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Kalėdų eglutės šventė – 5 psl.

Vicepirmininkė jaunimo reikalams
grįžo iš mokymų – 7 psl.
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VIRGINIJA PETRAUSKIENĖ

Šiandien, baigiantis 2019 me-
tams, neatsitiktinai prisi-
mename kai kurias ,,Drau-

ge” gvildentas temas. Norime
kartu su savo skaitytojais pasi-
džiaugti šiais metais mūsų laik-
raštyje aprašytų įvykių laimingu
tęsiniu. Visuomenėje įvykiai sa-
vaime nevyksta, jie priklauso
nuo žmonių veiksmų. Šiais me-
tais sulaukėme ne vieno patvir-
tinimo, kad pilietiški žmonės yra
didžiulė jėga, galinti nulemti neį-
tikėtinas pergales, sustabdyti,
atrodytų, sunkiai sustabdomą
nepageidaujamų įvykių tėkmę.
Tai – apie pilietiškų ir neabejingų
gyventojų, tarp kurių yra ir ne-
mažai lietuvių, kovą su jų aplin-
ką ir  sveikatą nuodijančia tarp-
tautine chemijos įmone ,,Steri-
genics”. 

O koks ,,Drauge” aprašytos
istorijos apie poeto Bernardo
Brazdžionio archyvus, atsidūru-
sius internetiniame aukcione, tę-
sinys? Ar ji buvo nupirkta už 2,5
milijono dolerių? Kur šiuo metu
yra mūsų tautos poeto rankraš-
čių dalis, atsidūrusi amerikiečio
kolekcininko, ,,sandėlių medžio-
tojo” rankose?                – 3 psl.

Išeinančiais metais – žmonių stebuklai

Penktadienį, gruodžio 27 dieną, Lietuvos prezidentūroje vykusioje 2019 metų ,,Globalios Lietuvos apdovano-
jimų” iškilmingoje ceremonijoje ,,Draugui” įteiktas apdovanojimas ,,Už viso gyvenimo nuopelnus”. Tai viena
iš septynių tą vakarą paskelbtų nominacijų kategorijų. 

Ceremonijos metu 110-uosius metus be pertraukos leidžiamą ,,Draugą” susirinkusiems pristatė LR užsienio
reikalų ministras Linas Linkevičius. Jis prisiminė, kad pernai šioje kategorijoje buvo apdovanota ,,Amerikos bal-
so” lietuvių redakcija. Šiais metais įvertintą ir apdovanojamą lietuvių pasaulio naujienų laikraštį ,,Draugą” minist-
ras pavadino ,,išeivijos ir Lietuvos metraštininku”.  – 3 psl.

Metų pabaigos staigmena –

,,Draugo” įvertinimas
Lietuvoje

2019 metų ,,Globalios Lietuvos apdovanojimų” ceremonijo-
je iš k.: ,,Draugo” bendradarbis V. Zaikauskas, buvusi redak-
torė Dalia Cidzikaitė, prezidento žmona D. Nausėdienė, pre-
zidentas G. Nausėda, ,,Draugo” vyr. red. R. Lapas, ,,Kultūros”
priedo red. Renata Šerelytė.                 Justino Auškelio nuotr.
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G A N Y T O J O  Ž O D I S

L A I Š K A I

KUN. GINTARAS JONIKAS

Evangelija pagal Matą, Mt 2
Bėgimas į Egiptą ir buvimas Egipte

13 Išminčiams iškeliavus, štai vėl
pasirodo Juozapui sapne Viešpaties
angelas ir sako: „Kelkis, imk kūdikį su
motina ir bėk į Egiptą. Pasilik ten, kol
tau pasakysiu, nes Erodas ieškos kū-
dikio norėdamas jį nužudyti”. 14 Atsi-
kėlęs nakčia Juozapas pasiėmė kūdikį
ir motiną ir pasitraukė į Egiptą. 15 Ten
jis prabuvo iki Erodo mirties,[i8] kad iš-
sipildytų Viešpaties žodžiai, pasakyti
per pranašą:

Iš Egipto pašaukiau savo Sūnų.
Jėzus sugrįžta į Nazaretą 

19Erodui mirus štai Viešpaties an-
gelas pasirodo per sapną Juozapui
Egipte20 ir sako: „Kelkis, imk kūdikį su
motina ir keliauk į Izraelio kraštą,
nes jau mirė tie, kurie tykojo kūdikio
gyvybės”. 21 Tuomet Juozapas atsikė-
lė, pasiėmė kūdikį ir motiną ir pargrįžo
į Izraelio žemę. 22 Išgirdęs, jog Arche-
lajas[i11] valdo Judėją po savo tėvo Ero-
do, pabūgo ten vykti. Įspėtas sapne, nu-
keliavo į Galilėjos sritį 23 ir apsigyve-
no Nazareto mieste, kad išsipildytų
pranašų žodžiai:

Jį vadins Nazariečiu.[i12]

Tikiu, kad dauguma Jūsų nuosta-
biai gražiai atšventėte šv. Kalėdas, da-
lyvavote Bernelių šv. Mišiose. Kūčių va-
karas sukvietė visus sugrįžti į namus
ir gražiausiose metų šventėse apkabi-
note vienas kitą, dalinotės baltu kalė-
daičiu, dangiškos šviesos apšviesti iš-
sakėte brangiausią žodį, išreiškėte
švenčiausią jausmą – myliu tave! 

Dėkoju Dievui, kad man, kaip ku-
nigui, leido išgyventi Jėzaus Kristaus
gimimo šventes kartu su Atlantos, GA,
Palm Beach, FL, apylinkių ir Dievo Ap-
vaizdos parapijos Southfield, MI, lie-
tuvaičiais, jų artimaisiais – tai mano
šeima! Kiek gėrio, grožio, meilės ir
bendros maldos džiaugsmo patyriau
būdamas kartu su savo broliais ir se-
serimis!

Gyvenimas su Dievu būtų idealus,
jei nebūtų gyvenimo be Dievo, kuriame
pasimato, kas yra tamsa, skausmas, ne-
teisybė, užterštas, iškreiptas pasaulis
ir žmogus.

Tačiau kasmet Kalėdų naktį dan-
gaus šviesa perskrodžia pragaro (ir
mūsų) tamsą, angelų giesmė paskelbia

– gimė pasaulio Atpirkėjas, ateikite ir
pasveikinkite Jį, gyvenkite Jo pa-
skelbta Evangelija. 

Baigiame 2019 metus minėdami
Šventąją Šeimą: kūdikėlį Jėzų, Švč.
Mergelę Mariją ir šv. Juozapą. Gyven-
ti pagal Evangeliją pirmiausia moko-
mės iš Šventosios Šeimos. Šiandienos
Evangelija aprašo, mus informuoja ir
kartu moko, kaip reikia šeimai gy-
venti susidūrus su pavojais – būti kar-
tu, įveikti visas kliūtis kartu ir vienas
kitą saugoti, branginti! 

Kas yra lankęsis Šventojoje Že-
mėje, daug aiškiau gali suprasti, koks
baisus ir žiaurus buvo Judėjos valdy-
tojas Erodas (nepaisant didelių talen-
tų). Skaitydami paskutinio metų sek-
madienio Evangeliją, kaip krikščio-
niškai išauklėti žmonės labai jaudi-
namės dėl to, kas galėjo nutikti Mer-
gelei Marijai ir šv. Juozapui, kokiame
mirtiname pavojuje buvo atsidūręs
kūdikis Jėzus. Negana to, kad pasaulio
Išganytojui teko gimti gyvulėlių tvar-
telyje (nes tarp žmonių neatsirado jam
vietos), jį iškart užpuola kitos, dar
baisesnės negandos. Taip Viešpatį pa-
sitiko pasaulis? Taip jo laukė išrinktoji
tauta? Koks žmogus gali duoti įsakymą
išžudyti Betliejaus apylinkėse visus
mažučius berniukus, nekaltus vaike-
lius? Kiekvienam tėvui ir motinai su-
dreba širdis pagalvojus apie šį nežmo-
nišką siaubą. Ne vienas iš tėvų tyliai
širdyje džiaugiasi, kad jiems neteko gy-
venti tuo metu ir toje vietoje. 

Tačiau pavojus tyko ne tik ,,toje
vietoje ir tame laike”. Pavojus, di-
džiausias blogis ir žiaurumas randasi
žmogaus be Dievo širdyje, kuris ci-
niškai panaikina 10 Dievo įsakymų, sa-
vanaudiškumo apnuodytas begėdiš-
kai laužo visas teisines, moralines,
bendražmogiškas taisykles ir nuosta-
tas. Besaikės, neatsakingos prieš vi-
suomenę valdžios, pinigų, garbės troš-
kimas, gyvybės negerbimas yra ne
kas kita, kaip tenkinimas menkaver-
tiškumo instinkto, kuris skaudžiai ža-
loja žmonių bendruomenę, kelia karus,
neapykantą, teršia gamtą, naikina ar
užšaldo žmogaus embrionus, sukelia
baisias psichologines ir fizines ligas. 

Dievas gimė visiems, bet turime
pripažintį faktą – Pas savuosius atėjo,
o savieji jo nepriėmė. Visiems, kurie jį
priėmė, jis davė galią tapti Dievo vaikais
– tiems, kurie tiki jo vardą... (Jn 1, 11-12).

Šiandien mes galvojame apie Jėzų,
ypač kaip apie kūdikį ėdžiose, tačiau jis

Mums reikia tavęs, kūdikėli Jėzau, 
mums reikia šventosios šeimos,
kad mūsų šeimos būtų šeimos!

Laiškų ir nuomonių kalbos stiliaus
redakcija netaiso

taip pat yra Žodis, per kurį viskas
buvo padaryta, o be jo nebuvo nieko,
kas padaryta. Sekti juo yra gyvenimas,
tačiau niekada nesuprasime jo tapa-
tybės, nes jis mus įtraukia į Dievo slė-
pinį.

Jėzaus šeimos gyvenimas sunkiai
apibūdinamas. Kaip ir mūsų visų šei-
mų gyvenimai. Tačiau mes aiškiai su-
vokiame, kad Šventosios Šeimos gy-
venimas daro didžiulę įtaką mūsų gy-
venimui, kaip ir mūsų šeimų gyveni-
mai daro įtaką Bažnyčios gyvenimui.
Dėl savo svarbos Bažnyčia visada ver-
tino šeimą.

Nauja realybė yra ta, kad šeimos
gyvenimas dabar labai įvairus: išsi-
skyrę ir atskirai gyvenantys tėvai, be
jokios teisinės registracijos gyvenan-
čios poros, gėjai, našliai. Bažnyčia rū-
pinasi visais, ir bažnyčia kaip idealą
siūlo Šventosios Šeimos modelį.

Mes, kaip Bažnyčia, įsipareigoja-
me spręsti benamystės ir skurdo šei-
mose sprendimus. Turime žinoti apie
šeimos gyvenimo patiriamus sunku-
mus, juos suprasti ir rasti finansavimą,

KALĖDOS SU STALINU

Buvo 1940 metų Kalėdos Kaune.
Pirmoji sovietų okupacija. Kalėdų se-
 nelis panaikintas, bet mums vaikams
vis tiek buvo suruošta eglutė Kari nin-
 kų ramovėje. Vietoj Kalėdų senelio
buvo laimės šulinys, į kurį vaikai nu-
leisdavo meškerę ir ištraukdavo ko kį
kuklų žaisliuką:  pajacą, lėlytę, kala-
dėlių, švilpynę, kaladę kortų su gyvu-
liukais, spalvotų pieštukų ir t. t.  Priė-
jo ir man eilė. Nuleidžiu meške rę ir ne-
kantriai laukiu. Ir štai ant meš kerės
galo iškyla... Stalino įrė min tas pa-
veikslas. Prapliupau verkti   (buvau
beveik penkerių metų) ir nie kas manęs
ilgą laiką nepajėgė nuraminti.

