdų seneliu bei Vilija Vakaryte pa-
 šoko su vaikučiais. Vyto Stanevičiaus
Nykštukas, entuziastingai prisidėjo
prie programos ir loterijos. Rasa S. Mi-
liauskas pasveikino svečius ir pa sidalijo

Dirbantys muziejui 
susėdo prie šventinio stalo

Prieš šventes šioje lietuviškoje instituci-
joje dar dažniau nei bet kada skamba te-
lefonai – iš visos Amerikos skambina
žmonės su įvairiausiais klausimais. Vie-
ni domisi, kaip reikėtų lietuviškais žodžiais
pasveikinti gimines su Kalėdomis ir Nau-
jaisiais metais, kiti teiraujasi, kur būtų ga-
lima nusipirkti lietuviškos juodos duonos,
treti klausia, ar muziejaus dovanų par-

duotuvėlėje dar liko juos dominančių su-
venyrų – juk dovanų metas sparčiai artėja. 

Ogruodžio 10 dieną muziejaus
Gintaro salėje įvyko nueinan-
čių metų aptarimo popietė. Prie

šventiškai padengtų stalų susirinko be-
veik 40 žmonių, tarp kurių – muziejaus
tarybos nariai, ne vienerius metus
mums talkininkaujantys savanoriai,
Moterų gildijos atstovės, taip pat ir dar-
buotojai.

Puoselėjant lietuviškas šventines
tradicijas, susirinkusieji buvo pa-
kviesti pasivaišinti Kūčių ir Kalėdų pa-
tiekalais, kuriuos paruošė meistrė
Audra Januškienė („Bravo Bites”).

Muziejaus direktorė Rita Janz visos ta-
rybos vardu padėkojo talkininkams
už jų darbus ir pasveikino su artėjan-
čiomis šventėmis. Kai kurie savanoriai,
suradę laiko, jau ne vienerius metus
darbuojasi muziejuje ir yra padarę di-
delių darbų. Ištikimos muziejaus rė-
mėjos ir talkininkės Moterų gildijos
moterys šventės metu surengė staig-
meną – nedidelę loteriją su nuostabio-
mis dovanėlėmis. Panašu, kad praei-
nančių metų aptarimo ir Kalėdų lau-
kimo šventė Balzeko lietuvių kultūros
muziejuje tampa tradicija. 

Balzeko lietuvių kultūros 
muziejaus inf. 

Loterijos organizatorės – N. Paulauskas ir L.
Gestautas.Šventės akimirka.

Šios Moterų gildijos narės – ilgametės muziejaus rėmėjos ir talkininkės. Prie S. Balzeko,
Jr. iš k. – N. Paulauskas, K. Guzauskas, stovi (iš k.): L. Jasas, M. Gabalis, L. Gestautas, V. Ki-
likauskas, E. Brooks, Z. Baltramonas.                            Virginijos Petrauskienės nuotraukos

Kūčių šventė Brighton Parke

savo poezijos posmais šven čių ir žiemos
tema. Po programos vy ko loterija, kuri
pritraukė svečių su įdomiomis dova-
nomis. Loterija tęsėsi ilgai, nes paau-
kota buvo daug prizų. Tarp jų buvo ir
naujosios audimo studijos-parduotu-
vės marškinėlių, kurie traukė visų dė-
mesį „Three Moons Fiberworks”. Visi
laimėtojai buvo patenkinti dovanomis.
Visi da lyviai atnešė kokį nors patieka-
lą, ku rio visi galėjo paragauti. Valgiai
buvo labai skanūs ir įvairūs, daugiau-
sia – namie gamintas maistas. 

Svečių susirinko nemažai. Tarp jų
ir LB atstovė iš Indianos Loreta Rau-
donis-Vician su savo vyru Sam. Be-
laukiant šv. Kalėdų visų nuotaika buvo
pakili ir šventiška. 

Kitas parapijos susirinkimas vyks
sekmadienį, 2020 m. sausio 12 d., 11 val.
ryto, po lietuviškų šv. Mišių. Paminė-
sime Sausio 13-osios aukas.

Maloniai kviečiame visus aplan ky-
ti Švč. M. Marijos Nekalto Prasi dėjimo
bažnyčią ir prisidėti prie Brighton
Parko apylinkės lietuviškos veiklos. 

Algimantas Barniškis ir Ligita Barniš kienė su Kalėdų seneliu ir nykštuku.

Parapijos choras. Rasos S. Miliauskaitės ir Dalios Riley nuotraukos
Vytas Stanevičius-Nykštukas su viešnia iš Lie-
tuvos Janina Dapkevičiene.

Su Kalėdų seneliu (Jonu Platakiu) – Rasa S.
Miliauskas ir Irena Jasulaitytė.
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IŠ ATEITININkŲ GYVENIMO

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

New Yorke šurmuliavo kasmetinė

Advento mugė
INDRĖ KIRŠAITĖ

Gruodžio 7 d. New Yorko Maironio li-
tuanistinėje mokykloje vyko kasmetinė Ad-
vento mugė, kurią organizavo New Yorko at-

eitininkai. Jos metu vaikai pardavinėjo savo ran-
komis iš molio lipdytus kalėdinius žaisliukus,
medžio drožinius, įvairius lietuviškus skanėstus,
knygas ir drabužius. Taip pat vaišinosi bulvi-
niais blynais ir namine gira. Daugiausiai vaikų dė-
mesio susilaukė speciali mugės loterija – vaikai su-
sikaupę sekė skaičius savo bilietėliuose, norėdami
grįžti namo su laimėtais stalo žaidimais ir žaislais. 

„Lituanistinės mokyklos šeimos dosniai da-
lyvauja mugėje, vaikai jaučia pasitenkinimą ir
praktikuoja savo verslo įgūdžius bei rūpinasi vi-
suomene“, – pastebi viena iš renginio organizatorių
Milda Palubinskaitė-Chacar. 

New Yorko ateitininkų Advento mugė rengia-
ma jau 9 metų, jos idėjos autorė – Monika Vygan-
taitė-Sabalienė, kuri dar 2011 m. pasiūlė surengti

mugę
ir surinktomis lėšo-
mis paremti vieną  šeimą, kurioje sun-
kiai sirgo tėtis. Tuomet buvo surinkta apie 400 do-
lerių. Per visus šiuos metus mugėje surinktais pi-
nigais taip pat buvo remiama New Yorko Apreiš-
kimo parapija, įvairios labdaros organizacijos
Lietuvoje, o pastaruosius kelerius metus pinigai
skiriami New Yorko Maironio lituanistinės mo-
kyklos veiklai. Šiemet surinkti 665 doleriai.

„Gerumas mus visada vienija, todėl kartais
gražias akcijas su pagalbos ir geranoriškumo in-
tencija norisi tęsti metai iš metų. Advento mugės
idėja klesti iki šių dienų ir jungia bei vienija mūsų
lietuvišką šeimą New Yorke Advento metu”, – sako
viena iš renginio organizatorių, Marijos Peč-
kauskaitės Jaunučių ateitininkų kuopos globėja
Jūratė Žukauskienė.

Sukame laimės ratą ir laukiame savo laimės. Iš k.:  Jack Razgaitis,
Clara Aleknaitė, Nikolas Alekna, Linas Vizbaras,ir Justas Keras.

AŠF tarybos nariai sveikina visus geradarius ,,Draugo” skaitytojus šv. Kalėdų proga.  iš k. : Audrius
Rušėnas, Dalia Sadauskienė, Andrius Kubilius, Laima Aleksienė, Vida Kuprytė, Viktoras Kaufmanas
ir Petras V. Kisielius. Taryboje dar priklauso Gytis Mikulionis ir Palmira Janušonienė-Westholm bei
patarėjas Gediminas Damašius.

Šv. Kalėdų proga prisiminkite ateitininkus
Tapkite Ateitininkų šalpos fondo (AŠF)  nariais. Savo aukas siųskite:  Ateitis Relief Fund 1380
Castlewood Dr. Lemont, IL 60439.  AŠF taryba praneša, kad fondo narių metinis susirinkimas
ir tradicinė vakarienė įvyks 2020 m. kovo 28 d. Pažymėkite datą savo kalendoriuose.

Oliver Stowe, Amelia Stowe ir Amelia Dumpytė.

New Yorko ateitininkai suorganizavo  Advento mugę paremti Maironio lituanistinę  mokyklą. Nuotraukoje prekiau-
tojai ir pirkėjai.        Indrės Kiršaitės ir Jūratės Žukauskienės nuotraukos

Šiais metais Š. Amerikos ateitininkai
buvo didžiai apdovanoti. Švč. Merge-
lės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo
vargdienių seserys padovanojo kelias
siuntas naujai išleistos knygos ,,Pa-
šaukti tikrajai laisvei: kunigas Stasys
Yla ir Sesuo Augusta-Apolonija Se-
reikytė” . Knygą parašė ir sureda-
gavo ses. Albina Marija Jurgė Pa-
jarskaitė, Elvydas Jačėnas ir Rita
Šlaitaitė. 

Knygą didesniais kiekiais galima
įsigyti iš Š. Amerikos ateitininkų

tarybos, pasiteiravus pas šio skyriaus redaktorę
el. paštu: draugasateitis@gmail.com. 

Jei norite įsigyti vieną ar kelis egzempliorius, galite užsisakyti ,,Drau-
go”  knygynėlyje. Vienos knygos kaina – 15 dol. Pirmos knygos per-
siuntimas – 5 dol. Illinois gyventojai turi pridėti valstybės mokesčius.
Skambinkite į ,,Draugo”  raštinę 773-585-9500.