Mama norėjo tą Staliną į stalčių
įkišti, bet taip neišėjo. Mūsų name, ant-
rame aukšte, buvo apgyvendintas so-
vietų pulkininkas su žmona.  Tėve lis su
tuo pulkininku ilgai pasikalbėdavo
ir sakydavo, kad tas pulkinin kas, buvęs
caro karininkas, širdyje nė ra komu-
nistas. Vienu žodžiu, pado rus žmogus,
nors ir „priverstas velniui tarnau-
ti”. Jo žmona, žemo ūgio storoka mo-
teris, visada būdavo linksma ir nenu-

stodavo šnekėti. Užtat tė veliai praminė
ją „šnekute”. Ir jos pir  mas klausimas
mums parvykus namo buvo: Kokią
dovanėlę aš par sinešiau iš eglutės? Ne-
liko  nieko kito, kaip parodyti tą Sta-
lino paveikslą, ku  rį su džiaugsmu ji
tuojau  pastatė ant staliuko salonėly-
je.   

Aš, matyt, buvau nugirdęs kažką
blogo apie Staliną, taip kad kitą dieną
pakišau jo paveikslą po sofa. Pulki nin-
ko žmona to paveikslo tuoj pasigedo ir
su mamos pagalba greitai jį su ra do.
Kitą dieną aš Stalino paveikslą vėl nu-
kišau. Tada pulkininko žmona man
davė penkių rublių raudoną banknotą
su Lenino paveikslu (rodos „červon-
su” vadindavo), sakydama, per mamą,
kad Staliną reikia gerbti, nes jis yra
visų mūsų tėvas, o vaiku čius jis ypa-
tingai myli. Papirktas ir mamos pa-
bartas, nutariau Stalino dau  giau ne-
beslėpti.

R. John Rapšys
Chicago, IL

ypač vaikų priežiūrai.
Nesvarbu, kokie sunkumai kyla

šeimos gyvenime – santuokos sakra-
mentas žada Dievo ir bendruomenės
pagalbą.

Bažnyčia skatina melstis šeimoje
ne tik per Kūčias ir Kalėdas. Tikrai pa-
laiminta šeimos malda bus kas vakarą
suklupus prie vaiko lovelės, prie ben-
dro pietų ar vakarienės stalo. Katali-
kiškos šeimos tėvai nenumeta vaikui
į rankutes naujų technologijų ir patys
neužsidaro savo kambaryje su telefonu
ar planšete rankose, kad vengtų ben-
dravimo. 

Nukelta į 14 psl.
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,,Sterigenics” nebenuodys 
Willowbrook ir jo apylinkių

Šiais metais stulbinančia pergale baigėsi gy-
ventojų kova prieš galingą tarptautinę chemijos
bendrovę ,,Sterigenics”, kuri, kaip neseniai paaiškėjo,
į aplinką išmesdavo milžiniškus kiekius nuodingų
medžiagų. Teismo sprendimu Willowbrook mieste-
lyje daugiau nei 30 metų veikusi įmonė buvo laiki-
nai sustabdyta, o vėliau – sulaukė dar griežtesnio ver-
dikto: turėjo nutraukti savo veiklą. Willowbrook mies-
telyje gyvena nemažai lietuvių. Todėl nenuostabu,
kad į kovą su aplinką ir žmones nuodijančia chemijos
milžine kartu su kitais įsijungė mūsų tautiečių. Vie-
na iš judėjimo ,,Stop Sterigenics” iniciatorių ir ly-
derių buvo lietuvė Neringa Zymancius.

Apie Neringą ir jos bei kitų aktyvistų kovą
prieš ,,Sterigenics”  rašėme  kovo 7 d. ,,Drauge”. Tuo-
met lietuvaitė savo interviu sakė, kad ją kilti į kovą
paskatino į viešumą iškilusi baisi statistika: Wil-
lowbrooke ir jo apylinkėse vėžiu sergančių žmonių
yra išskirtinai daug. Nemažai šių apylinkių gyven-
tojų jausdavo keistų sveikatos sutrikimų. Paaiškėjo,
kad dėl to kalta ,,Sterigenics”, kurioje itin nuodin-
gomis etileno oksido dujomis buvo sterilizuojami me-
dicinos reikmenys, įranga ir net vaikiški žaislai. Ga-
mybinio proceso metu bendrovė į aplinką išmesda-
vo didžiulius neleistinus kiekius kancerogeninės me-
džiagos – etileno oksido. Amerikiečių spauda prenešė,
kad pagal valstybinius įrašus „Sterigenics” ir jos
pirmtakai į aplinkines apylinkes legaliai išleido
daugiau kaip 254 000 svarų etileno oksido. Net ir po
to, kai „Sterigenics” patobulino taršos kontrolę,
EPA atliktas tyrimas parodė, kad etileno oksidas iš
„Willowbrook” įrenginio vis dar liko pavojingas: liko
rizika susirgti vėžiu net iki 25 mylių spinduliu aplink
įmonę gyvenantiems žmonėms.

Keliolikos aktyvistų grupė ,,Stop Sterigenics” įsi-
kūrė praėjusių metų rugpjūtį, tačiau netrukus jų ju-
dėjimo rėmėjų gretos išaugo iki 7 000 žmonių. Ak-
tyvistus parėmė ne tik miestelio savivaldybė, bet ir
žurnalistai, kai kurie Illinois politikai, Kongreso na-
riai. Paskui Willowbrook ir jo apylinkių aktyvistus
pasekė ir kitų valstijų žmonės, kurių sveikatai pavojų
kelia tose apylinkėse orą teršiantis etileno oksidas.
Etileno oksido problema buvo iškelta valstybiniu
mastu. Šis gyventojų judėjimas,,Stop Sterigenics”,

pradėtas Willowbrook gyventojų prieš galingą che-
mijos įmonę turėtų įeiti į istoriją kaip trumpiausiai
– vos daugiau nei metus – trukusi piliečių kova už
savo teisę į sveiką aplinką.   

,,Aš manau, kad mes vieni kitiems įteikėme pa-
čią geriausią Kalėdų dovaną.” 

,,Niekada neabejokite, kad net ir maža grupė
mąstančių ir atsakingų piliečių yra pajėgūs pakeis-
ti pasaulį” – tai kalėdinės mintys, kuriomis pasida-
lijo jau 8 000 narių pasiekusios FB grupės ,,Stop Ste-
rigenics” dalyviai.  

Koks likimas ištiko
B. Brazdžionio archyvą?

,,Galiu jus nuraminti, kad B. Brazdžionio ar-
chyvas atsidūrė tikrai saugioje vietoje. Daugiau
apie tai neturiu ką pasakyti, nes ne mes šiuo klau-
simu rūpinomės”, – ,,Draugui” sakė LR generalinio
konsulato darbuotoja Agnė Gurevičienė. Redakcijos
žiniomis, B. Brazdžionio dokumentais pasirūpino
grupė Los Angeles lietuvių. 

Rugsėjo 21 dienos ,,Draugo” numeryje rašėme,
kad internetiniame aukcione atsirado sensacingas
pasiūlymas įsigyti garsaus lietuvių poeto Bernardo
Brazdžionio archyvo dalį, kurioje yra jo rašytų laiš-
kų artimiems žmonėms, rankraščių, fotografijų ir
kitų svarbių literatūros istorijai dokumentų. Už
juos buvo prašoma nerealios sumos – 2,5 mln. dole-
rių. Pasakojome apie tai, kad šie vertingi doku-
mentai atsidūrė amerikiečio kolekcininko, vadina-
mojo ,,sandėlių medžiotojo”, rankose. Tą dieną
,,Drauge” buvo spausdinamas interviu su šiuo žmo-
gumi. Amerikietis pasakojo, kad lietuvių tautos
dainiaus laiškai buvo palikti neapmokėtuose daik-
tų saugojimo sandėliuose. Kolekcininkui nuojauta pa-
kuždėjo, kad dokumentai, parašyti jam nežinoma kal-
ba, yra tikras lobis, kurį vėliau pardavus, galima ge-
rai praturtėti. Nors pats ir nesuprato, kas rašoma
rankraščiuose, tačiau internete paieškojęs rado,
kad B. Brazdžionis – žinomas žmogus, apie kurį lie-
tuvių spaudoje buvo daug rašoma, jo atvaizdas iš-
spausdintas net ant pašto ženklo. Todėl ilgai ne-
svarstęs, amerikietis už 4000 dolerių rugsėjo viduryje
nusipirko prekę. Vėliau paaiškėjo, kad tuos B. Braz-
džionio daiktus norėjo įsigyti lietuviai, už dvi do-
kumentų dėžes  buvo sulygta 3 000 dolerių suma. Ta-
čiau, nepaisant susitarimo, archyvai buvo parduoti
tam, kuris pasiūlė didesnę sumą. 

Išeinančiais metais – žmonių stebuklai

Atkelta iš 1 psl.

Garbingą apdovanojimą atsiėmė laikraščio vy-
riausioji redaktorė Ramunė Lapas, ,,Kultūros” prie-
do redaktorė Renata Šerelytė, bendradarbis Vitalijus
Zaikauskas ir anksčiau 10 metų ,,Draugui” vadova-
vusi Dalia Cidzikaitė. Lietuvos prezidentas Gitanas
Nausėda Ramunei Lapas įteikė skulptoriaus Stasio
Žirgulio sukurtą skulptūrėlę. 

Pasibaigus iškilmingai ceremonijai, kuria LRT
Plius transliavo internetu, į ,,Draugo” redakciją at-

skriejo jausminga žinelė iš Lietuvoje esančių kole-
gų: ,,Esam laimingi ir dėkingi už įvertinimą! O pri-
zas labai sunkus  ir tvirtas – tikime, kad išlaikys dar
šimtą metų. Žmonės prieina ir mus sveikina. ‘Drau-
gas’ buvo, yra ir, tikime, bus ateityje žinomas”. 

Džiaugiamės, kad šių metų ceremonijos metu
buvo pagerbta ir daugiau Amerikos lietuvių. Išsa-
miau apie 2019 metų ,,Globalios Lietuvos apdova-
nojimus” skaitykite paskutiniame šių metų nume-
ryje. 

,,Draugo” inf.

Metų pabaigos staigmena – ,,Draugo” įvertinimas Lietuvoje

Pagerbti ,,Globalios Lietuvos apdovanojimų” laureatai su pirmąja šalies pora – prezidentu G. Nausėda bei jo žmona D.
Nausėdiene. ELTA nuotr. 

Pirkinį įsigijęs kolekcininkas neslėpė euforijos
– jis sakė žadąs kreiptis į   Christie’s ir Sotheby’s var-
žytinių namus, kad jie įvertintų jo turimus B. Braz-
džionio dokumentus. Lietuvos Kultūros ministras
Mindaugas Kvietkauskas LRT žurnalistams tąsyk
sakė, kad Lietuva neturi galimybės dalyvauti šiame
internetiniame aukcione, nes ši suma yra milžiniš-
ka, ji viršija ne vienos kultūros įstaigos metinį biu-
džetą. M. Kvietkauskas paminėjo, kad B. Brazdžio-
nis buvo pirmasis Maironio literatūrinio muziejaus
vadovas. Šiame muziejuje yra saugomas jo šeimos
perduotas didžiausias poeto archyvinis ir memo-
rialinis palikimas, kuriame yra 30 tūkst. egzemp-
liorių įvairių rankraščių, laiškų, prisiminimų. Šį ar-
chyvą 2003 metais iš Čikagos parvežė Maironio mu-
ziejaus darbuotojai. Lietuvių literatūros ir tautosa-
kos instituto direktorės Aušros Martišiūtės-Linar-
tienės manymu – vertingiausia internete parduo-
damo archyvo dalimi laikytini poeto rašyti laiškai
žmonai ir artimiesiems bei draugams. Direktorė vy-
lėsi, kad JAV gyvenantys turtingi mecenatai padės
išpirkti šiuos dokumentus ir jie išliks Lietuvos kul-
tūrinio paveldo dalimi. 

Stebint internete, kaip sekasi amerikiečiui ko-
lekcininkui parduoti B. Brazdžionio dokumentus,
ėmė aiškėti, kad norinčių už tokią kainą įsigyti poe-
to archyvą pirkėjų nėra tiek daug, kaip tikėtasi iš pra-
džių. Pardavėjas pradžioje pamažu, vėliau – vis labiau
ir labiau mažino kainą, kol pagaliau jo internetinio
aukciono puslapyje atsirado desperatiškas kreipi-
masis į galimus pirkėjus, kad šie pateiktų kokį
nors realų pasiūlymą. Tai buvo daugiau nei aiškus
ženklas, kad laikas pradėti derybas.

,,Draugo” žiniomis, B. Brazdžionio archyvą nu-
pirko lietuvių kilmės žmogus ir atidavė jį B. Braz-
džionio vaikaitei, palikdamas teisę jai spręsti, kaip
toliau elgtis su šia vertybe. Pirminiais, nepatiks-
lintais duomenimis, moteris, atgavusi šeimos re-
likviją, panoro ją palikti šeimoje, kadangi archyve
yra daug asmeninių poeto laiškų. Nepatikrintais duo-
menimis, pirkėjas pardavėjui sumokėjo mažiau nei
10 tūkstančių dolerių (ši suma galėjo siekti ne dau-
giau kaip 6–8 tūkst.). 

B. Brazdžionio archyvinių dokumentų pirkimo
detalės buvo labai slepiamos ir neviešinamos. Su šia
istorija susiję žmonės atsitvėrė tylos siena. Tikėti-
na, kad jie taip elgėsi gerbdami B. Brazdžionio gi-
minaitės ir jos šeimos pageidavimą. Todėl iki šiol ga-
lima tik spėlioti, kaip atsitiko, kad tokia brangi šei-
mos relikvija atsidūrė neapmokėtuose daiktų sau-
gojimo sandėliuose. Tikėkimės, kad šios istorijos tę-
sinys ir smalsumą keliančios detalės paaiškės atei-
tyje – paliekame šią mįslę įminti B. Brazdžionio  gy-
venimo ir kūrybos tyrinėtojams. 
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TELKINIAI

,,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

GRAŽINA KAZILIENĖ

Atskamba balsas iš aukštai, ramina ilgesį žmogaus,
Nakties tamsa jau traukiasi, šviesa pasklido iš dangaus…
Beribe meile gimstanti, gaivinki širdis alkstančias, 
Žvaigžde žibėk padangėse, viltim nuskaidrinki kančias…

Gruodžio 18-osios vakarą Portlando Lietuvių Ben-
druomenės (LB) tikintieji rinkosi į susikaupimo vakarą
maldai ir pabendravimui su Jo Ekscelencija vyskupu
Lionginu Virbalu iš Lietuvos, šiuo metu besisve-
čiuo jančiu Amerikoje ir lankančiu katalikiškas vietas,
Lietuvių Bendruomenių parapijas, bei Šv. Kazimiero
parapijos (Los Angeles, CA) klebonu Tomu Karanaus -
ku. 

Krikščioniškasis pasaulis, laukdamas Išgany-
tojo atėjimo, maždaug mėnesį iki šv. Kalėdų
tarsi nuščiūva… Adventu vadinamas laiko-

tarpis, skirtas pabendrauti su artimaisiais, susi-
kaupti, skleisti ramybę ir gerumą. Daugelis šio meto
tradicijų atkeliavo iš žilos senovės. Tas laikas skirtas
priminti apie buvimą kartu, artimojo pajautimą, lai-
kas padėkoti, atsiprašyti ir su visais susitaikyti. Da-
bar pats metas prisiminti amžinąsias, tikrąsias ver-
tybes, apmąstyti, ką turėtume keisti savyje ir aplink
save, kad kitais metais būtume laimingesni…

Svetinguose Bendruomenės valdybos pirminin-
kės Giedrės ir Vilmanto Babarskų namuose jautėsi
ypatinga nuotaika… Atrodė, kad visi, tą lietingą va-
karą susirinkę po dienos darbų į šventiškai papuoš-
tą šių namų svetainę, tapome viena draugiška šeima,
su viltimi laukiančia kūdikėlio Jėzaus užgimimo ir
gražiausios metų šventės – stebuklingų šv. Kalėdų…

Kunigas Tomas Karanauskas sukvietė visus
bendrai maldai, o Jo Ekscelencija vyskupas Liongi-
nas Virbalas palaimino gausų šventišką stalą ir visi
susėdome ragauti skaniųjų močiutės Vaidos virtų ce-
pelinų ir žemaitiškų blynų bei įvairių gardėsių, pa-
ruoštų kitų šeimininkių. Visi mintimis nejučia nu-

Susikaupimo vakaras su vyskupu Lionginu Virbalu

selėtojas, buvęs ilgametis Portlando LB pirmininkas
Vilius Žalpys dalina adventinių giesmių žodžius ir
nuskamba pirmoji giesmė: ,,Sveikas, Jėzau gimusis,
šventas Dievo kūdiki…”; ,,Tyliąją naktį balsas su-
gaudė”; ,,Gul šiandieną jau ant šieno Atpirkėjas žmo-
nijos…”

Viena giesmė keitė kitą, pleveno šiltos žvakių
liepsnelės, dalinomės gražiais prisiminimais… buvo
taip gera ir jauku, kad niekas nenorėjo skirstytis…

Kunigas Tomas Karanauskas pakvietė Jo Eks-
celenciją palaiminti Bendruomenės narių atsineš-
tus kryželius ir kitas širdžiai brangias relikvijas, o
tuo pačiu palaiminimas buvo suteiktas ir visiems čia
susirinkusiems bei jų šeimoms ir artimiesiems.

Pasak Jo Ekscelencijos vyskupo L. Virbalo,
Kū čių vakarienė yra bene gražiausia lietuviška
tradicija, tačiau ne visi gali sau leisti ją švęsti ar turi
su kuo, todėl jis ragino: „Sustok, paklausk vardo, pa-
sikviesk, paskambink, skirk laiko...”

,,Šiandien džiaugiamės ir sveikiname vienas
kitą, sulaukusius džiugiosios Kalė-
dų žinios: ‘Mums gimė Išganytojas’.
Angelai piemenims skelbė, kad Jo gi-
mimas bus didis džiaugsmas visai
tautai, ir linkėjo ramybės Dievo my-
limiems žmonėms. Bet tai, ką jie
pamatė, buvo labai paprasta: ‘Jie
nusiskubino ir rado Mariją, Juoza-
pą ir kūdikį, paguldytą ėdžiose’ (Lk
2, 16). Dievo Sūnus neatėjo su Visa-
galio jėga ir šlove – Jis atėjo kaip ne-
turtingas ir silpnas Kūdikis. Jis ne-
nori mūsų priversti, bet nori savo
meile pakviesti, nenori parodyti ga-
lią, bet nori laimėti širdis”, – rašoma
Kauno arkivyskupo metropolito L.
Virbalo pasirašytame Kauno vys-
kupų kalėdiniame laiške tikintie-
siems.

Jo Ekscelencijos vyskupo L. Virbalo apsilan-
kymas Portlando LB tikintiesiems tapo ypatinga
švente šiuo adventiniu susikaupimo laikotarpiu, o
jo padrąsinantys žodžiai, asmeninis pasiaukojimo
Dievui ir tarnavimo žmonėms pavyzdys suteikė vi-
siems taikos ir ramybės, įkvėpė viltį, kad ateinan-
tys 2020-ji metai bus geresni, kilnesni, šviesesni…

Dėkojame Portlando LB valdybai ir jos pirmi-
ninkei Giedrei Babarskienei už tokį šiltą ir dvasin-

Portlando LB tikintiesiems vyskupo L. Virbalo (septintas iš k.) apsilankymas tapo ypatinga švente.          
Giedrės Babarskienės nuotr.

Vyskupas L. Virbalas ragino skirti savo dėmesio tiems, ku-
rie neturi su kuo valgyti Kūčių vakarienės.

klydome į tuos laikus, kai dar buvome vaikai, kai
šventai tikėjome, kad šv. Kalėdų naktį kalba gyvuliai
ir įvyksta daugybė kitų stebuklų, prisiminėme, kaip
šios šventės būdavo laukiama ir jai ruošiamasi gim-
tinėje Lietuvoje, savo tėvų ar senelių namuose, kokių
būdavo laikomasi tradicijų, kokie būdavo ruošiami
valgiai, žaidžiami žaidimai ir giedamos giesmės…

Ir štai jau mūsų nenuilstantis lietuvybės ir tuo
pačiu – senovinių lietuviškų liaudies dainų – puo-

gą adventinio susikaupimo vakarą. Ypatingą padė-
kos žodį norėtume tarti Giedrės mamytei Vaidai Ba-
šinskienei – už jos nuolatinį rūpestį, kad niekam nie-
ko netrūktų, už jos pasiaukojimą triūsiant visą die-
ną virtuvėje ir ruošiant šį bei daugybę kitų vaišių sta-
lų įvairiausiomis progomis. Esame dėkingi turėda-
mi tokią darnią, katalikišką šeimą, kurios namų du-
rys visada visiems atviros, o šių namų siela – darbš-
čioji močiutė Vaida…

Gražina Kazilienė – Portlando LB valdybos 
atstovė spaudai ir ryšiams su visuomene.

Bendros giesmės susirinkusius vienijo ir pakylėjo.
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EGLĖ GARBENIS

Garsiai nuskambėjo, nuaidėjo Detroito lituanistinės
„Žiburio” mokyklos kalėdiniai varpeliai. Graži Kalėdų
eglutės šventė paliko daug įspūdžių, daug gerų
emocijų ir mažiems, ir dideliems.

Daug tėvelių, senelių ir svečių susibūrė į Die-
vo Apvaizdos kultūros centro salę. Po gražių
šv. Mišių, po skanių lietuviškų pietų ir po gar-

džių lietuviškų saldumynų visi su nekantrumu lau-
kė mokinių pasirodymo. Kalėdinį muzikinį foną už-
pildė akordeonu grojęs Danielius Goodman. Kalėdų
eglutės šventę pradėjo mūsų šauni mokyklos direk-
torė Vilija Jurgutienė. Ji visus pasveikino ir širdingai
padėkojo visiems padėjusiems suorganizuoti šią
gražią Kalėdų eglutės šventę. Po padėkos žodžių ka-
lėdinę programą pradėjo 8 klasės mokytoja Eglė Gar-
benis savo kūrybos eilėraščiu „Kalėdų belaukiant”:

Kalėdų eglutės šventė
Detroito lituanistinėje „Žiburio” mokykloje

Visi taip laukiame šios šventės,
Kalėdos jau ne už kalnų.
Jų laukia juk kiekvienas vaikas,
Kalėdų senis atneš juk dovanų!

Tiek džiaugsmo kiekvienoj širdy,
Ir šypsenų čia niekada netrūksta.
Mokyklos žiburys visad šviesus,
Jis lyg šaltinis, vien tik laime trykšta!

Pasveikinkim visi mes Jėzų,
Tai jo gimtadienis gražus.
Mes giedam Kristui Aleliuja,
Ir apkabiname visus!

Tegul Kalėdos būna smagios,
Ir tau, ir man, ir jums visiems!
Šv. Kalėdos – juk tai stebuklų metas,
Tai džiaugsmas ir mažiems, ir dideliems!

Tegul žiemos speige paskęsta liūdesys,
Lai vien tik laimė per šias Kalėdas jus lankys.
Tad švęskime šv. Kalėdas mes visi linksmai,
Ir viso šito linki jums mieli „Žiburio” mokyklos

mokiniai!

Po to scenos užuolaidos lėtai atsitraukė, ir mes
nukeliavom į Lietuvos seną kaimo pirkią, kur lie-
tuviška šeima ruošėsi Kūčioms ir laukė šv. Kalėdų.
Mamą vaidino Ignė Savickaitė, tėtį – Faustas Gar-
benis, dukrą – Luknė Balčikonytė ir sūnų – Markus
Valkauskas. Scenoje  jautėsi kalėdinė nuotaika, vi-
siems buvo taip jauku, šilta ir gera...

Šventės vedėjos Monika Mikulevičiūtė ir Aria-
na Chiappetta pristatė mokinių pasirodymus, pasa-
kojo apie senus Kūčių papročius, būrimus ir kitas
gražias lietuviškas tradicijas.