Pašaukti tikrajai laisvei: 
kun. Stasys Yla ir sesuo Augusta



2019 GRUODŽIO 21 D., ŠEŠTADIENIS 7DRAUGAS

Atkelta iš 1 psl.

Tarp jų: senasis K. Donelaitis, A. Baranauskas,
A. Mickiewicz; tėvynės žemę mylintieji V. Mačernis,
A. Nagys, A. Nyka-Ni liūnas, J. Aistis; garsieji O. Mi-
losz, S. Nėris, B. Brazdžionis, J. Marcinke vi čius; da-
bartinės kartos – E. Juod val kė, J. Degutytė, E. Drun-
gytė, J. Erlic kas. 

Pagal eilėraščius: Maironio ,,Či činskas”, B.

Brazdžionio „Šiaurės pa švaistė” (muzika V. Aleksos),
K. Bra dūno „Partizanų baladė” (muzika A. Plapaitės)
Dalia, Vainis ir Kazys pui kiai ir maloniai atliko mu-
zikinius kūrinius.

Pasak renginio vedėjos Audrės, poezija – ,,Tai, ką
nori šnabždėti skęsdamas” (G. Kazlauskaitė). Su leng-
vu sielos papilnėjimu, skaidriomis min timis, ausy-
se skambant J. Strielkūno eilėms „Nerašykit mano
vardo, žmo nės, parašykit žodį Lietuva…”, bardo V.

Kernagio daina „Išeinu” baigėsi poe zijos popietė. Dai-
ną kartu su at likėjais traukė ir renginio dalyviai.

,,Giedros” renginių vadovė Gied rė Gillespie pa-
dėkojo dalyviams ir atlikėjams ir pastaruosius ap-
dovanojo – moteris gėlyčių puokštėmis, o vy rus – šo-
koladu. 

Pakili nuotaika, geri jausmai dar ilgai liejosi prie
užkandžiais padeng tų stalų, gurkšnojant kavą, da-
lijantis įspūdžiais.

Adventinių
angelų
skrydis
ZIGMAS TAMAKAUSKAS

Su Lietuvos sporto muziejaus di rek-
toriumi Pranu Majausku daugiau
susipažinome dalyvaudami Balti-

jos kelio 30-mečio minėjime Šilų kaimo
apylinkėse, kur ta proga buvo aukotos
šv. Mišios. Prie 1989 m. rugpjūčio mėn.
pastatyto koplytstulpio, skirto nuo
raudonojo ir rudojo teroro žuvu siems
sportininkams atminti, pasiti kome ir
palydėjome keliu Vilnius – Ryga – Ta-
linas bėgusius bėgikus. Pas kui keletą
kartų lankėmės P. Majaus ko vadovau-
jamame muziejuje,  kuriame ne tik ap-
žiūrėjome čia sukauptus eks ponatus,
bet buvome net sa vo tiškais „teisėjais”
prie muziejaus esan čioje ža lioje vejoje
gražiai su rengtose   įvai  riose vaikų var-
žybose. Tų varžybų nugalėtojams įtei-
kėme ir papuoštus tautinėmis juosto-
mis  medalius.  Supratome, kad šis mu-
ziejus ne tik gar sėja eksponatais, bet ir
gyva edu ka cine veikla, kurioje atsi-
spindi ir muziejaus vadovo, buvusio
sunkia at lečio, jėgos trikovininko, tre-
nerio, spor to organizatoriaus, Lie tuvos
nau jų sporto šakų populiarintojo, žmo-
 nių, turinčių negalią,  spor to  ugdyto-
 jo, sporto veteranų sąjūdžio steigėjo  bei
sumanaus muziejininko kilni veikla. 

Žinodami, kad muziejuje vyksta ir
įvairūs proginiai renginiai, minint
mūsų valstybines šventes ir kitas žy-
mias kalendorines datas, paprašė me
muziejaus direktoriaus  leisti  ja me su-
 rengti mūsų – Tėvynės Sąjun gos – Lie-
tuvos krikščionių demokra tų (TS–
LKD)  bendrijos Kauno skyriaus ad-
ventinę popietę  „Linkime švie sos, tai-
kos, meilės, ramybės ir  palai mos”. Di-
rektorius mielai sutiko, su teikdamas
jai ir pažintinį pobūdį. Jis mus supa-
žindino su muziejaus kūrimo istorija,
pravedė ekskursiją, papa sakojo apie jo

„Giedra” skleidžia šviesą

Kazys Mote kaitis, Da lia Lietuvninkienė  ir  Vainis Aleksa Dainos Čyvienės nuotraukos Ramū nas Paulauskas ir Aušra Jasaitė-Paulauskas

Iš popieriaus lakštų – angelų skrydis.

visapusišką veiklą. Pa vyzdžiui, pasi-
tinkant Tarptautinę ne įgaliųjų žmonių
dieną, čia buvo su rengta jau tradicine
tapusi negalią pa tyrusių žymių spor-
tininkų suėjimo šventė. Visai nese-
niai čia buvo su rengta ir iškiliausio
Kauno krašto kū no kultūros mokyto-
jo šventė. Pa si žymėję mokytojai buvo
apdovanoti Padėkos raštais, medaliais
ir knygo mis „Olimpinis alkas – Lie-
tuvos spor to muziejus”. Šioje šventėje
dalyva vęs Lietuvos Respublikos Seimo
na rys Andrius Kupčinskas muziejui
padovanojo, anot direktoriaus, ne į-
kai nojamą dovaną – Žalgirio arenos
pradžios statybos aktą su aukštų pa rei-
gūnų parašais. 

Muziejuje vyksta ir įvairios pa-
rodos. Minint  įžymaus ilgųjų nuotolių
bėgiko, 1941 m. Birželio sukilimo da ly-
vio ir mano  nepamirštamo buvusio
mokyklos metais kūno kultūros mo ky-

tojo Alfonso Vietrino 100-tąsias gi-
 mimo metines, muziejaus lankytojai
čia galėjo išvysti muziejaus direkto-
riaus P. Majausko iniciatyva jam su-
 rengtą parodą. Įdomu pažymėti, kad A.
Vietrinas, artimųjų pramintas „Vė -
ju”, 1942 m. laimėjo trijų kilomet rų bė-
gimo rungtį prieš Vokietijos ma ratono
čempioną Vėberį, sukeldamas tuome-
tinės okupacinės valdžios są myšį. Bū-
damas Lietuvos patriotas, A. Vietrinas
išgelbėjo nuo abiejų okupantų Lietuvos
sportininkų trofėjus, saugotus Kūno
kultūros rūmuose. Da bar šis sporti-
ninkas, garsinęs Lie tuvos vardą, ilsi-
si Viešpaties ramybėje Panemunės
kapinėse.

Ilgai atmintyje turėtų išlikti  vadi -
namo „ringo džentelmeno” įžymaus
Lietuvos boksininko Algirdo Šociko
ekspozicija, kurios nuotraukose ma to-
 me jo įspūdingą pergalę prieš Ru sijos

reprezentacinį galiūną Nikolajų Ka-
raliovą. Lietuvio sportininko lai mė ji-
mas prieš Rusijoje vadintą „nenugali-
mą” Karaliovą, daug kam sukėlė pasi-
didžiavimą savo tėvyne Lietuva, jos
sporto pasiekimais.  Pasi didžiavimą
savo šalimi kelia žvelgiant ir į mūsų
krepšininkų šlovės isto rijos nuotrau-
kas, į jų iškovotus prizus, į mūsų leng-
vaatlečių pasie kimų atspindžius.

Muziejaus vadovas P. Majauskas
ypač džiaugiasi 1988 m. Lietuvos Tau-
tinio olimpinio komiteto (LTOK) at-
kūrimo darbo grupės vadovo, ilgai
Lietuvos tautiniam olimpiniam ko mi-
 tetui vadovavusio, buvusio LTOK pre-
zidento Artūro Poviliūno dovana – jo
gautų  apdovanojimų ir sportinių  tro-
fėjų kolekcija.

Su dideliu įdomumu apžiūrėjome
ir gyvai pateiktas Lietuvos cirko isto-
 rijos, ledo ritulio ir kitas ekspozicijas. 

Paskui susėdę prie stalų  jaukio-
je, papuoštoje Vytauto Didžiojo por tre-
tu  salėje, kalbėjomės apie ad vento tu-
rinį, apie krikščioniškų tautinių ver ty-
bių išlaikymo būtinumą, jų gy vy bingu-
mo išsaugojimą. Artėja Kalė dos. Jos tu-
rėtų prasidėti ne reklamų išblizgintų
parduotuvių vilionių vitrinose, ne pir-
kinių pripildytuose  ve ži mėliuose, o
mūsų širdyse, atsakin gose už mūsų
dvasinės kultūros li ki mą.

Jau kelinti metai iš eilės bendrijos
veikli narė Jūratė Rakauskienė orga-
nizuoja šventinių angeliukų iš po pie-
riaus lakštų karpymą.

Nukelta į 14 psl

Muziejaus direktoriui P. Majauskui Padėkos
raštą TS-LKD bendrijos Kauno skyriaus var-
du įteikia Zigmas Tamakauskas.

Angelų choro giesmė...  Zigmo Tamakausko nuotraukos
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LIETUVA IR PASAULIS

Prezidentas vetavo įstatymą dėl rinkimų kartelės 
Vilnius (Prezidentūros inf.) – Pre-

zidentas Gitanas Nausėda vetavo Seime
priimtą rinkimų įstatymą, mažinantį
patekimo į parlamentą kartelę parti-
joms ir koalicijoms iki 3 ir 5 procentų.

„Prezidentas vetavo Seimo rinki-
mų įstatymą ir grąžina jį svarstyti”, –
sakė prezidento patarėjas Antanas
Manstavičius.