Gražiu Amelijos Vyšniauskienės-Miltenienės
eilėraščiu mus pasitiko penktokės: Sigita Jurgutytė,
Julytė Gavrilenko, Amelia Maloney ir Gabrielė Vis-
kantaitė. Toliau – linksmas šokis  „Žalnierius”,
kurį paruošė mūsų šaunioji Lelė (Viktorija) Vis-
kantienė. Ji jau daug daug metų savo širdį yra ati-
davusi lietuvių tautiniams šokiams ir moko mūsų
mokinius su dideliu entuziazmu. Ačiū jai labai labai!
Šokdami šį šokį 5, 6, 7 ir 8 klasės mokiniai neleido ra-
miai sėdėti ir kitiems. Taip ir trypėme visi kartu su
šokėjais ir garsiai plojom į linksmą muzikos taktą.
Dainelę „Trys žvaigždelės” padainavo mūsų mažie-
ji kiškiai, darželinukai, 1 ir 2 klasės mokinukai. Solo
partijas atliko: Arija Adomkaitytė, Aideen Maloney
ir Livia Valkauskaitė. Dainelę „Du gaideliai” smagiai
atliko mūsų mokyklėlės mažiausieji kiškiai ir dar-
želinukai. Paskui nuskambėjo už širdies griebianti
daina „Kalėdų giesmė”, kurią atliko 3 ir 4 klasės mo-
kiniai, o solo partijas atliko: Markus Valkauskas, Re-
naldo Bejko ir Danielius Yelizarov. Šokis „Noriu mie-
go” tikrai nė vieno neužmigdė, nes 1, 2, 3 ir 4 klasės
mokiniai smagiai trypė kojomis į skambų taktą ir pri-
vertė ploti ne vieną  žiūrovą. Po šokio – vėl graži dai-
na „Vai atvažiuoja šventa Kalėda”, kurią atliko vy-

Trobelės šeima ruošia Kūčių vakarienę: Luknė Balčikonis,
Faustas Garbenis, Ignė Savickaitė ir Markus Valkauskas.

Vedančiosios Monika Mikulevičiūtė ir Ariana Chiappetta.

Valkauskų ir Garbenių šeimos džiaugiasi eglute.

„Žiburio“ mokyklos vaikai. Eglė Garbenis nuotraukos

Iš k.: aštuntos klasės mokytoja Eglė Garbenis ir mokyklos ve-
dėja Vilija Jurgutienė.

resnieji – 5, 6, 7 ir 8 klasės mokiniai. Po dainos – My-
kolo Linkevičiaus eilėraštį  „Snaigių kalba” drąsiai
deklamavo ketvirtokai: Markus Valkauskas ir Mar-
tis Gabrielius. Po pasirodymų į sceną susirinko visi
programos dalyviai ir su žvakutėmis rankose atliko
finalinę giesmę „Tyli naktis”.

Po to visi kvietėme Kalėdų senelį ir dainavome:
„Kalėdų seneli, važiuok  į Detroitą, Kalėdų seneli, va-
žiuok į Detroitą, ten visi vaikučiai laukia ir valio va-
lio jam šaukia!” Netrukus išgirdom ir varpelio skam-
bėjimą, ir snieguotų batų trepsėjimą! Kalėdų senelis
su dovanų maišu ant pečių atkeliavo pas mus į sve-
čius! Kiek džiaugsmo kiekvieno vaiko širdy! Kalėdų
senelis pašoko su vaikais tradicinį šokį „Jurgeli,
meistreli, mokyk savo vaikus”, nors mes visi daina-
vom „Kalėdų seneli, mokyk savo vaikus!” Paskui Ka-
lėdų senelis sėdo į savo sostą, mielai fotografavosi su
vaikais ir jų šeimomis, davė kiekvienam mokiniui po
dovanėlę ir išklausė kiekvieno vaiko norą – ko norėtų
gauti dovanų. Pabaigai vaikų širdis džiaugsmu dar
pripildė ir laimėtos loterijos prizai.

Šaunų šventės scenarijų sukūrė mūsų septintos
klasės šaunioji mokytoja Vaida Maloney. Audringų
plojimų  ir padėkos žodžių jai tikrai negailėjome. Už
skambių dainų paruošimą buvome labai dėkingi
mūsų muzikantams Mikui Giedraičiui, Simonai Gav-
rilenko ir Danieliui Goodman. Programos viršelį su-
kūrė Vaiva Balčikonienė. Visiems visiems širdingai
padėkojome už nuoširdžią pagalbą ruošiantis šiai nuo-
stabiai vaikų šventei, juk tiek daug reikėjo širdies įdė-
ti, kad visiems būtų gražu, kūrybinga, įspūdinga, ska-
nu, linksma ir įsimintina. Ačiū jums visiems!

Ir pabaigai – nuostabiausios nuotaikos ir šil-
čiausių linkėjimų siunčia jums „Žiburio” mokyklos
kolektyvas. Džiaugsmingų švenčių ir įsimintinų nau-
jųjų – 2020-ųjų metų! Tegul lietuvybės žiburėlis dega
kiekvieno lietuvio širdyje. Išlaikykime nuostabius
mūsų protėvių papročius ir tradicijas, didžiuokimės
mūsų kultūra, juk lietuvybė – tai mūsų didelė verty-
bė! Tegul kiekvienam mokytojui netrūksta kantrybės,
kūrybingumo, naujų idėjų ir meilės mokiniams! 
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IŠ ATEITININKŲ GYVENIMO

LIONĖ KAZLAUSKIENĖ

Niūrią, pilką gruodžio 14 d. popietę Čikagos ateitininkai
susirinko jaukiuose, žvakėm apšviestuose Ateitininkų na-
muose švęsti kasmetinių ateitininkų šeimos Kūčių.

Rima Birutienė, organizacinio komiteto pir-
mininkė, pasveikino susirinkusius ir pakvie -
tė  Austę Vygantienę uždegti žvakę mirusių at-

eitininkų šeimos narių prisiminimui, o Julius Gy-
lys uždegė trečiojo Advento sekmadienio rožinę
žvakę. Prasidėjo šv. Mišios, atnašaujamos kun. Luko
Laniausko. Pamoksle kun. Lukas mums priminė vis
ieškoti Emanuelio Kalėdų ruošos šurmuliuose. Gies-
mes vedė Dalia Lietuvninkienė, Mykolas Daugirdas
ir Julius Gylys, Dariui Polikaičiui akompanuojant.
Ypač gražiai skambėjo Mykolo ir Juliaus duetas –
Leonard Cohen ,,Aleliuja”, išversta į lietuvių kalbą.

Skaitinius skaitė brolis ir se-
sutė Vytautas ir Gabija Sta-
niškiai. Aukas nešė Vidas
Kulbis, Olivija Jameikytė
ir Aldas Kriaučiūnas. Ti-
kinčiųjų maldas skaitė Zig-

mas Kisielius, Lidija Ringienė, Gintaras Lietuv-
ninkas, Juozas Polikaitis, Jokūbas Baranauskas,
Rima Birutienė ir Lionė Kazlauskienė.

Po tradicinio plotkelių laužymo ir laimės linkė-
jimo vieni kitiems skonėjomės Vaidos ir Rimo Pet-
raičių parūpintu Kūčių maistu – silkėmis, mišrai-
nėmis, grybais, aguonų pienu, kūčiukais ir kisielium.
Ona Daugirdienė vedė loteriją, kurioje laimingieji
praturtėjo lietuvišku šiaudinuku. Darius Polikaitis,
naujasis ŠAAT CV pirmininkas, sveikindamas kvie-
tė nedelsiant užsirašyti kalendoriuose, kad kitų
metų Padėkos dienos savaitgalį vyks Ateitininkų
kongresas Čikagoje, Ateitininkų namuose bei Pa-
saulio lietuvių centre. Čikagos Lipniūno-Stulginskio
moksleivių kuopos pirmininkės Inga Žliobaitė ir Ga-
bija Šlutaitė vedė programą ir pristatė Kūčių vaka-
ro papročius, o kai kurie svečiai net turėjo progos iš-
bandyti šiaudų traukimą iš po staltiesės ir bato per

petį metimą prie durų slenksčio. Atrodo, visi ilgai gy-
vens ir kitais metais liks arti namų! Visiems giedant
seniai pamiltas kalėdines giesmes, akordeonu pri-
tariant Audriui Polikaičiui, prie altoriaus priartėjo
gyvas mažų vaikučių Betliejaus prakartėlės vaizdas,
kuris buvo paruoštas bei aprėdytas Daumanto-Die-
lininkaičio jaunųjų ateitininkų kuopos globėjos
Elenutės Harris.

Rima, Inga ir Gabija baigė vakarą dėkodamos pri-
sidėjusiems prie ruošos: kun. Lukui Laniauskui, Ri-
mai Birutienei – už šv. Mišių organizavimą, ses. Lai-
mutei Kabišaitytei – už altoriaus reikmenų parūpi-
nimą, Onai Daugirdienei – už registravimą ir na-
muose padarytą kisielių, Vaidai ir Rimui Petraičiams
ir jų komandai (Daivai Kisielienei, Reginai Idzelie-
nei, Lidijai Polikaitienei, Petrui Kisieliui, Rimai Bi-
rutienei ir Onai Daugirdienei) – už maisto parūpi-
nimą, „Racine“ kepyklai – už maisto ruošimą, Vir-
ginijai ir Dainiui Kopūstams – už stalų sustatymą ir
padengimą, Danai Rugieniūtei ir Rimai Birutienei
– už salės puošimą ir Ramunei Kubiliūtei – už įvy-
kio platinimą spaudoje.  

Linksmų šv. Kalėdų ir laimingų Naujųjų metų! 

Prie vieno stalo
Čikagos ateitininkų kūčių agapė

Švęsdami Jėzaus
Kristaus užgimimą pakilkime nuo
darbais ir rūpesčiais persmelktos
kasdienybės prie amžinųjų vertybių.

Kalėdos yra meilės šventė! Dievas tiek mus
myli, kad dovanoja mums savo Sūnų. 

Tos Dieviškosios meilės šviesoje pasiryžkime
tapti atviresniais artimo meilei. Būkime vie-
ni kitiems atidesni ir geranoriškesni. Išklau-
sykime ir išgirskime. Atsiverkime gerumui.

Tegul Kalėdų stebuklas dovanoja
džiaugsmą, viltį… ir meilę!

Šiaurės
Amerikos

ateitininkų
taryba 

… ir moksleiviai, ir studentai kūčiavojo

Į Čikagos ateitininkų kūčias atvyko Marija su Jėzuliu, lydima  angelų, trijų karalių ir piemenėlių.  Iš k.: Gaja
Polikaitytė, Svaja Harris, už jų Vija Polikaitytė, Vėjas Graham, Julius Graham,  Elia Bursua, Aras Graham, ir
Lukas Kelpšas.        Dainos Čyvienės nuotraukos

Studentai ir moksleiviai Čikagos ateitininkų Kūčiose. Iš kairės: Austin Bagdady, Gigi
Bagdady, Saulė Stakauskaitė, Margarita Liūnaitė, Vincas Rušėnas, Dominykas Navickas
iš Kauno jėzuitų gimnazijos šiais metais studijuojantis Šv. Ignaco gimnazijoje Čikagoje,
Aldas Kriaučiūnas, Ona Kraučiūnaitė, Simone Bilevičiūtė, Olivija Jameikytė. Už jaunimo,
kūčių valgius paruošę Vaida ir Rimas Petraičiai. 

Ateitininkų Kūčios – Šeimos šventė. Studentai ateitininkai kokiose universitetuose ar
pasaulio užkampiuose bebūtų išsibarstę, susirinko ir susėdo prie vieno stalo. Iš k.:
Julius Gylys, Marija Čyvaitė, Brigita Kanclerytė, Zigmas Kisielius, Jokubas Baranauskas,
Inga Žliobaitė, Žiba Kisieliūtė,  Gabija Šlutaitė, Viktoras Rušėnas, Domas Mockapetris,
Emily McCarten ir Kotryna Gučiūtė.