Šiuo metu partijos dalyvauja man-
datų dalybose, kai daugiamandatėje
apygardoje pasiekia 5 proc. kartelę,
koalicijos – 7 proc. kartelę. Prezidentas
anksčiau buvo reiškęs paramą siūly-
mui mažinti kartelę iki 4 ir 6 procentų.

Seimas, daugiausia valdančiųjų
balsais, įstatymą dėl rinkimų kartelės
mažinimo priėmė gruodžio 10 dieną.

Vilniaus savivaldybė atskleidė Kremliaus klastą
Vilnius (Savivaldybės inf.) – Vil-

niaus savivaldybė atmetė siūlymą
rengti sostinės rotušėje nemokamą
koncertą dėl organizatorių iš Estijos
ryšių su Kremliumi.

Šią savaitę Vilniaus meras Remi-
gijus Šimašius sulaukė Estijoje re-
gistruotos agentūros „Artmusic” siū-
lymo lietuvių kalba gegužę Vilniaus ro-
tušėje surengti nemokamą koncertą
„Unity Songs”.

Organizatoriai tvirtino, kad tokie
koncertai šiemet jau vyko 12-oje šalių,
daugiausia – Europos, kitąmet rengi-
niai jau suderinti Taline ir Rygoje, o Vil-
niuje pasirodytų dvi grupės – „Soprano”
ir „Tureckio choras”, tačiau nenurodė,
iš kokios valstybės yra atlikėjai.

„Pasidomėjome su komanda ati-
džiau – nors estų prašyme minima, kad
koncertas sulaukia tarptautinės ži-
niasklaidos dėmesio, internete apie jį
informacijos skurdokai. Tačiau greitai
išlindo tai, ką ir įtarėme iškart – Krem-
liaus ausys”, – tikina R. Šimašius.

Oficialioje projekto svetainėje uni-
tysongs.moscow yra Maskvos valdžios
bei Rusijos Užsienio reikalų ministe-
rijos logotipai, sovietinė žvaigždė, taip
pat nurodoma, kad šios institucijos bei
Rusijos Kultūros ministerija remia
projektą.

Tinklalapyje pateikiamose nuo-
traukose iš šiemet vykusių koncertų
Romoje, Paryžiuje, Varšuvoje, Berlyne,
New Yorke atlikėjai pasipuošę karinė-
mis uniformomis su Georgijaus juos-
telėmis, o  Varšuvoje koncertas pava-
dintas rusiškai – „Pergalės dainomis”. 

Gegužės 9-ąją Rusija tradiciškai
mini Antrojo pasaulinio karo pabaigą
– „Pergalės dieną”. Koncerte Vokieti-

jos sostinėje be kita ko rodytos ir nuo-
traukos, kaip sovietų kariai užima
Berlyną.

„Vilniuje mums irgi būtų rodę
vaizdus, kai per Vilnių žygiavo sovie-
tinė armija?  Taigi, čia estiškoje pa-
kuotėje būtume gavę tikrų tikriausią
sovietinės propagandos dozę – pergalės
dienos minėjimą su Georgijaus juos-
telėmis, sovietų karių uniforma, so-
vietiniais vaizdais”, – rašo R. Šimašius.

Jis sako organizatoriams atrašęs,
jog „Laisvam Vilniui nereikia nei ru-
siškos propagandos, nei sovietinės
simbolikos, kuriai nejaučiame jokios
nostalgijos”.

„Todėl nei Rotušės aikštėje, nei bet
kurioje kitoje viešoje Vilniaus vietoje
jūsų koncertas neįvyks. Nei 2020-ai-
siais, nei vėliau. O jei bandysite šį kon-
certą organizuoti uždarose privačiose
erdvėse, primenu, kad nusikalstamos
sovietinės simbolikos naudojimas Lie-
tuvoje užtraukia atsakomybę pagal
Baudžiamąjį kodeksą, nes ja mojuojant
Lietuvoje, Europoje ir pačioje Rusijo-
je padaryti baisūs nusikaltimai žmo-
giškumui”, – tvirtina R. Šimašius.

Neįsileis Astravo AE elektros importuotojų 
Vilnius (BNS) – Norėdama neįsi-

leisti  Baltarusijoje statomos  Astra-
vo atominės elektrinės (AE) elektros,
Lietuva griežtina elektros importuo-
tojų veiklą. 

Pradėjus veikti Astravo AE, įmo-
nės negaus leidimų importuoti jos
elektrą, be to, vyriausybinei strategi-
nių įmonių sandorius tikrinančiai ko-
misijai nustačius, kad importuotojas
kelia grėsmę šalies saugumui, bus
stabdoma jo licencija. 

Seimas pritarė prezidento Gitano
Nausėdos pateiktoms  Būtinųjų prie-

monių, skirtų apsisaugoti nuo trečių-
jų šalių nesaugių branduolinių elekt-
rinių keliamų grėsmių, įstatymo pa-
taisoms. Pataisos turėtų įsigalioti nuo
2020 metų sausio. 

Seimas anksčiau yra priėmęs įsta-
tymą, draudžiantį pirkti elektrą iš ne-
saugių jėgainių. 2017 metais Seimas
pripažino, kad Astravo AE yra nesau-
gi ir kelia grėsmę Lietuvos nacionali-
niam saugumui, aplinkai ir visuome-
nės sveikatai. Baltarusija atmeta Lie-
tuvos priekaištus, kad statoma elekt-
rinė yra nesaugi. 

Washingtonas (ELTA) – Atstovų
rūmai gruodžio 18 dieną balsavimu pri-
tarė Donald Trump apkaltos dėl pikt-
naudžiavimo valdžia straipsniams. Po
trejų neramių prezidentavimo metų
dabar D. Trump teks stoti prieš Sena-
to teismą, kuris nuspręs, ar jį pašalinti
iš pareigų. 

Demokratų daugumą turinčiuose
Atstovų rūmuose už apkaltos straips-
nį dėl piktnaudžiavimo valdžia balsa-
vo 230 įstatymų leidėjų, 197 buvo nu-
siteikę prieš. 45-asis JAV prezidentas
tapo trečiuoju prezidentu JAV istori-
joje, prieš kurį rengiama apkalta. 

D. Trump dabar stos prieš res-
publikonų daugumą turinčio Senato

teismą, kur, kaip manoma, prezidentas
gali būti išteisintas. 

Balsavimas Atstovų rūmuose su-
rengtas, praėjus keturiems mėnesiams
po to, kai informatoriaus pranešimas
apie D. Trump spaudimą Ukrainos
prezidentui sukėlė didžiulį skandalą.
Prezidentas buvo apkaltintas spaudęs
Volodymyrą Zelenskį, kad šis pradėtų
tyrimą dėl D. Trump varžovo 2020 m.
prezidento rinkimuose demokrato Joe
Biden. 

Atstovų rūmai patvirtino ir ant-
rąjį apkaltos straipsnį, kuriuo prezi-
dentas kaltinamas trukdymu Kongre-
sui vykdyti tyrimą dėl jo susitarimų su
Ukraina.

JAV–Talibano derybos artėja prie svarbaus etapo

Atstovų rūmai patvirtino D. Trump apkaltą

Kabulas (LRT.lt) – JAV specialu-
sis įgaliotinis Afganistano susitaiky-
mui Zalmay Khalilzad pareiškė, kad
„artėjame prie svarbaus etapo Afga-
nistano taikos procese”.

JAV derybose su Talibano atsto-
vaujantis diplomatas tvirtino užbaigęs
dvi dienas trukusias konsultacijas Ka-
bule, šis vizitas esą buvo „produktyvi
kelionė”.

Per susitikimus Z. Khalilzad su po-
litikais aptarė bandymus sumažinti
smurtą ir pradėti derybas tarp skir-
tingų Afganistano politinių jėgų ir
grupių.

JAV–Talibano derybos prieš tai
buvo atnaujintos gruodžio pradžioje.
Rugsėjį JAV prezidentas Donald
Trump buvo paskelbęs apie derybų su-
stabdymą.

Branduolinis kuras jau pakeliui į Astravo AE 
Minskas (Diena.lt) – Branduolinis

kuras Astravo atominės elektrinės
pirmajam reaktoriui turėtų būti at-
gabentas 2020 metų pirmąjį ketvirtį,
pranešė Baltarusijos energetikos mi-
nisterija.

„Mes jau beveik pasiruošę prista-
tymui. (...) Kuras bus pristatytas likus
mėnesiui ar pusantro iki reaktoriaus fi-
zinio įjungimo. (...). Kuro sulauksime
pirmąjį ketvirtį”, – spaudos konferen-
cijoje kalbėjo Baltarusijos energetikos
viceministras Michailas Michadiukas.

„Pagrindinė užduotis 2020 me-
tams yra įjungti pirmąjį reaktorių ir jį
integruoti į Baltarusijos energetikos
sistemą bei visą ekonomiką”, – pa-
brėžė M. Michadiukas.

Viceministras patvirtino, jog ant-
rasis reaktorius turėtų būti įjungtas
apytikriai po metų nuo pirmojo reak-
toriaus veiklos pradžios, tai yra 2021
metais.

Pagal pradinius Astravo AE pro-
jekto planus, pirmasis iš dviejų reak-
torių turėjo pradėti veikti 2018-ųjų
lapkritį. Vėliau tai buvo atidėta iki šių
metų vidurio, po to – iki rudens.

Pirmąją branduolinę jėgainę Bal-
tarusijoje Rusijos vyriausybės lėšo-
mis korporacija „Rosatom” stato Gar-
dino srityje, netoli Astravo miestelio,
vos už 23 kilometrų nuo Lietuvos. Joje
bus įrengti du rusiško VVER projekto
reaktoriai, kurių kiekvieno galia –
1200 megavatų.

Kremlius sugebėjo apmauti neįžvalgias
kitų miestų valdžias.            Evennta nuotr.

V. Putinas atsakys į JAV sankcijas „Nord Stream 2“
Maskva (ELTA) – Rusija lygiaver-

tėmis priemonėmis atsakys Jungti-
nėms Valstijoms, jei šios įves sankcijas
„Nord Stream 2” dujotiekiui, pareiškė
Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas.

Dujotiekis, Baltijos jūra sujung-
siantis Rusiją ir Vokietiją, turėtų pra-
dėti veikti jau ateinančiais mėnesiais.
JAV Senatas sankcijoms pritarė anks-
čiau šią savaitę.

„Atsakysime lygiavertėmis prie-
monėmis. Žinoma, tai paveiks mūsų
tarpvalstybinius santykius”, – sakė
V. Putinas.

Anksčiau Kremlius pasmerkė
sankcijas ir pavadino jas bandymu
nesąžiningai užtikrinti JAV pozicijas
Europos dujų rinkoje.

„Nord Stream 2” ir dar vienas Ru-
sijos dujotiekis „Turkstream” kelia
nerimą Kijevui, kad Rusija gali nu-
traukti dujų tiekimą konflikto šalies
rytuose kamuojamai Ukrainai.

Vokietija ir kitos Europos šalys jau
dabar gauna dujas iš Rusijos per „Nord
Stream 1” dujotiekį. Vis dėlto didžioji
dalis rusiškų dujų į Vakarų Europą pa-
tenka tranzitu per Ukrainą.

1,3 mln. eurų asmenims, pavogusiems brangenybes
Drezdenas (Faktai.lt) – Pra-

ėjus pusketvirtos savaitės po įsi-
laužimo į Drezdeno „Žaliojo skliau-
to” muziejų, vienas privatus detek-
tyvas paskelbė apie milijoninį pa-
siūlymą. Jis vaizdo įraše sakė, kad
anonimas meno mecenatas pasi-
rengęs sumokėti vagišiams 1,3 mln.
eurų, kad šie grąžintų brangenybes.

Mecenatui esą svarbus vienin-
telis klausimas – kad brangenybės
nebūtų sunaikintos ir grįžtų į savo
vietą muziejuje. Sėkmės atveju jis
ketina atskleisti savo tapatybę.

Du nežinomi nusikaltėliai lapkri-
čio 25-osios rytą pro grotuotą langą pa-
teko į Drezdeno pilies lobyną ir kirviu

sudaužė vitriną su brangenybėmis.
Po kelių minučių jie spruko su neį-
kainojamais papuošalais.

Populiariausi dešimtmečio naujagimių vardai 
Vilnius (BNS) – Populiariausi pa-

starojo dešimtmečio naujagimių var-
dai – Matas ir Emilija.

Civilinės metrikacijos duomenys
rodo, kad nuo 2010 metų Lietuvoje
Mato vardas suteiktas daugiau kaip 4,6
tūkst. berniukams, o Emilijos vardu
pavadinta daugiau kaip 4,1 tūkst. mer-
gaičių.

Šie du vardai ne tik ryškiai ap-
lenkė antroje vietoje pagal populiaru-
mą atsidūrusius Luko ir Gabijos var-

dus, tačiau vertinant atskirus metus
tik kelis kartus užleido populiariausio
metų vardo pozicijas.

Populiariausių pastarojo dešimt-
mečio berniukų vardų dešimtuke taip
pat galima rasti Nojaus, Dominyko, Jo-
kūbo, Kajaus, Jono, Emilio, Beno ir Do-
vydo vardus.

Mergaitėms pastaraisiais metais
gausiai buvo suteikiami Austėjos, Ka-
milės, Ugnės, Viltės, Lėjos, Gabrielės,
Liepos ir Urtės vardai.

1,3 mln. eurų  žada atlygį vagims, už sugrąžintas
pavogtas vertybes. Evening Standart nuotr. 
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Atkelta iš 1 psl.
Kaip pasitinkate šią ypatingą sporto

šventę – jubiliejines ŠALFASS žaidynes, ku-
rios vyks kitąmet pavasarį?

Sukaktis išties neeilinė. Istorinį
jubiliejų kitų metų gegužės 15–17 die-
nomis, be jokios abejonės, pažymėsime
ne kur kitur, o Lemonte – Pasaulio lie-
tuvių centro (PLC) sporto salėse, prie-
šais šį kompleksą esančiame futbolo
aikštyne. Be krepšinio ir futbolo var-
žybų vyks stalo ir lauko teniso turny-
rai, taip pat numatome rengti ir inte-
lektualiosios sporto šakos – šachmatų
– pirmenybes. 

Dar nėra taip buvę, kad ŠALFASS
visų – tiek vaikų ir jaunių, tiek suau-
gusiųjų, tiek senjorų krepšinio var-
žybos būtų organizuojamos vieną ir tą
patį savaitgalį, vienoje ir toje pačioje
vietoje. Taigi, kitų metų gegužę visi
Šiaurės Amerikoje gyvenančių ir spor-
tuojančių mėgėjų keliai ves į jau prak-
tiškai antra Lietuva tapusį „Vėjų mies-
tą”. Norinčių dalyvauti šiose ŠAL-
FASS žaidynėse skambučių ir el. paš-
to žinučių (adresu clklball@yahoo.
com)  jau dabar laukia Čikagos lietu-
vių krepšinio lygos (ČLKL) įkūrėjas,
jubiliejinių 70-ųjų žaidynių Lemonte
organizacinio komiteto vadovas Au-
rimas Matulevičius. 

Čikagoje tikimės sulaukti iki tūks-
tančio įvairių sporto šakų dalyvių.
Išeivijos lietuvių laukia ypatinga spor-
to šventė. Manau, čia patirsime ne-
realius įspūdžius! To paties tikiuosi su-
laukti ir 2021 m. Druskininkuose vyk-
siančiose Pasaulio lietuvių sporto žai-
dynėse!

Lankydamasis Lietuvoje bendruose
PLB ir LR Seimo valdybos posėdžiuose, ne-
likote abejingas ir sporto reikalams. Kaip
vyksta pasiruošimas Pasaulio lietuvių spor-
to žaidynėms?

Iškart po Clevelande vykusio ŠAL-
FASS visuotinio suvažiavimo, jau tre-
čią kartą šiemet skridau į gimtinę. Be
eilės kitų posėdžių-susirinkimų, vy-
kome susitikti su Druskininkų meru
Ričardu Malinausku bei jo komanda,
su Švietimo, mokslo ir sporto vicemi-
nistre Kornelija Tiesnesyte, Lietuvos
tautinio olimpinio komiteto atstovu,
Lietuvos olimpinio fondo vadovu Ma-
riumi Marcinkevičiumi, PLB nare
Vida Bandis, PLB sporto komisijos
nariais – ultramaratonininku Aidu
Ardzijausku ir Latvijos jaunimo są-
jungos pirmininku Tomu Kaikariu. Iš
kurorto grįžome pasisėmę ne tik pui-
kios ir profesionaliai besitvarkančios
savivaldybės darbuotojų patirties, bet
gal net įgavę olimpinės ramybės, ku-
rios (kaip ne kartą teko apgailestauti),
pasigedome praeitose, 2017 metais
Kaune vykusiose X Pasaulio lietuvių
sporto žaidynėse. Druskininkuose XI
žaidynėms pasiruošimas vyksta jau da-
bar ir nepalyginamai rimčiau, nei tai
buvo daroma Laikinojoje sostinėje. 

Už pusantrų metų, liepos mėnesio
pirmąją savaitę į Druskininkus bus
kviečiami net 26-ių – rekordiškai di-
delio skaičiaus sporto šakų entuzias-
tai. Manau, tai bus, ko gero, stam-
biausias per visą istoriją Pasaulio lie-
tuvių sporto renginys.

Kitais metais laukia 
ypatinga sporto šventė

Lietuvoje netyla kalbos dėl Krepšinio
namų statybos ir aukų šiam kilniam pro-
jektui. Ar jį įgyvendinus, pateisinsime
krepšinio visuomenės dėmesį? Kodėl, jūsų
nuomone, Krepšinio namai reikalingi Lie-
tuvai?

Kuomet prieš keletą metų Lietu-
vos krepšinio federacijos (LKF) vairą
perėmė mūsų šalies sporto legenda Ar-
vydas Sabonis, o jo dešiniąja ranka
tapo į FIBA Europe komitetą šiemet
jau išrinktas kaunietis Mindaugas
Špokas, daug kas skeptiškai žiūrėjo
tiek į šios Nr.1 sporto šakos ateitį Lie-
tuvoje, tiek ir abiejų vadybinę patirtį.
Tačiau šiandien ne tik mūsų šalis,
bet ir turbūt visas krepšinio pasaulis
su didele nuostaba stebi rekordiniu
greičiu Kaune kylantį Krepšinio namų
pastatą. Jį LKF stato grynai savo su-
rinktomis lėšomis, o šiam projektui še-
šiaženklę sumą jau paaukojo ir pats
Arvydas Sabonis. 

Ar turime Lietuvoje bent vieną
sportui ir populiariausiai šakai krep-
šiniui skirtą objektą, į kurį patekti no-
rėtų ne tiktai bet kuris šiam žaidimui
neabejingas lietuvis, bet ir kiekvienas
nors kiek šį sportą pamėgęs mūsų
planetoje gyvenantis žmogus? Taigi bū-
tent toks statinys ir atvers duris jau
kitų metų vasarą – planuojama, kad
būtent ten 2020 rugsėjo 8 d. turėtų
vykti kita LKF ataskaitinė-rinkiminė
konferencija. 