Redaktorė Vida Kuprytė • El. paštas: draugasateitis@gmail.com
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Marija Čyvaitė dar labai jauna, tačiau jau pui-
kiai pažįstama JAV lietuvių bendruomenėse
bei „Draugo” skaitytojams kaip aktyvi atei-

tininkė, visuomenininkė ir ypač kaip šių metų ,,Misi-
ja Sibiras”, vykusios Kazachstane, dalyvė. Šiuo metu
Marija ne tik lanko lietuvių bendruomenes, pasako-
dama apie ekspediciją Kazachstane, bet ir ką tik grį-
žo iš Jaunimo reikalų departamento Lietuvoje orga-
nizuojamų projektų rengimo mokymų, skirtų užsie-
nio lietuvių jaunimo organizacijoms, kuriuose daly-
vavo kaip neseniai išrinkta JAV Lietuvių Bendruomenės
krašto valdybos vicepirmininkė jaunimo reikalams.  

Marija, papasakok plačiau apie mokymus Lietuvoje.
Mokymai vyko lapkričio 30-gruodžio 1 d. Vilniuje

ir buvo skirti suteikti užsienyje veikiančioms lie-
tuvių jaunimo organizacijoms žinių ir kompetenci-
jų, kaip kokybiškai parašyti paraiškas užsienio lie-
tuvių jaunimo organizacijų veiklos projektų finan-
savimo konkursui, kurį Jaunimo departamentas ren-
gia kiekvienais metais, bei kaip kokybiškai įgy-
vendinti veiklos projektus. Gavome labai tikslius
praktinius patarimus, kaip paruošti patį projektą, ap-
rašyti jo idėją, uždavinius, tikslus, kaip teisingai pa-
teikti sąmatą. Trumpai tariant, kaip parašyti pro-
jektą, kad jis būtų atrinktas ir gautų finansavimą. 

Kokių šalių jaunieji lietuviai dalyvavo mokymuose?
Mokymuose dominavo Skandinavijos lietuvių

jaunimas: keturi atstovai iš Suomijos, du – iš Islan-
dijos, po vieną iš Prancūzijos, Austrijos ir Danijos,
bei du iš Lenkijos. Aš buvau vienintelė JAV lietuvių
jaunimo atstovė. Buvo labai įdomu susipažinti su lie-
tuvių jaunimu iš įvairių šalių bei išgirsti apie tų ša-
lių jaunimo organizacijų veiklą. Pavyzdžiui, suži-
nojau, kad kasmet Šiaurės šalių ir Jungtinės Kara-
lystės jaunimo organizacijos rengia suvažiavi-
mą, kuris vadinsis „Šiaurės sriuba” ir kurio projektą
finansuoja Jaunimo departamentas. Šiemet suva-
žiavimas vyko Suomijoje, kitąmet planuojamas Da-
nijoje. Suvažiavimų metu jaunimas diskutuoja pa-
saulio lietuviams aktualiais klausimais, planuoja
bendrus ateities renginius ir projektus. 

Marija, kokių naujų žinių Tau suteikė dalyvavimas mo-
kymuose ir kaip ketini tą informaciją panaudoti?

Pirmiausia sužinojau, kad ruošiant projektą
arba tam tikrą renginį labai svarbu išsikelti proble-
mą ir ją išspresti, neužtenka vien idėjos, reikia turė-
ti tikslą ir iš anksto žinoti, kad būtent tas, tokio po-
būdžio renginys užpildys tam tikrą spragą. Taip pat
labai svarbu numatyti ir projektuoti kokybinius ir kie-
kybinius rezultatus, sužinojau, kokiais būdais galima
pritraukti daugiau žmonių įsijungti į projekto rengimą
ir įgyvendinimą. Mokymų metu įgytas žinias ir kom-
petencijas planuoju panaudoti rengdama Amerikos lie-
tuvių jaunimo lyderių suvažiavimą, kuris turėtų, jei
pavyks viską paruošti laiku, įvykti kitais metais. Dar
kol kas neaišku, į kokius klausimus jis bus orien-
tuotas, labiau politinius, kultūrinius ar socialinius,
tačiau, manau, idėją išsigryninti pavyks pradėjus ruoš-
ti projektą. Tiesa, kasmet vyksta JAV Lietuvių jau-
nimo sąjungos suvažiavimas, tai galbūt bandytume
prisijungti prie jų, bet dar kol kas anksti ką nors konk-
rečiai pasakyti. Tačiau tokio susitikimo vienas iš tiks-
lų būtų pritraukti lietuvių jaunimą aktyviau daly-
vauti krašto valdybų ir bendruomenių veikloje. 

Lietuvoje – naudingos pamokos

Pasakojimas Dainavos stovykloje.  

Susitikimas su moksleiviais. M. Čyvaitės archyvo nuotraukos

Pristatymas Clevelando lietuvių klube.  

M. Čyvaitė Vilniuje. 

Papasakok dar šiek tiek apie „Misija Sibiras 2019 m.”
sklaidą, kiek bendruomenių jau pavyko apkeliauti, kaip se-
kasi.

Čikagoje jau esu dariusi apie šešiolika pristaty-
mų, įvairioms amžiaus grupėms: vaikams, gimna-
zistams, suaugusiems, taip pat buvau Clevelande, ten
surengiau šešis pristatymus. Per artimiausias kelias
savaites planuoju aplankyti Indianapolio, New Yor-
ko, Washingtono, DC, Baltimorės lietuvių bendruo-
menes ir dar į labai daug bendruomenių vyksiu at-
einančiais, 2020 metais. Galiu pasidžiaugti, kad su-
sidomėjimas yra išties didelis, ir man pačiai labai pa-
tinka daryti pristatymus, pasakoti apie tai, ką paty-
riau, apie pačią misiją, apie tremtį, Lietuvos istori-

ją. Nors mūsų ekspedicijos vadovė rekomendavo
pristatymams skirti ne daugiau kaip 40–45 minutes,
bet aš pastebėjau, kad mano pristatymai Amerikoje
trunka mažiausiai valandą. Tačiau pagal tai, kaip au-
ditorija klausosi ir kiek klausimų užduoda, akivaiz-
du, kad pristatymas neprailgsta. Amerikos lietu-
vius domina ne tik pati misija, jiems taip pat labai įdo-
mu sužinoti ir mano pačios istoriją, kaip būtent aš bu-
vau atrinkta, kaip man sekėsi pritapti prie kitų ko-
mandos narių; šis projektas jau vykdomas 16 metų,
o aš tesu trečioji dalyvė iš JAV. Dar norėčiau paminėti,
kad esu padariusi prezentaciją ir anglų kalba, tuo la-
bai džiaugiuosi ir matau poreikį, nes tie lietuvių pa-
likuonys, kurie jau nekalba lietuviškai, taip pat do-
misi misija ir džiaugiasi turėdami progos apie ją iš-
girsti jiems suprantama kalba, tuo tarpu aš turiu ga-
limybę su savo pasakojimu pasiekti daugiau žmonių. 

Kuris iš pristatymų Tau įsiminė labiausiai? 
Turbūt tai būtų pristatymas, kurį dariau Čika-

gos moksleivių ateitininkų kuopai. Mes su kuopa lei-
domės į kelių kilometrų žygį, kurio metu kūrėme lau-
žą, virėme sriubą, taip, kaip tai darėme ekspedicijos
metu. Aš turėjau pasiėmusi projektorių ir ekraną, ir
lauke, miško apsuptyje, rodžiau nuotraukas bei pa-
sakojau savo įspūdžius ir išgyvenimus, patirtus
„Misija Sibiras” Kazachstane metu. Tai išties buvo
ypatinga akimirka ir atmosfera, tarsi nukėlusi mane
į pačią ekspediciją. 

Kalbino Rūta Akelaitytė



2019 GRUODŽIO 28 D., ŠEŠTADIENIS DRAUGAS8

Parengė Vitalius Zaikauskas

LIETUVA IR PASAULIS

Žengtas žingsnis kovoje su nesaugia elektros energija
Vilnius (Prezidentūros inf.) – Lie-

tuvos Respublikos Prezidentas Gitanas
Nausėda, vadovaudamasis Konstitu-
cija, pasirašė Seimo priimtą Būtinųjų
priemonių, skirtų apsisaugoti nuo tre-
čiųjų šalių nesaugių branduolinių
elektrinių keliamų grėsmių, įstaty-
mo pakeitimo įstatymą ir jį lydinčių-
jų įstatymų pakeitimus.

„Mano pasiūlytos įstatymų patai-
sos, kurioms Seimas aktyviai pritarė,
suteiks valstybės institucijoms papil-
domų įrankių apsisaugoti nuo nesau-
giose atominėse elektrinėse pagamin-
tos elektros pardavimo Lietuvoje”, –
sakė šalies vadovas.

Šalies vadovas taip pat sieks spar-
tesnės elektros tinklų sinchronizacijos
su Vakarų Europa, o Baltarusijoje sta-
tomos Astravo AE elektros energijos
nepirkimo klausimą nuolat kels dvi-
šaliuose ir daugiašaliuose susitiki-
muose su ES valstybių narių bei ES
partnerių lyderiais.

Gruodžio 12–13 dienomis Briuse-
lyje vykusiame Europos Vadovų Ta-
rybos susitikime buvo įtvirtintas rei-
kalavimas ES kaimynystėje vysto-
miems trečiųjų šalių projektams už-
tikrinti aukščiausius tarptautinius
aplinkosaugos ir saugumo standar-
tus.

Rusija siekia perrašyti istoriją
Vilnius (LRT.lt) – Pastaruoju metu

Rusija visomis išgalėmis siekia per-
rašyti istoriją, teigia Lietuvos prezi-
dentas Gitanas Nausėda.

„Pastaruoju metu Rusija visomis
išgalėmis siekia perrašyti istoriją.
Vienas tokių pavyzdžių – Molotovo–
Ribbentropo  pakto  slaptųjų protoko-
lų įtakos  skaudžiai  Europos  istorijai
neigimas”, – parašė G. Nausėda.

Rusijos  prezidentas Vladimi-
ras Putinas per Sankt Peterburge vy-
kusį susitikimą su buvusių Sovietų Są-
jungos valstybių lyderiais kritikavo ne-
seniai Europos Parlamento priimtą
rezoliuciją, kaltinančią SSSR ir nacių
1939 metais pasirašytą Molotovo-Rib-
bentropo paktą prisidėjus prie Antro-
jo pasaulinio karo.

Rusijos lyderis tvirtino, kad SSSR

neturėjo kitos išeities, kaip tik pasi-
rašyti sutartį su Vokietija, nes Vakarų
valstybės buvo abejingos Maskvos siū-
lymui sudaryti karinį aljansą.

Europos Parlamento rezoliuciją
V. Putinas pavadino Vakarų bandymo
sumenkinti lemiamą SSSR vaidmenį
iškovojant pergalę prieš nacistinę Vo-
kietiją dalimi.

1939 metų rugpjūčio 23 dieną Vo-
kietijos ir Sovietų Sąjungos užsienio
reikalų ministrai pasirašė nepuolimo
sutartį – vadinamąjį Molotovo-Rib-
bentropo paktą – ir slaptuosius proto-
kolus. Pagal juos, sovietai ir naciai Ant-
rojo pasaulinio karo išvakarėse pasi-
dalijo Baltijos šalis ir Lenkiją į įtakos
sferas. Netrukus po pakto pasirašymo
prasidėjo Antrasis pasaulinis karas, jo
metu Lietuva buvo okupuota.

JAV skirs 175 mln. dolerių Baltijos valstybėms
Talinas (BNS) – Jungtinės Vals-

tijos iš savo gynybos biudžeto skirs 175
mln. dolerių Estijai, Latvijai ir Lietu-
vai, be to, pirmą kartą per visą istori-
ją bus skirta lėšų Baltijos šalių oro erd-
vės gynybos plėtrai.