Kokie tie Krepšinio namai bus?
Tai priklauso ir nuo kiekvieno iš
mūsų, turinčių pareigą prisidėti prie
unikalaus muziejaus, kuriam nebus

Žiūrovai norėjo pramogos ir ją gavo. Egidijaus Kavaliausko
bandymas nukauti vieną ryškiausių pasaulio boksininkų buvo
drąsus iššūkis, tačiau realiai neįgyvendinamas. Terrence Craw-
ford gruodžio 14 d. New Yorke iškovojo 36-ąją iš eilės per-
galę karjeroje ir išsaugojo pasaulio bokso organizacijos (WBO)
pusvidutinio svorio (iki 67 kg) čempiono diržą.

31-erių amerikietis pakirto metais vyresnį lietuvį de-
vintajame (iš numatytų 12) raunde, kai dukart pa-
siuntė į nokdauną ir teisėjas sustabdė kovą, pa-

skelbęs pergalę techniniu nokautu. T. Crawford 27-ąjį kar-
tą baigė kovą anksčiau laiko nokautuodamas varžovą.

Prognozės nežadėjo nieko gero E. Kavaliauskui, kuris
irgi nebuvo pralaimėjęs profesionalų ringe, tačiau anksčiau
nekovojo su garsiais varžovais. Jis patyrė pirmąją nesėk-
mę per 23 savo kovas.

Vis dėlto amerikietis sulaukė rimto pasipriešinimo ir
gavo daugiausia smūgių per visą karjerą – 118. Tačiau T.
Crawford tikino, kad specialiai leido lietuviui smūgiuoti.
„Norėjau visus jus truputį palinksminti, – kalbėjo čem-
pionas. – Jis yra stiprus ir ištvermingas kovotojas, todėl no-
rėjosi, kad žiūrovai reaguotų”.

E. Kavaliauskas amerikiečiui nebuvo trokštamas var-
žovas, nes nėra žinomas, tačiau pagal WBO reikalavimą jis
privalėjo kovoti su lietuviu gindamas titulą.

Bokso ekspertai pripažino, kad lietuvis net pranoko lū-
kesčius, nes pirmuosius keturis raundus laikėsi tvirtai, o
trečiajame netgi privertė T. Crawford suklupti. Kai kas net-
gi įžvelgė nokdauną, bet teisėjas to nefiksavo, o JAV bok-
sininkas teigė beveik nieko nejutęs, nes tiesiog slystelėjo.
„Jis pagavo mane geru smūgiu, bet visi matėte, kad atsi-
laikiau. Visai nebuvau sužeistas”, – kalbėjo amerikietis.

O nuo šeštojo raundo amerikietis tvirtai perėmė ini-
ciatyvą. Septintajame raunde lietuvis atsidūrė ant grindų,
o devintojo pradžioje dukart buvo nublokštas ant virvių, ir

Kaune sparčiai statomi Krepšinio namai.

analogo Europoje! 
Čikagos ir kitų vietovių lietuvius

2020 m. vasario 15 d., šeštadienį, kvie-
čiame atvykti į PLC Lemonte rengiamą
specialų paramos vakarą, kuriame
bus renkamos lėšos Kaune statomiems
Krepšinio namams. Šio renginio metu
bus proga įamžinti save, šeimą ar at-
stovaujamą organizaciją išperkant vie-
ną ar keletą iš riboto kiekio šio istori-
nio statinio žalvarinių suasmenintų
plytelių.

Daugiau informacijos apie tai:
www.krepšinionamai.lt arba ŠALFASS
el. paštu sportas@salfass.org.

Viešint Lietuvoje, jums teko stebėti ir
mūsų elitinės komandos – Kauno „Žalgirio”
dvejas rungtynes Eurolygos turnyre. Kokį
įspūdį paliko žalgiriečių žaidimas, sirgaliai,
tvyranti atmosfera „Žalgirio” arenoje?

Kaip ir kiekvienas save gerbiantis
kaunietis, kaskart, bent trumpam su-
grįžęs į savo gimtąjį miestą, jaučiu
pareigą apsilankyti Kauno „Žalgirio”
krepšininkų rungtynėse. Lapkričio
mėn. viduryje stebėjau susitikimą su

vienu nuožmiausių mūsų komandos
priešininkų, serbų „Crvena Zvezda”
klubu. Ir nors iki taip visiems lietu-
viams trokštamos pergalės pritrūko
vos vieno taiklaus (galbūt paties pa-
skutinio – Luko Lekavičiaus su rung-
tynių pabaigos sirena įmesto) tritaškio,
atmosfera „Žalgirio” arenoje buvo fan-
tastinė! 

Ne veltui Philadelphijoje gyve-
nantis krepšinio mėgėjas Tadas Bru-
sokas ėmėsi organizuoti Amerikos lie-
tuvių jaunimo krepšininkų grupės ke-
lionę į Lietuvą kitų metų pavasarį, o pa-
grindinis jaunųjų sportininkų tikslas
ir bus būtent „Žalgirio” varžybų ste-
bėjimas jų namų arenoje Kaune. Čia,
per šių rungtynių didžiąją pertrauką
planuojama sužaisti draugiškas var-
žybas su kauniečių komandos jaunimu! 

Tie, kurie nori padovanoti savo dėl
krepšinio „išprotėjusiems” vaikams
itin originalią Kalėdinę dovaną, kaip
galima greičiau turėtų susisiekti su T.
Brusoku el. paštu: tadas656@ya-
hoo.com. 

E. Kavaliauskas nelaimėjo, bet sulaukė pagarbių vertinimų

kova baigėsi. 
Kovas organizuojančios organizacijos „Top Rank” va-

dovas Bob Arum pagyrė E. Kavaliauską, nors ir nevertino
jo kaip rimto konkurento, todėl derybos dėl kovos truko apie
pusmetį. „Vaikinas iš Lietuvos atidavė ringe savo širdį, nors
kovojo su geriausiu šios kategorijos pasaulio boksininku. Lie-
tuvis yra drąsus ir geras kovotojas. T. Crawford tai nebuvo
lengva kova, – kalbėjo B. Arum. – Aš pasakiau lietuviui, kad
jis kovėsi puikiai. Jis man atsakė, kad kovojo su geriausiu”.

Pagal trijų teisėjų vertinimus po 8 raundų T. Crawford
pirmavo taškais 79:72, 79:72 ir 78:73.

Bokso ekspertas Dan Rafael sakė ESPN, kad lietuvis
buvo vienas rimčiausių T. Crawford varžovų. „Jis kovojo šir-
dimi ir darė tai gerai, nors pralaimėjo anksčiau laiko. Jis
turėjo jėgos, ėjo pirmyn, ir tai buvo smagi kova. Dabar E.
Kavaliauskas pailsės ir gali sugrįžti į kovas. Nemanau, kad
pamatysime jį svarbioje kovoje, bet galbūt jis sulauks dar
vienos progos”, – teigė ekspertas.

E. Kavaliauskas (d.) kovojo su geriausiu šios kategorijos pasaulio
boksininku.
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Tęsinys. Pradžia – gruodžio 14 d.

AUGUSTINAS ŽEMAITIS

TORONTAS
Kai sulaukėme kvietimo į To ron tą, dar ėjo 2017 me-
tai. „Ir Kanadoje yra įdomių lietuviškų vietų”, – rašė
kunigas Aurelijus Kasparavičius, sekantis mūsų „Fa-
cebook” „gabaleliailietuvos”. Pažadėjome atvykti
2019 metais. Ir pažadą ištęsėjome.

Galima sakyti, pirmą kartą per „Tikslas – Ame-
rika” istoriją turėjo me savo agentą. Sunku ir su-
skaičiuo ti, su kiek žmonių susitarė kunigas Au-

relijus, kad mums parodytų lietuviškas vietas –
arba bent jau padėjo susisiekti. Kiekviena nauja
„Tikslas – Amerika” misija iš tos pusės pap rastesnė:
vis daugiau ir daugiau žmo nių, kuriems nebereikia
prisistatinėti, kurie patys tave susiranda.

Aurelijus parūpino ir nakvynės vietą – susitarė
su vietos lietuviais Stasiulevičiais, kad priimtų
pernak voti.

Ankstesnės mūsų išvykos buvo iš dalies finan-
suojamos Lietuvos valstybės – juk valstybingumo
šimtmetis. Dabar paramos nebebuvo, o projektą
baigti norisi. Todėl šiemet daugiausiai nakvodavo-
me pas Kana dos ir JAV lietuvius: taip sutaupėme
brangiems viešbučiams.

Anksčiau to vengdavome. Ne vie nas ir ne dešimt
per tuos trejus metus sutiktų Amerikos lietuvių pa-
sakojo, kad net ryšiai su giminėmis ir draugais Lie-

Kryptis – Kanada (II)

tuvoje nutrūko dėl to, kad anie tik prašinėdavo vis-
ko ir prašinėdavo, tarsi pinigai Amerikoje ant me-
 džių augtų. Net ir mano svetainėje „Ga balėliai Lie-
tuvos” ne kartą sulau kiau tokių Lietuvos lietuvių pa-
rašytų komentarų: „Noriu važiuoti studijuo ti į JAV
universitetą, bet neturiu X de šimčių tūkstančių do-
lerių – gal Amerikos lietuviai galėtų paremti?”. La-
bai norėjosi pagerinti Lietuvos lietuvių įvaizdį – būti
ne prašinėtojais, bet tokiais, kurie atėjo padaryti gero
darbo ir nieko už tai neprašo (nei pinigų, nei mais-
to, nei nak vy nės).