Iš 2020 metų JAV gynybos biudže-
to karinio bendradarbiavimo su Bal-
tijos valstybėmis plėtojimui bus skir-
ta 125 mln. dolerių. Taip pat pirmą kar-
tą Pentagono biudžete sukuriama at-
skira, 50 mln. dolerių eilutė Baltijos ša-

lių oro erdvės gynybos plėtrai remti.
Atitinkamame JAV įstatymo pro-

jekte yra solidarumo išlyga, patvirti-
nanti Amerikos įsipareigojimą Baltijos
regionui ir pavedanti Pentagonui pa-
rengti pagalbos gynybos srityje analizę.

JAV prezidentas Donald Trump
Nacionalinės gynybos įgalinimo įsta-
tymą (National Defense Authoriza-
tion Act, NDAA), kuriuo numatyta
pagalba Baltijos šalims, pasirašė gruo-
džio 20 dieną.

Rusija pasiūlė JAV atnaujinti derybas

J. Stoltenberg pasirengęs susitikti su V. Putinu
Berlynas (ELTA) – NATO gene-

ralinis sekretorius Jens Stoltenberg pa-
sirengęs surengti susitikimą su Rusi-
jos prezidentu Vladimiru Putinu ir ap-
svarstyti Aljanso ir Maskvos santykių
problemas.

„Rusija yra didžiausia mūsų kai-

mynė, ir mes turime siekti geresnių
santykių su ja”, – teigė NATO gene-
ralinis sekretorius. Anot J. Stolten-
berg, net jei netolimoje ateityje san-
tykiai su Rusija nepagerėtų, Aljansas
turi „valdyti” sudėtingus santykius su
Maskva.

M. Bloomberg pasitelkė kalinius
Washingtonas (ELTA) – Milijar-

dierius Michael Bloomberg, kandida-
tas į JAV prezidentus, savo rinkimų
kampanijai pasitelkė kalinių darbą –
šie skambindavo žmonėms.

Tyrimų  svetainė „The Intercept”
pranešė, kad buvusio New Yorko mero
rinkimų štabas per trečiuosius asme-
nis nusamdė New Jersey įsikūrusią
bendrovę „ProCom”, teikiančią skam-
bučių centrų paslaugas.

M. Bloomberg sako, kad ši infor-
macija yra tiksli, bet bendradarbiavi-
mas su minėta įmone buvo nutrauktas.

Kandidatas į prezidentus aiški-
no, kad jo rinkimų štabas apie situaciją

sužinojo tik iš žurnalisto. Anot M.
Bloomberg, išsiaiškinus, kuris su-
brangovas už tai atsakingas, bendra-
darbiavimas su bendrove ir ją pasam-
džiusiais asmenimis buvo nutrauk-
tas.

„Nepalaikome tokios praktikos ir
stengiamės užtikrinti, kad mūsų ran-
govai ateityje geriau atsirinktų su-
brangovus”, – sakė M. Bloomberg.

M. Bloomberg apie ketinimą tap-
ti Demokratų partijos kandidatu į pre-
zidentus pareiškė lapkritį, vėliau nei
tą padarė Joe Biden ir Bernie Sanders.
2020 m. rinkimuose jis tikisi mesti iš-
šūkį JAV prezidentui Donald Trump.

Maskva (BNS) – Rusija oficialiai
pasiūlė Jungtinėms Valstijoms atnau-
jinti derybas dėl naujosios Strateginės
ginkluotės mažinimo (START) sutar-
ties pratęsimo, bet atsakymo kol kas
negavo.

Anksčiau šį mėnesį Rusijos pre-
zidentas Vladimiras Putinas pareiškė,
kad Maskva yra iki metų pabaigos
pasirengusi pratęsti naująją START su-
tartį. 

Naujoji START sutartis – tai 2011
metų vasario 5-ąją įsigaliojęs dvišalis
Rusijos ir JAV susitarimas, ribojantis

Washingtono ir Maskvos branduolinių
galvučių skaičių. Sutarties galiojimo
laikas – 10 metų, bet numatyta gali-
mybė ją abipusiu susitarimu pratęsti
dar penkeriems metams.

Šių metų vasario 5 dieną prasidė-
jo kontrolinis sutarties įvykdymo ter-
minas; pagal jo sąlygas Rusijai ir JAV
turi likti iki 1 550 dislokuotų branduo-
linių galvučių ir iki 700 dislokuotų jas
nešti galinčių tarpžemyninių balistinių
raketų, povandeninių laivų balistinių
raketų ir sunkiųjų bombonešių arba iki
800 dislokuotų ir nedislokuotų nešėjų.

Bene garsiausiai nelietuviškų rašmenų var-
tojimui pasuose priešinasi visuomenininkai.

Ekspresas.co nuotr. 

Vokiečiams D. Trump pavojingesnis už kitus vadovus
Berlynas (ELTA) – Vokiečiams

JAV prezidentas Donald Trump atrodo
kur kas pavojingesnis nei Rusijos pre-
zidentas Vladimiras Putinas ar Šiau-
rės Korėjos vadovas Kim Jong-un. Tai
atskleidė atlikta apklausa, kurios metu
teirautasi daugiau nei 2 000 vokiečių
nuomonės.

Apklausos dalyviams JAV prezi-
dentas taip pat atrodo pavojingesnis
nei Irano aukščiausiasis lyderis ajatola
Ali Khamenei ir Kinijos prezidentas Xi
Jinping.

41 proc. žmonių nurodė, kad iš pen-
kių minimų lyderių D. Trump kelia di-
džiausią grėsmę pasaulio taikai. 17
proc. įvardijo Kim Jong-un, 8 proc. – V.
Putiną ir A. Khamenei, o 7 proc. – Ki-
nijos prezidentą Xi Jinping.

Rezultatai nedaug pakito per pa-
staruosius metus. Prieš metus res-
pondentai rinkosi tarp JAV, Rusijos ir
Š. Korėjos lyderių ir 48 proc. jų įvardijo
D. Trump kaip didžiausią grėsmę pa-
saulio taikai.

Artėjant  paradui – V. Putino perspėjimas
Maskva (BNS) –

Rusijos prezidentas
Vladimiras Putinas
pareiškė, kad buvu-
sių SSRS šalių atsi-
sakymas dalyvau-
ti 75-ųjų pergalės me-
tinių minėjime gegu-
žės 9-osios  parade
Maskvoje būtų didelė
klaida.

„Jei kas nors ne-
atvažiuos dėl kažko-
kių dabartinių mūsų
tarpvalstybinių san-
tykių ypatumų, tai,
manau, būtų didelė
jų klaida. Todėl, jog tai reikš, kad jie ne-
rodo deramos pagarbos  tiems žmo-
nėms, kurie kovojo ir atidavė savo gy-
vybę už jų pačių Tėvynės nepriklau-
somybę”, – kalbėjo V. Putinas per tra-
dicinę metų pabaigos spaudos konfe-
renciją.

2015 metais Vakarų šalių lyderiai
ignoravo kvietimus dalyvauti 70-ųjų

pergalės metinių minėjime Maskvoje
dėl numanomo Rusijos vaidmens Uk-
rainos krizėje, todėl V. Putinas tą die-
ną sutiko Kinijos, Kubos ir kitų Krem-
liui draugiškų veikėjų draugijoje.

Europoje Pergalės diena minima
gegužės 8-ąją, kai 1945 metais Europoje
nacių Vokietijos pasidavimu baigėsi
Antrasis pasaulinis karas.

Briuselis ,,spaudžia” dėl pavardžių rašybos 
Vilnius (BNS) – Europos Komisi-

ja paprašė Lietuvos institucijų paaiš-
kinimo, kokių priemonių numatoma
imtis dėl kitų Europos Sąjungos šalių
piliečių asmenvardžių rašymo origi-
nalo kalba.

Briuselio pareigūnų teigimu, ES
piliečiai Lietuvoje susiduria su kliū-
timis, siekdami gauti pasus ir asmens
tapatybes korteles, jei asmenvar-
džiuose yra raidės q, x arba w.

„Būtume dėkingi, jei Lietuvos val-
džios institucijos paaiškintų, kokių
struktūrinių priemonių imtasi sie-
kiant užtikrinti, kad Lietuvos valdžios
institucijos nedelsiant pripažintų ju-
džių ES piliečių asmenvardžius”, –
laiške Lietuvos ambasadorei rašo Eu-
ropos Komisijos teisingumo ir varto-
tojų reikalų generalinė direktorė Tii-
na Astola.

Lietuvos teismai yra ne kartą įpa-
reigoję institucijas leisti dokumen-
tuose rašyti asmenvardžius su nelie-
tuviškomis raidėmis q, x arba w. 

Europos Komisijos atstovė pa-
brėžė, kad Lietuvos valdžios institucijų
praktika atrodo nenuosekli, o nelie-
tuviškų raidžių rašymą įteisinančio
įstatymo projekto svarstymas atidėtas

V. Putinas teigia, kad buvusių SSSR šalių vadovai suklys, jeigu
neatvyks pasimėgauti kariniu paradu. 15 min.lt nuotr.

iki 2020 metų Seimo pavasario sesijos.
Jos teigimu, piliečiai turi turėti ga-

limybę naudotis savo teisėmis ir nesi-
kreipdami į teismus.

Diskusija dėl originalios asmen-
vardžių rašybos Lietuvoje vyksta jau
dešimtmečius. Vieni politikai siūlo
leisti naudoti lotyniško pagrindo raš-
menis asmens dokumentų pagrindi-
niame puslapyje, kad būtų užtikrinta
asmens teisė į jo pavardę, o kiti teigia,
kad taip bus sumenkintas valstybinės
lietuvių kalbos statusas ir siūlo vardą
bei pavardę lotyniško pagrindo raš-
menis rašyti tik dokumento antrajame
puslapyje.
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Parengė Dainius Ruževičius

SPORTAS

15 metų Lietuvoje gyvenantis Will Gor-
don įdėmiai stebi, kaip vystysis NBA
krepšininko Igno Brazdeikio pilietybės
reikalai. Beisbolo tradicijas mūsų šaly-
je skiepijantis amerikietis pats turi am-
bicingų planų – jis nori dar labiau prisi-
dėti prie šios šakos gerovės Lietuvoje.

Lietuvoje beisbolas nėra tarp po-
puliariausių sporto šakų, tačiau mūsų
šalies beisbolo rinktinė šiais metais
liko vos per žingsnį nuo Europos čem-
pionato elito diviziono. B divizioną lai-
mėję lietuviai lemiamose atrankos į
Europos čempionatą rungtynėse pra-
laimėjo Izraelio rinktinei. Pastaroji ne
tik pateko tarp geriausių Europos ko-
mandų, bet vėliau iškovojo ir kelialapį
į 2020 metų Tokyo olimpines žaidynes. 

„Lietuvos beisbolo rinktinė tik-
rai žais Europos čempionate ir labai ti-
kimės, kad tai įvyks jau artimiausiu
metu. Pakeitus atrankos sistemą, B
diviziono nugalėtojai iškart patenka į
Europos čempionatą. O jeigu visi lie-
tuvių kilmės beisbolininkai galėtų at-
stovauti rinktinei, Lietuva tikrai ko-
votų dėl Europos čempionato medalių”,
– mano vienas Lietuvos beisbolo rink-
tinės trenerių Will Gordon. 

Gieda Lietuvos himną

Kai Utenoje vyko lemiama kova su
Izraelio rinktine, Lietuvos rinktinės
gretose Tautišką giesmę giedojo ir W.
Gordon. Prieš 15 m. į Lietuvą atvykęs
amerikietis mūsų šalyje giliai įleido
šaknis. Ir jeigu ne amerikietiški vardas
ir pavardė, gali susipainioti, kad prieš
tave – be akcento lietuviškai kalbantis
tautietis. W. Gordon buvo nesunku iš-
mokti ir Tautišką giesmę. Puikia klau-
sa pasižymintis sportininkas kartu su
Kauno šampaniniu choru yra laimėjęs
populiarų televizijos projektą „Chorų
karai”. 