Visgi ir šįsyk našta niekam ne ta pome – atva-
žiuodavome vėlai vaka re, išvažiuodavome rytais, šei-
minin kams dar miegant. Daugiau „patruk dė me” tik
Aurelijui – mūsų naktinis autobusas iš New Yorko
į Torontą vė lavo ilggiau nei valandą, jam teko lauk-
ti. Bet, tikiu, kad vėlesnis važi nė jimas kartu su mu-
mis jam patiko: net pla nus dėl to pakeitė. Smagu ma-
tyti, kaip smarkiai šis kunigas domisi visomis Ka-
nados lietuvių organizacijomis, paveldu ir istorija,
nors yra at vykęs iš Lietuvos. Kaip pats užda vi nėja
papildomus klausimus.

Pirmasis pasivažinėjimas po To rontą prasidė-
jo kiek nykiai: Šv. Jono lietuvių bažnyčia, kuri jau
nebelietuvių ir net į vidų patekti neaišku kaip
(kiek žmonių bebandė sutarti – nepa vyko). Tik sto-
gelis lietuviškas likęs. Senosios Prisikė limo baž-
nyčios vieta – niekaip nepažymėta, dabar ten dau-
giabučiai. Vėliau dar – lietuvių liute ronų bažnyčia,
uždaryta pernai. Kur dar prieš metus buvo nupieš-
ta tri spal vė, dabar – gėjų vaivorykštė.

Bet čia pat – dvi pažibos. Iš Lie tuvių namų dar
galėjau daug tikėtis: milžiniškas pastatas, didžiu lės
salės – beje, remontuojamos, tobulinamos. Interje-
rai gal ne ypatingai lietuviški, bet veikia labai lie-
tuviš kas baras „Lokys”, lietuviška kredito unija, ki -

Modernus Prisikėlimo bažnyčios pastatas.

ta. Viską jau perėmė  neseniai atvykę lietuviai, tokie
kaip Geno vaitė Ko belskis ir Diana Jasiukaitienė, su
ku riomis susitikome. Iš 11 valdybos na rių – 7 šiuo-
laikiniai imigrantai iš Lie tuvos.

O antroji Toronto centro pažiba – ,,Vilniaus rū-
mai” – smarkiai pranoko lū kesčius. Tai – senelių na-
mai, o „Tiks las – Amerika” pripratau maty ti slogius
senelių namus: taip, viskas gražu, tvarkinga, bet ne-
apleidžia toks liūdnas jausmas, kad visiems tai – pa-
s kutinė stotelė, daug nykesnė už vi sus įdomius ir įvai-
rius jau nugy ventus gyvenimus. „Vilniaus rūmai” ki-
tokie. Seneliai, kurių amžiaus vi durkis 85 metai – tie-
sa, daugiausia galintys pasirūpinti savimi – čia gy-
 vena butuose su balkonais, gražiais vaizdais, po vie-
ną ar po du (kai kurie ir porą susiranda „Vilniaus rū-

,,Vilniaus rūmai” su ant fasado besipuikuojančiais Gedimino stulpais. Šv. Jono bažnyčia – nebe lietuvių…

…tik stogelis lietuviškas išlikęs.

Pensininkų klubo pastatytas Rūpintojėlis.
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Lietuvių namai, kuriuose veikia ir lietuviškas baras ,,Lokys”.

muo se”). Kaip pasakojo „Vilniaus
rūmų” vedėjas Jurgis Valaitis, lietu-
viams čia daug pliusų palyginus su bet
ku ria kita gyvenamąja vieta Toronte:
televizoriuose keturi lietuviški kana-
 lai ir sveikinimai su gimtadieniais, yra
kasdien veikiantis lietuviškas resto-
ranas, švenčiamos tautinės šven  tės:
Vasario 16 d., Kūčios, Vėli nės ir t. t. O
taip pat yra pirtys, terasa, sodelis,
metro stotelė šalia ir t. t. Nenuostabu,
kad prie vietos „Vil niaus rūmuose” su-
sidariusi nuolati nė apie 10–15 senelių
eilė, o gyventojų – per 100.

Šiuo metu 80 proc. „Vilniaus
rūmų” gyventojų lietuviai, iš jų 20
proc. – jau gimę Kanadoje. Dar vienas
skirtumas nuo daugybės kitų lan ky tų
panašių senelių namų, kur iš lietuvy-
bės dažnai tebūna likęs vardas ir kokie
drožti Rūpintojėliai bei pa veikslai.

Torontas mums buvo kaip bazė, iš
kurios važinėjome ir po kitas vie-
 tas – Hamiltoną, Wasagą, Midlan-

dą. Ilgiausia diena Toronte buvo, aišku,
sekmadienis. Kai kiti ilsisi, mums,
kaip ir kunigams – pats darbymetis.
Nes visur lietuviškos Mišios, nes ten
susirenka lietuviai.

Šįsyk ne vien žymėjome interne-
tiniame www.tikslasamerika.lt žemė-
 lapyje lietuviškas vietas ir aprašinė jo-
me jas internetinėje enciklopedijoje
www.gabalelialietuvos.lt, tačiau ir su-
rengėme 12 mūsų projekto prista tymų,
5 jų – Toronte ir aplink. Tai – puiki pro-
ga pabendrauti su vietos lietuviais,
išgirsti apie papildomas lietuviškas
vietas regione. Kanada – kaip niekad
puikiai tam tinkantis re gionas. Nes Ka-
nadoje Lietuvių Bend ruomenė labai
gyva: ten veikia daugiau nei pusė visų
kada nors buvusių lietuvių bažnyčių ir
jose vyksta lietuviškos Mišios, ir ap-
skritai retai kada teko naudoti žemė-
lapio žymeklį, reiš kiantį „lietuvybės
tik pėdsakai”.

Pirmąjį sekmadienį laukė trys
pri statymai, visi – po šv. Mišių. Pir ma-
sis – Hamiltone, antrasis – Lietu vos
kankinių parapijoje, trečiasis – Prisi-
kėlimo parapijoje. Kaip viską su spėti?
Juk Hamiltonas – 70 km nuo Toronto,
o Mišių laikai labai artimi: 9:00, 10:30,
12:00... Laimė, esame dvie se. Taigi, Mi-
šiose dalyvavome Ha miltone ir aš ten
likau pristatyti projektą. Aistė, tuo
tarpu, iškeliavo su Hamiltone Mišias
laikiusiu kunigu Nerijumi Šmerausku
į Lietuvos kan kinių parapiją. Prisikė-
 limo parapija vėl kliuvo man – ten iš-
važiavau iš karto po pristatymo Ha-
miltone ir atvykau jau po Mišių, kaip
tik tuo me tu, kai parapijiečiai rinkosi
bendrauti. Ir, baigęs pristatymą, nu-
važia vau paimti Aistės.

Malonu buvo sulaukti tiek susi do-

mėjimo, klausimų, garbių svečių, tokių
kaip už lietuvių sielovadą išei vijoje at-
sakingas prelatas Edmundas Putri-
mas, Kanados lietuvių rašytojas An-
tanas Šileika, Kanados Lietuvių Ben-
druomenės pirmininkas Kazi mie ras
Deksnys.

Ne mažiau įdomu buvo pasivaikš-
čioti po vieninteles Kanados lie tuvių
kapines prie Lietuvos kankinių šven-
tovės. Jos pranoko lūkesčius. Gro  žiu,
tautiškumu tarp visų Lietu vos išei-
vių kapinių jos nusileidžia nebent tik
Čikagos Šv. Kazimiero ka pinėms. Dau-
gelis Kanados lietuvių, ku riems svar-
bi lietuvybė, laidojasi čia, pasirūpina
tautiškais antkapiais ir, kartas nuo
karto, vis sukuriamas koks įspūdingas
lietuviškas paminklas: Žuvusiems už
Lietuvos laisvę, Kryžių kalnas, Trem-
tinių motina ir t. t. Garsiausias kapas
– istoriko Adolfo Šapokos. Visų jų vie-
tas radau, pasižy mėjau koordinates
„Tikslas – Ame rika” žemėlapiui, nu-

fotografavau, o Aistė paėmė interviu iš
kapinių vadovo Vytauto Pečiulio.

Šv. Jono lietuvių kapines žemė la-
 pyje žymėsiu kaip vieną svarbiausių
Amerikos žemyne lietuviško paveldo
vietų. Įspūdingų lietuviškų vietų Ka na-
doje yra ir daugiau, bet ne visos jos taip
paprastai pasiekiamos, kasdien atida-
rytos.

Pirmadienio rytą prie Lietuvos
kan kinių šventovės dar sugrįžome į
Kanados lietuvių archyvą: persifoto g-
rafavome parapijų jubiliejines kny-
gas, kurios pravers kaip informacijos
šaltiniai enciklopedijai „Gabalėliai
Lietuvos”, ilgai kalbėjome su Dan guo  -
le Breen. Toronte lietuvybės ši tiek
daug, kad vėl teko skirstytis: kol Aistė
fotografavo knygas, aš ėjau pakalbinti
vienintelio Kanados lietuvių laikraščio
„Tėviškės žiburių” vyr. redaktorę Si-
gitą Katkauskaitę. Ji – iš naujų atvy-
kusių, dirba ten 12 metų. Visgi, pasa-
kojo, turėjo prisitaiky ti prie unika-

lios Kanados lietuvių kalbos: vietoje
„ministras” To ron te tebesakoma „mi-
nisteris” (taip rašoma ir „Tėviškės ži-
buriuose”, ir net ant Lietuvos amba-
sados Kana doje tarnautojų vizitinių
kortelių), vietoje „metro” – „požemi-
nis”, vietoj „laidojimo namai” – „šer-
meninė” ir pan. Jokioje kitoje šalyje ne-
girdėjau tiek daug nusistovėjusių ten
žodžių, kurie Lietuvoje nevartojami ar
vartojami kitaip / rečiau („nelaimė”
vietoje „(auto)avarija”, „keltuvas” vie-
toje „liftas”, „šventovė” vietoje „bažny -
čia”).

Iš JAV lietuvių kartais su laukia me
kritikos, kad miestų pavadinimus „Ga-
balėliuose Lietuvos” rašo me lie tu vių
kalba – Amerikos lietuviams, tarkime,
įprasčiau „Cleveland”, nei „Klivlan-
das”. Tuo tarpu Kanados lie tuviai daž-
niausiai miestų pavadini mus patys
rašo lietuviškai, o kai ku riems mies-
tams netgi... turi sugalvoję savus. Pvz.
„Mississauga” lietuviš kai pagal lietu-
vių kalbos komisiją yra „Misisoga”, bet
Kanados lietuviai man rašė „Misisa-
ga”; „Oakville” Lie tuvos lietuviams
yra „Oukvilis”, o Kanados lietuviams
– „Oakvilė”. Ko dėl? Atsakymas – irgi
spauda, juk ra šytinę lietuvių kalbą
daugelis mato labiausiai joje. JAV lei-
džiamas „Drau  gas” miestų pavadini-
mus rašo angliškai, o Kanados „Tė-
viškės žibu riai” – lietuviškai su kana-
dietišku prieskoniu.

Deja, „Tėviškės žiburių” redakci-
ja pamažu užsidarinėjo: tai paskutiniai
„Tėviškės žiburių” leidimo me tai, laik-
raštis pasiliks tik internete ir redak-
cijos nuomotis nebereiks. Neži nia, kur
atsidurs istoriko Adolfo Ša pokos stalas,
prie kurio Sigita davė mums inter-
viu... Ir seniesiems Kana dos lietu-
viams bus sunku: ne visi naudojasi in-
ternetu ir daug kas „Tikslas – Ameri-
ka” pristatymuose minėjo apie mus
perskaitę būtent „Tėviškės žiburiuo-
se”.

Atėjo laikas išvykti iš Toronto.
Jei skaičiuoti Torontą su visais jo prie-
miesčiais, turbūt tik viename kitame
mieste „Tikslas – Amerika” misijų
metu lietuviškas vietas tyrinė jome il-
giau – Čikagoje. Iš viso Toron te (su Mi-
sisaga) pažymėjome 27 lietuviškas vie-
tas.

„Tikslas – Amerika” ekspedicijos
metu sudarinėjamas „Tikslas – Ameri-
ka” lietuviško paveldo žemėla pis. Jis ne-
mokamai pasiekiamas internetu
http://www.tikslasamerika.lt

„Gabalėliai Lietuvos” lietuviško
pa veldo užsienyje enciklopediją skai ty-
 kite http://www.gabaleliailietuvos.lt 

Bus daugiauPrisikėlimo bažnyčioje – vitražai lietuviškais motyvais. Augustino ir Aistės Žemaičių nuotraukos

Lietuvos vardu Toronte pavadintas parkas.
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REmKImE DRAUGO FOnDą
Nuo 1992 metų Draugo fon-
das padeda išlaikyti mūsų lie-
tuvišką, katalikišką „Draugo”
laikraštį. Prisiminkite Draugo
fondą savo testamente. Kele-
tas stambesnių palikimų už-
tikrins „Draugo” laikraščio gy-
vavimą daugelį metų! 

www.draugofondas.org

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
Libertyville: 847-984-2500 
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

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

PADEDAME
SURASTI,

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

ATLIEKAME AUTOMOBILIŲ REMONTĄ!

.
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 2020 m. brošiūros. Ją galite patys išsispausdinti adresu:
www.vytistours.com

Specialios turistinės kelionės į Baltijos kraštus 2020 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

IEŠKO DARBO



S k e l b i M A i
773-585-9500
www.draugas.org
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,,DRAUGO”
prenumeratoriai 

gali skaityti
,,Draugą” internete be

jokio papildomo mokesčio.
Pageidaujantys turėtų parašyti

apie tai administracijai: 

administracija@draugas.org

ir gauti ,,log in” bei

slaptažodį. 

Skaitykite 

,,Draugą” greičiau! 

www. 
draugas.org

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

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! 

SIŪLO DARBĄ

,,Draugo” sudoku nr. 149
išsprendė ir mums atsa kymus at siun tė:

Veronika Naujelis, San Diego, CA
Mečys Šilkaitis, Santa Monica, CA
Nuoširdžiai dėkojame sprendėjams. 

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. 

Reikalingas sandėlio darbuotojas
pilnai darbo dienai automobilių

pakrovimui į konteinerius. 
Būtinas legalus statusas

(dokumentai), pageidautina
darbo su krautuvu patirtis.

tel. 708-907-3005

Reikalingas sandėlio
darbuotojas pilnai darbo dienai

pakavimo skyriuje. 
tel. 708-930-5290

NAUJIEMS PRENUMERATORIAMS  

metams – 110 dol. pusmečiui – 65 dol. 

internetinė (pdf) metams – 99 dol. 3 mėn. – 30 dol.

Siunčiu _____________  dol. 

Vardas, pavardė ________________________________________

Adresas: ______________________________________________ 

Miestas ___________________ valstija______  zip ____________

Čekį siųskite: 
DRAUGAS,  4545 W. 63rd. St., 

Chicago, IL 60629
Tel. 773-585-9500       www.draugas.org

Vieta, kur susitinka JAV lietuviai

DRAUGAS
Seniausias lietuviškas laikraštis pasaulyje

Leidžiamas nuo 1909 m. 
Sužinokite vienas apie kitą

Susipažinkite su lietuviška veikla – nuo vandenyno iki vandenyno
XXI a. ,,Draugas” – laikraštis jums!

PERKU!
Kolekcinius gėrimus:

Fine Wine, Whiskey,
Bourbon, Scotch ir Cognac,

pagamintus 1950–1990 metais.

Siūlyti tel. 617-459-9952 arba
el. paštu modeboston@gmail.com

BENDRAUKIME!
www.facebook.com/draugolaikrastis
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www.draugofondas.org

4545 W. 63rd St., Chicago, IL 60629 
tel: 773-585-9500

www.draugofondas.org

DRAUGO  FONDAS

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

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

Su 1,000 dolerių
Geraldas Tamkutonis, Oak

Lawn, IL, garbės narys, iš viso
1,800 dol.

Su 200 dolerių
Gediminas Balanda, Sterling

Hrs, MI, garbės narys, iš viso 18,000
dol.

Dalia Tallat-Kelpša, Palos
Heights, IL, garbės narė, iš viso
2,200 dol.

Laima Žliobienė, Lemont, IL,
garbės narė,  iš viso 2,100 dol.

Dalia Woss, Missouri City, TX,
garbės narė, iš viso 1,500 dol.

Su 100 dolerių
Vidmantas Raišys, Mercer Is-

land, WA, garbės narys, iš viso 3,400
dol.

Irena Penikienė, St. Petersburg
Beach, FL, iš viso 200 dol.

A. J. Jesaitis, Bozeman, MT,  a.
a. vyro Gerimanto Peniko atmini-
mui, iš viso 100 dol.

Su 50 dolerių
Teresė Landsbergienė, Upper

Marlboro, MI, garbės narė, iš viso
1,475 dol.

Draugo fondas nuoširdžiai dėkoja
visiems aukotojams.

LR garbės generalinė konsulė Ingrida Bublienė (d.) Šv. Kalėdų proga Ohio guber-
natoriui Mike DeWine ir jo žmonai Fran įteikė lietuvišką šakotį. Kalėdinis priėmi-
mas vyko gubernatoriaus rezidencijoje gruodžio 13 d.   

Hu Huang nuotr.

Atkelta iš 7 psl.

Baigian tis pokalbiams, tokio dar-
bo ėmėmės ir čia. Angeliukai, sušildyti
mūsų šir džių kaitra, Kalėdų švenčių iš-
vaka rėse  bus dalinami gatvėje sutik-
tiems žmonėms, linkint jiems šviesos,
tai kos, meilės, ramybės bei palaimos.
Ti kimės, kad bus geras jų skrydis.

Malonu, kad šioje mūsų parengto -
je advento pažintinėje popietėje da lyva-
vo ir svečiai iš Vilniaus – Lietu vos Res-
publikos Seimo narys,  Lietu vos krikš-
čionių demokratų bendrijos pirmi-

ninkas Paulius Saudargas, Vil niaus sa-
vivaldybės tarybos narė Go da Karazi-
jaitė ir žinomas folkloro dainininkas
Jonas Volungevičius.

Darbščiam Lietuvos sporto mu-
 zie jaus direktoriui P. Majauskui – dva-
 sinės olimpinės ugnies nešėjui, Nau-
jųjų metų dieną žengsiančiam į savo
garbingo asmeninio jubiliejaus šventę,
linkime dar daug gražių kūrybinių
žiedų, kuo geriausios sveikatos, Dievo
palaimos jo kilnaus darbo bare, ren-
kant ir saugojant mūsų didžios  isto-
rijos žiupsnelius.

Adventinių angelų skrydis

Mieli Draugo fondo nariai ir rėmėjai,
Adventas baigiasi. Vėl atėjo laikas, kai mes savo artimiesiems ir

draugams siunčiame sveikinimus, o tikintieji laukia Kristaus Užgi-
mimo šventės.