„Niekada nepagalvojau, kad atsi-
tiktinis vizitas į Europą mane taip glau-
džiai susies su Lietuva visam gyveni-
mui. Baigęs universitetą sulaukiau
skambučio iš trenerio ir pasiūlymo
žaisti Europoje. Kvietė pajėgių legio-
nierių ieškantis Lietuvos klubas, kurio
laukė Europos turnyro atranka. Iki tol
apie Lietuvą ir jos istoriją nieko neži-
nojau, net nežinojau, kur ji yra, – apie
pirmą pažintį su Lietuva pasakojo W.
Gordon. – Po universiteto baigimo no-
rėjau pakeliauti, pamatyti pasaulį, su-
sipažinti su kitomis kultūromis. Pa-
skutinis sezonas universiteto koman-
doje buvo gan sėkmingas ir vykdamas
į Lietuvą galėjau suderinti abu dalykus
– pažinti naujas šalis ir toliau rungty-
niauti”. 

Amerikietis su šypsena prisimena
pirmą apsilankymą Lietuvoje ir pažin-
tį su mūsų šalies beisbolininkais. ,,Pir-
ma pažintis su Lietuva buvo labai trum-
pa. Atvykus į Lietuvą iškart teko vykti
į Bulgariją, kur vyko atrankos turnyras.
Visa komanda daugiau nei dvi dienas va-
žiavo autobusu, bet man nupirko lėktu-
vo bilietus. Galvojo, kad amerikonas ne-
pratęs prie ilgų kelionių ir pervargęs
gali blogai žaisti, – juokėsi W. Gordon. –
Turnyras susiklostė puikiai, iškovo-
jom užtikrintas pergales, ir Kauno klu-
bas pateko į pagrindinį Europos turny-
rą. Atgal į Lietuvą jau vykome visi kar-
tu autobusu. Buvo didelė, ilga šventė.

supaprastinta tvarka gauti mūsų šalies
pilietybę. „JAV gyvena labai daug lie-
tuvių kilmės beisbolininkų, kurie su-
stiprintų Lietuvos rinktinę, tačiau jie
neturi lietuviškų pasų. Garsiausias
Lietuvos beisbolininkas D. Neveraus-
kas negali padėti Lietuvos rinktinei,
nes tuo pat metu, kai žaidžia rinktinė,
vyksta MLB sezonas ir klubai neišlei-
džia savo žaidėjų. Bet turime dar bent
dešimt lietuviškų šaknų turinčių beis-
bolininkų. Rungtynėse su Izraeliu rink-
tinės lyderiu buvo iš JAV atvykęs še-
šiolikmetis Vytas Valinčius, paten-
kantis tarp perspektyviausių beisbo-
lininkų visoje Amerikoje. Deja, kiti
JAV žaidžiantys lietuviai neturi Lie-
tuvos paso, – nusivylimo neslėpė tre-
neris. – Universitete, kur studijuoja per-
spektyvūs Lietuvos beisbolininkai,
metikų treneriu dirba lietuvių kilmės
amerikietis, kurio seneliai yra tikri lie-
tuviai. Jis vos prieš metus žaidė lygo-
je, kuri yra paskutinė pakopa prieš

Lietuvos beisbolo perspektyvomis šventai tikintis amerikietis W. Gordon pripažino, kad svajonė žaisti mūsų šalies rinktinėje jį skati-
na siekti Lietuvos pilietybės.

Amerikietis svajoja žaisti Lietuvos beisbolo rinktinėje
Padėjo ir garsus 

lietuvių kilmės skautas

Grįžęs į JAV W. Gordon vėl sulau-
kė pasiūlymo grįžti į Kauno klubą ir
nedvejodamas juo pasinaudojo. Euro-
pos turnyro A grupėje rungtyniavęs
Kauno klubas į savo gretas pasikvietė
dar du amerikiečius, vienas jų – lietu-
viškų šaknų turintis Nate Leithold.
„Pažintis padėjo užmegzti lietuvių kil-
mės amerikietis Jim Pransky, kuris il-
gus metus buvo stipriausios pasaulyje
MLB skautas. Jo seneliai buvo lietuviai
ir jis internete per Google paiešką su-
rado Lietuvos beisbolo federaciją ir su
ja užmezgė ryšius bei stengėsi padėti
Lietuvos beisbolui. Jis pats buvo at-
vykęs į Lietuvą, kvietėsi perspektyvius
lietuvius į savo įkurtą beisbolo aka-
demiją Jungtinėse Valstijose. Jis daug
prisidėjo prie beisbolo plėtros Lietu-
voje, – sakė šiuo metu Lietuvos beisbolo
federacijos viceprezidento pareigas ei-

nantis W. Gordon. – Iš jo estafetę per-
ėmiau aš. Ieškom perspektyvių lietu-
vių, rengiame jų stažuotes ir treni-
ruočių stovyklas JAV. Organizuojame
programas ir su JAV ambasada Lietu-
voje, jie irgi prisideda prie lietuvių sta-
žuočių Jungtinėse Valstijose”. 

W. Gordon džiaugiasi, kad į JAV iš-
vykę Lietuvos beisbolininkai žengė
tvirtus žingsnius savo karjeroje. JAV
dvejus metus studijavęs Edvardas Ma-
tusevičius dabar rungtyniauja Vokieti-
jos klube ir yra vienas geriausių šalies
beisbolininkų. „Lietuvoje esu jau 15 m.
Žvelgiant į beisbolo vystymąsi Lietu-
voje, kyla dvejopos mintys. Viena vertus,
vertinant individualius pasiekimus,
lietuviai žaidėjai labai daug pasiekė. Do-
vydas Neverauskas debiutavo stipriau-
sioje pasaulyje lygoje MLB. Tai lyg iš
fantastikos srities, kai beisbolo aikščių
neturinti Lietuva sugeba išugdyti tokio
lygio sportininką. E. Matusevičius ir
Marius Balandis studijavo JAV pirmos
lygos universitetuose. Prieš 10 metų to
nebuvo. Taip pat ir Lietuvos rinktinės
lygis gerokai pakilo”, – teigė W. Gordon. 

Įstatymas rinktinę 
pakeltų į kitą lygį

Lietuvos rinktinę treniruojantis W.
Gordon tikino, kad situaciją naciona-
linėje komandoje gerokai pakeistų Lie-
tuvos pilietybės įstatymas, jeigu būtų

MLB. Tai labai aukštas lygis, ir toks
žaidėjas rinktinę pakeltų į kitą lyg-
menį. Deja, jis negali atstovauti rink-
tinei, nes neturi Lietuvos pilietybės. Ir
tokių pavyzdžių yra apstu”.

Su lietuve žmona Viktorija šeimą
sukūręs ir du vaikus auginantis ame-
rikietis pripažino, kad svajonė žaisti
Lietuvos rinktinėje jį skatina siekti Lie-
tuvos pilietybės: „Žmona, su kuria
mus ir suvedė beisbolas, bei mūsų
dukros svajoja, kad galėčiau žaisti Lie-
tuvos rinktinėje. Tikiuosi, kad vieną
dieną mūsų visų svajonės išsipildys ir
kartu su Lietuvos rinktine žaisiu Eu-
ropos čempionate”. 

W. Gordon įdėmiai seka prasidė-
jusias diskusijas dėl NBA klubo „New
York Knicks” naujoko lietuvio Igno
Brazdeikio. Lietuvoje gimęs, bet su tė-
vais emigravęs ir Kanados pilietybę tu-
rintis perspektyvus krepšininkas ne-
gali žaisti Lietuvos rinktinėje, kol ne-
turi pilietybės. „Diskusijos dėl Lietuvos
pilietybės nuteikia viltingai. Tikiuosi,
kad pasikeis įstatymai, ir sportinin-
kams bus lengviau gauti Lietuvos pi-
lietybę. Įsivaizduokite, kaip Lietuvos
sportininkams sunku kovoti su daug di-
desnėmis šalimis, o jos dar ir pilietybę
suteikia daug lengviau. Lietuvoje ne-
turime keliasdešimt milijonų gyventojų
ir daug lietuvių gyvena emigracijoje.
Todėl turime branginti kiekvieną lie-
tuvį. Kitu atveju tuoj bus sunku su-

rinkti Lietuvos rinktines. Norint gau-
ti Lietuvos pilietybę, būtina turėti nuo-
pelnų Lietuvai. O kaip sportininkui tų
nuopelnų pasiekti, jeigu be pilietybės
negali žaisti Lietuvos rinktinėje? Spor-
tininkams tai yra užburtas ratas”, – ti-
kino beisbolo rinktinės treneris.

Didžiausia bėda – 
aikščių trūkumas

Lietuvoje pusantro dešimtmečio
gyvenantis amerikietis pirštu bedė į di-
džiausią mūsų šalies bėdą – sporto
aikštynus. Visoje šalyje nėra nė vieno
beisbolo stadiono. Prieš lemiamas Eu-
ropos čempionato atrankos turnyro
rungtynes beisbolininkai tik paskutiniu
metu gavo leidimą žaisti Utenos sta-
dione ir patys dieną naktį tvarkė aikš-
tę, kad ji atitiktų reikalavimus, kelia-
mus tarptautinėms varžyboms. „Jeigu
Lietuvoje nebūčiau jau 15 m., tikrai
būtų sunku suvokti, kad valstybė neturi

nė vieno beisbolo stadiono. Bet matau,
kad su šiomis problemomis susiduria ir
futbolas, ir plaukimas, ir kitos sporto ša-
kos, – nusivylimo neslėpė beisbolinin-
kas. – Mano gimtajame mieste  North
Carolinoje turime vos 200 tūkst. gy-
ventojų ir ten yra net 50 pilnų matme-
nų beisbolo aikščių. Žinoma, tai yra
amerikiečių kultūra. Pas mus, jeigu
daro parką, tai būtinai daro ir aikštelę. 

Beisbolas Lietuvoje neprigijo

Beisbolą į Lietuvą dar tarpukariu
atvežė legendinis Lietuvos lakūnas Ste-
ponas  Darius.  Tačiau  skirtingai  ne-gu
kitos S. Dariaus propaguotos sporto
šakos, – krepšinis, futbolas ar boksas –
beisbolas Lietuvoje ilgai neprigijo ir ne-
tapo toks populiarus. „Galbūt legendi-
nis lakūnas vienu metu per daug spor-
to šakų atvežė į Lietuvą, – nusijuo kė W.
Gordon. – Beisbolas reikalauja specifi-
nio inventoriaus ir daug kantrybės. Jo
neišmoksi per vieną dieną. Pirmi ban-
dymai yra įdomūs. Ateini į treniruotę,
kamuoliuką atmuši lazda, ir tai tave už-
veda. Bet kai antrą ar trečią kartą tai ne-
pavyksta, reikia užsispyrimo ir kant-
rybės. Ne visi tai turi. Tikiu, kad kada
nors beisbolininkai garsins Lietuvą ne
mažiau negu krepšininkai ir gatvėse at-
pažins ne tik krepšinio žvaigždes, bet ir
Lietuvos beisbolininkus. Kada nors to-
kia diena tikrai ateis.”
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Tęsinys. Pradžia – gruodžio 14 d.

AUGUSTINAS ŽEMAITIS

WASAGA
„Vasaga yra Kanados Palanga” – sakė ten mus

pasitikęs parapijietis. Kanados Palanga Wasaga
buvo vi siems. Tiems dipukams, kurie, prasigyvenę,
čia, prie Hurono ežero kranto, nusipirko vasarna-
mius, leido va sa ras, o paskui, išėję į pensiją, išsi kė-
 lė su visam. Ir tiems vaikams, kurie čia turėjo net dvi
lietuviškas stovyklas.

„Kurortas nyksta, po 10 metų jo jau nebus” – vė-
liau kalbėjo nostalgiš kų nuotaikų apimtas rašytojas
Anta nas Šileika, prisiminęs bingo žaidi mus ir tūks-
tančius lietuvių Wasagoje vaikystėje.

Galbūt. Naujos kartos poilsiauja Karibuose ir
dar kur. Nors keli „trečia bangiai” pasiekė Wasagą,
to per ma žai.  Panašus likimas ištiko ir Beverly Sho-
res ar Union Pier prie Čikagos. „Aš paskutinis gyvas
iš vyrų choro”, – sakė vienas parapijiečių. Jam
daugiau nei 90 metų.