Brangus Draugo fondo nariai ir rėmėjai, sveikiname Jus, Jūsų šei-
mas, artimuosius ir visus geros valios žmones su Kristaus Gimimo
švente.

Tegu nuoširdi mūsų padėka lydi Jus už nuolatinę paramą laik-
raščiui.

Visiems linkime kalėdinės nuotaikos, ramybės, džiaugsmo ir mei-
lės 2020-aisiais metais.

Draugo fondo taryba

Metams baigiantis nariai spėjo pasveikinti Draugo fondą:

http://draugokalendorius.org

Susitikimai Washingtone

Gruodžio 15 d. LR garbės konsulas Aspen, CO dr. Jonas V. Prunskis lankėsi Was-
hingtone, kur vyko keletas svarbių susitikimų. Dr. Prunskis kartu su kitais politi-
kos bei verslo atstovais dalyvavo susitikime su JAV prezidentu Donald Trump ir

viceprezidentu Mike Pence. Susitikimo metu buvo aptariamos politinės ir ekonominės
temos, tarp jų – ir opioidų epidemijos Jungtinėse Valstijose situacija bei jos sprendimo
būdai.

Šiame susitikime dalyvavęs JAV Vidaus reikalų sekretorius David L. Bernhardt pokalbio
su dr. Prunskiu metu patvirtino savo sutikimą būti garbės svečiu kasmetinėje Lietuvos
Nepriklausomybės dienos šventėje, vyksiančioje 2020 m. kovo 1 d. garbės konsulate As-
pene. Joje dalyvauti yra pakviestas ir Colorado valstijos senatorius Cory Gardner.

Dr. J. Prunskis Washingtone taip pat susitiko LR Seimo nariu, Transatlantinių santykių
ir demokratinės plėtros pakomitečio pirmininku ir Tarpparlamentinių ryšių su Jungtinėmis
Amerikos Valstijomis grupės pirmininku Emanueliu Zingeriu, besilankančiu Washing-
tone su darbo vizitu. Susitikime buvo aptarta politinė bei ekonominė situacija Lietuvoje
bei kiti klausimai.

LR garbės konsulato Aspene inf

Emanuelis Zingeris ir dr. J. Prunskis.                                    LR garbės konsulato Aspene nuotr.
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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

Linksmų Kalėdų švenčių

ir laimingų Naujų 2020 metų

visiems tautiečiams ir Lietuvių Tautinių

kapinių sklypų savininkams linki
Čikagos Lietuvių Tautinių kapinių vadovybė-direktoriai

Arūnas Buntinas, pirmininkas
Emma A. Petraitis, vicepirmininkas

Pamela Rice, sekretorė
Dainius Brazaitis, iždininkas

Tauras Šmulkštys, iždininko pav.
Ramūnas Buntinas, darbo kom. pirmininkas
Direktoriai – Paul Karlovics, Hilde A. Kuzas, 

Amy Bulbrooke, Daina J. Smith
Administratorius Saulius B. Balsys

Lietuvių Tautinės kapinės
8201 S. Kean Ave.

Justice, IL 60458-1720

(708) 458-0638, fax (708) 458-7719
www.lithnatcemetery.com

Kapinės įsteigtos 1911 metais

Įsibėgėjus pasiruošimo didžiosioms metų
šventėms maratonui, namuose sužimba
ir žaliaskarės. Dalinamės rekomendaci-

jomis, ką daryti ir kokių priemonių imtis, kad
gyvos eglutės džiugintų kuo ilgiau, o rū-
pesčių dėl byrančių spyglių jos keltų kuo ma-
žiau. 

* Laistymas. Nepriklausomai nuo
to, kokią žaliaskarę – augančią vazone
ar nukirstą – pasirinksite, būtina pa-
sirūpinti optimalia jos drėgme. Todėl
būtina ją nuolat laistyti ir neleisti jai
išdžiūti. 

* Purškimas. Laistymo dažniausiai
nepakanka. Be to, laistant didžiausias
vandens kiekis pasiekia šaknis. Kad
spygliai, kamienas ir šakos būtų gy-
vybingesni, o eglutė gautų optimalų

drėgmės kiekį, ją patartina ne tik lais-
tyti, bet kas kelias dienas apipurkšti
vandeniu. 

* Eglutės pripratinimas. Nusipir-
kus nukirstą eglutę, patartina nesukelti
jai temperatūrų šoko. Kitaip sakant,
prieš puošiant eglutę, vertėtų ją palai-
kyti žemesnėje nei kambario tempe-
ratūroje ir aukštesnėje nei lauke esan-
ti temperatūra. Tam idealiai tinka ga-
ražas, balkonas ar koridorius. Optimali
adaptacinio laiko trukmė – para. 

* Tinkamas „pamerkimas”. Ne-
dideli eglučių stovai būna estetiški, ta-
čiau jei eglutės stovas yra be vandens
talpos, tai trumpina eglutės išsilaiky-
mo periodą. Eglutę galima statyti į
talpą su vandeniu. Kita patikima al-
ternatyva – įstatyti eglutę į kibirą su
drėgnu, švariu smėliu. 

* Pjūvio atnaujinimas. Patartina
atnaujinti į namus parsineštos eglutės
pjūvio vietą, ja pakartotinai pripjau-
nant. Tiesa, pjauti patartina tiesiai –
tuomet vanduo geriau prasiskverbs į
kamieną. 

* Parinkite tinkamą vietą. Jei įma-
noma, eglutė turėtų stovėti ne itin
karštoje patalpoje. Žaliaskarės taip pat
nepatariama statyti prie radiatorių, šil-

dytuvų, židinių. 

* Kruopštus rinki-
masis. Jei į namus par-
sinešite pastovėjusią, pa-
džiuvusią, prieš ilgą lai-
ką nukirstą eglutę, jos
išlaikyti ilgai tikrai ne-
pavyks. Maža to, ji mes
daugiau spyglių. 

f Todėl renkantis
vertėtų eglutę papurtyti
ir pažiūrėti, kaip gau-
siai  krenta  jos spyg-
liai. 

f Kitas svarbus mo-
mentas – stiebo apžiūra.
Jei pjūvis gerokai pa-
džiūvęs, tikėtina, kad eg-
lutė nukirsta prieš kurį
laiką. 

f Atkreipti dėmesį
reikėtų ir į koto kraštus
– kuo labiau apdžiūvę jo
kraštai, tuo seniau nu-
kirsta eglutė.   

f Renkantis vazone
augančią eglutę, vertė-
tų atsiminti, kad šios eg-
lutės gali būti dviejų rū-
šių: augintos žemėje, iš-
kastos ir pasodintos į va-
zoną arba augintos kartu
su vazonu. 

f Antrosios grupės eglutės yra
brangesnės, tačiau sėkmingiau prigy-
ja žemėje, jei po šventinio laikotarpio
norite jas persodinti į nuolatinio au-
gimo vietą. 

f Tačiau nepriklausomai nuo au-
ginimo būdo, šventinį periodą na-
muose labai sėkmingai išgyvens tiek
žemėje, tiek vazonuose augintos ža-
liaskarės.

Pagal lrytas.lt

Kad Kalėdų eglė jus
džiugintų kuo ilgiau...
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� Kalėdinę savaitę išeis du ,,Draugo” nu-
meriai – antradienio, gruodžio 24 d. ir šeš-
tadienio, gruodžio 28 d. Šviesių ir ramių šv.
Kalėdų jūsų namams. 

� Pal. J. Matulaičio misija praneša, kad pa-
sikeis misijos direktorius. Pagal Lietuvos ir
Latvijos jėzuitų provincijos vykdomą kunigų
rotaciją 2020 m. sausio 10 d. į misiją iš Lie-

tuvos atvyks t. Vaidas Lukoševičius SJ, ku-
ris, baigus tvarkyti reikiamus dokumentus,
pakeis misijos direktorių t. Algį Baniulį.

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

Advokatas
VYTENIS LIETUVNINKAS

4536 W. 63 Street
Chicago, IL 60629

(Skersai gatvę nuo „Draugo”)

Tel. 773-284-0100
info@midwaylegal.com

Namams pirkti paskolos 
duodamos mažais mėnesiniais 

įmokėjimais ir prieinamais nuošimčiais.
Kreipkitės į 

mutual Federal Bank, 
2212 West Cermak Road. 

Tel. (773) 847-7747

Puošnios snaigės tyliai krinta,

medžių šerkšnas sidabru švinta.

Snaudžia miškai snieguose,

paplinta ramybė širdyse.

LINKIME NUOSTABIŲ ŠV. KALĖDŲ IR LAIMINGŲ NAUJŲJŲ METŲ!

LIETUVIŲ SKAUTŲ SĄJUNGA
L.S.S. Tarybos Pirmininkė v.s. fil. Rūta Baltaduonytė-Lemon

Vyriausias Skautininkas
ir Brolijos Vadas

v.s. fil. Albertas Kerelis, Jr.

Vyriausio Skautininko 
Pavaduotoja ir Seserijos Vadė

v.s. fil. Daiva Chauhan

A.S.S. Centro Vadijos
Pirmininkas

s. fil. Audrius Aleksiūnas

pAS MUS
IR

AplINk MUS

Rimantas P. Pauliukonis, gyvenantis Strafford, NH, dar
metams pratęsė „Draugo” garbės prenumeratą. Pagarba ir
padėka už spausdinto žodžio išsaugojimą išeivijoje.

Virgus L. Volertas, gyvenantis Narberth, PA, tapo „Draugo”
garbės prenumeratoriumi. Nuoširdžiai dėkojame, kad skaitote
mūsų laikraštį ir sveikiname tapus garbės prenumeratoriumi.