Ir visgi mus Wasagoje pasitiko dar gausi – nors
ir senstanti – lietuvių bendruomenė. Apie 30 žmonių
šv. Mišiose, o vasaromis, prisijungus va sarotojams,
sakė, ateina ir 100, neiš si tenka pastato viduje, todėl
siena anapus altoriaus atveriama ir likusieji sėdi lau-
ke ant suoliukų.

Po Mišių visi smagiai klausėsi „Tikslas – Ame-
rika” pristatymo – paties pirmojo – ir vėliau jau per
pristatymus Toronte girdėjome: „atėjau, nes draugei
iš Wasagos labai patiko”.

Ir „Kretinga” – vienintelė Wasa gos
vaikų stovykla po to, kai Gerojo gany-
tojo stovykla užsidarė – maloniai nu-
džiugino. Mums sakė, kad bus tuščia,
bet jei lydės kunigas Nerijus Šme-
rauskas, tai policijos niekas ne iškvies.
Tačiau stovyklą radome pil ną: 50 pa-
auglių, Kanados lietuvių jaunimo su-
sitikimas. Vadovė Audra Stan  čiūtė
maloniai nuvedė į koply čią, pranciš-
konų gyvulėlių kapines, mistiškai at-
rodantį Kretingos kryžių kalną, pa-
skui grįžo pas kolegas. Tie sa, tarp sa-
vęs jie kalbėjo angliškai – nors ir moka
lietuviškai, bet ang liš kai paprasčiau.

Įdomu, kad daugiausiai puikiai
lietuviškai kalbančio jaunimo per vi-
 sas savo ekspedicijas Amerikoje su ti-
kau Argentinoje bei Urugvajuje. At ro-
dytų, keista – juk ten žmonės emig ravo
dar – 1926 m., o ir nebuvo nu si teikę taip
patriotiškai, kaip di pu kai. Tačiau lie-
tuviškai tas Pietų Ame ri kos jaunimas
išmoko Vasario 16 d. gimnazijoje, pa-
dedami ir Lietuvių Fondo, kuris, beje,
parėmė ir  „Tikslas – Amerika 2019”

Kryptis – Kanada (III)

projektą). Šios gimna zijos koziris: ten susirenka lie-
tuviai iš viso pasaulio – anglakalbių, ispa na kalbių,
portugalakalbių šalių, pa čios Vokietijos. Jie nega-
li susišnekėti tarpusavyje niekaip kitaip, kaip lie tu-
 viškai. „Ne pamokose lietuviškai iš mokau, o su gim-
nazijos draugais” – pasakojo ne vienas Lotynų
Amerikos lietuvis. Deja, JAV ar Kanadoje pana šią
aplinką sudaryti sunku: juk visi lanko angliškus dar-
želius, mokyklas. Kaip ten bebūtų, ir tai, kad lietu-
vių jaunimas prisimena kilmę – puiku, o tokiose lie-
tuviškose erdvėse kaip „Kretinga” tai  – daug pa-
prasčiau.

Wasagoje užtrukome ilgiau, nei planavome,
saulė suko vakarop. Pra si dėjo lenktynės su laiku:
spėti nuva žiuoti 40 km iki Midlando ten, kur Kana -
dos kankinių šventovėje stūkso lietuvių kryžius. Spė-
jome. Į videoka merą įrašėme kunigo Nerijaus pasa -
ko jamą įdomią kryžiaus istoriją: lietuviai jį pasta-
tė tam, kad prilygintų komunistų žudytus Lietuvos
kankinius Ka nados kankiniams, atkreiptų dėmesį
į save. Metai iš metų prie to kryžiaus vyksta lietu-
vių piligrimystės, o dar žaviau, kad kryžius įkvėpė
kitas tautas irgi pastatyti panašius. Dabar visas šven-
tovės šventorius jų pilnas – o lenkai pastatė net ke-
lis religinius statinius, tarp jų Dievo gailestingumo
skulptūrą. Pagal Dievo gailestin gumo paveikslą, ku-
rio originalas – Vil niuje.

Pasukome link Toronto. Iš viso tą dieną „suko-
rėme” apie 350–400 kilometrų. Kunigas N. Šme-
rauskas beveik tiek suvažinėja kas šeštadienį, va-
žiuodamas laikyti Mišių į Wasagą. Kanados tai – tik
mažytė dalelė. Lie tu voje tai atstumas skersai visą
šalį.

Kanados lietuvių jaunimo susitikimas „Kretingos’’ stovykloje.

HAMILTONAS
Hamiltonas man buvo švelni pa slaptis. Pažiū-

rėjus į žemėlapį jis atrodo it Toronto priemiestis. Nuo
seno žinojau tik apie Hamiltono lietuvių baž nyčią ir
kryžių šalia. Kunigas Aurelijus Kasparavičius, svar-
bus in formacijos šaltinis apie Torontą, irgi nepasa-
kė daugiau. O Hamiltono lie tu vis klebonas Paulius
Rudinskas bu vo išvykęs.

Pamėginusį patyrinėti giliau ma ne it lavina už-
liejo papildomos lietuviškos Hamiltono vietos: jau-
nimo centras, „Talka” kredito kooperatyvas, „Ram-
bynas” senelių namai. Na, galvojau, gal tik pavadi-
nimas belikęs – bet štai pažiūriu „Google Street View”
ir matau: ir „Talkoje”, ir „Ram byne” vien fasaduo-
se didžiuliai Gedimino stulpai. O galutinį „smūgį” pa-
teikė hamiltoniečiai, su kuriais su sirašinėjau: kokie
30 km nuo Hamil tono dar klesti didžiulis pulkinin-
ko Giedraičio klubas.

Laiką, numatytą programoje Ha miltonui, teko
plėsti ir plėsti. Kuni gas Kasparavičius siūlė tiesiog
aplan kyti 9 val. Mišias, susitikti su parapijiečiais, ir
grįžti į Torontą, Lietuvos kankinių parapiją (ten pri-
statymas būtų buvęs 11:30). Aš sutariau su Ha-
 miltono parapijiete Aldona Stanai tie ne susitikti 8 val.
– kad pakalbėti, išgirsti daugiau. Netrukus supratau,
kad ir to nepakaks: pristatymą Lie tuvos kankinių
šventovėje ati da viau Aistei, kuri ten po Mišių iš-
skubėjo su kunigu Nerijumi Šmerausku, o aš li kau
Hamiltone. Neužteko ir to: spėjau padaryti tik trum-
pą pristatymą ir pri važiuoti su Aldona prie Ramby-
no.

Kun. Nerijus Šmerauskas laiko šv. Mišias Wasagos koplyčioje. „Kretinga” – vienintelė Wasa gos vaikų stovykla.
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Hamiltono „Talka” kredito kooperatyvas ir „Rambyno” senelių namai.

Galvojau dar grįžti antradienį ryte
pakeliui į Saint Catheriną, bet supra-
tau: vis tiek laiko pritrūks. Ka zimieras
Deksnys, Kanados Lietuvių Bendruo-
menės pirmininkas, hamiltonietis, pa-
kvietė atvažiuoti dar pirmadienį, per-
nakvoti pas jį – ir pa žiūrėti Giedraičio
klubą vakare, o „Talką” – ryte.

Viskas pavyko kaip suplanuota ir
nustebino. Hamiltono bažnyčia pri-
bloškė lietuviškais vitražais, itin tau-
tiniais: štai vienas su partizanu, kitas
su vargo mokykla. Ji, sakė, ir atida ry-
 ta kasdien. O Giedraičio klubas nu-
stebino didžiuliu 12 ha plotu, dviem
šaudyklom. JAV tokių vietų nė ra –
lietuvių medžiotojų kluba s, šau  dymo
konkursuose rungtyniaujantis su ki-
tomis miesto tautybėmis (Deksnys pa-
sidžiaugė ką tik laimėjęs lietuvių-lat-
vių derbį).

O mūsų „Facebook” paskyroje
„Gabalė liai Lietuvos” Hamiltono lie tu-
vių bažnyčia tapo tikra žvaigžde, ypač
jos vitražas su Lietuvos kariu. Joks ki-
tas lietuviškas objektas kol kas nesu-
silaukė tiek „like”. Tarp ko mentarų
„kaip nuostabu!” buvo ir „Gai la, kad
apie šias vietas nežinojau, nors užau-
gau Hamiltone”. Tai mane visada ste-
bina: atrodo, kaip ga li būti lietuvis ir
nežinoti apie lietuviškas vietas savo
mieste? Bet informacija apie lietuviš-
kas vietas dažniausiai sklisdavo „iš
lūpų į lūpas” bendruomenės viduje. Ir
jeigu šeima gy veno „atsitraukusi” nuo
Lietuvių Ben druomenės ir veiklos, tai
vaikai nieko net ir nesužinodavo.

Dabar kiti laikai – yra internetas,
ir mūsų „Tikslas – Amerika” bei „Ga-
balėliai Lietuvos” projektai daro visas
lietuviškas vietas ir paveldą pasiekia-

mas ne tik visiems to miesto gyvento-
jams, lietuviakalbiams ir an g lakal-
biams, bet ir visam pasauliui.

To reikia. Hamiltono Jaunimo
centre, deja, dabar jaunimo nematyti,
nors jaunas kunigas iš Lietuvos Pau-
 lius Rudinskas stengiasi. „Kur jauni-
mas?” – klausiau. „Nebekalba lietu-
viškai”, – sakė Aldona Stanaitienė. –
Buvo mišrios šeimos, eina į kitas baž-
 nyčias. „Ar bandėte laikyti Mišias
anglų kalba?” – klausiau. „Pavėla vo me.
Tuo metu jaunimas jau buvo susiradęs
kitas parapijas”.

Kiek matau, tradiciškai stipriose
lietuvių bendruomenėse dažnai kyla to-
kia dilema. Viena vertus, labai no risi

išlaikyti kiek įmanoma daugiau lietu-
vybės: pavyzdžiui, viską daryti vien lie-
tuvių kalba. Kita vertus, tai kartais
veda į sunykimą, nes lietuviš koje veik-
loje pasilieka tik tie, kas ar ba gimę Lie-
tuvoje, arba lietuvių šei mose greitai po
imigracijos (t. y. apie 1950–1960 m.). Ir
bendruomenės pa ma žu išmiršta. Tada
jau visas lietuviškas paveldas – baž-
nyčios, pamink lai, klubai – pakimba
ant plauko. Ypač mažesniuose mies-
tuose, kurie, priešingai nei Torontas,
nesulaukia naujų imigrantų (bet ir
Toronte jų ne stebuklai – šiais laikais
lietuviai daugiausiai emigruoja į Va-
karų Europą, ir į visą Kanadą kasmet
teimigruoja iki 100).

Čia būtina rasti aukso vidurį. Ir ti-
kiu, kad niekada, kol lietuviškas pa vel-
das dar egzistuoja, nėra vėlu steng tis.
Kanadoje, kaip ir JAV, populiaru ieškoti
šaknų, ir galima rasti būdų įtraukti į
lietuvišką veiklą ne tik tuos, kurie
toms organizacijoms pašventė gyve-
nimus, bet ir savo kil mę naujai atran-
dančius, savo vaikų ir anūkų kartą.
Kad tai jai įdomu, aš matau stebėdamas
savo „Facebook” paskyras: didelė dalis
reakcijų, ko mentarų ten ne iš tų, kurie
visą gy venimą saugojo lietuvybę, bet
tų, kurie labai džiaugiasi sužinoję,
kad tokios lietuviškos vietos, pasirodo,
yra arti jų namų.

Tiesiog, pastarųjų žmonių gero kai
daugiau.  Per Kanados gyventojų su-
rašymą 46 000 prisistatė kaip lietuvių
kilmės – daugeliui jų, matyt, ta kilmė
bent kažkiek svarbi, nes juk galėjo
prisistatyti tik kaip kanadiečiai. Tuo
tarpu gimtąja kalba kalbančių lietuvių
yra tik 7 000 ir daugelis jų vyresni.

Deja, liūdna tiesa: jei lietuviškos
institucijos, lietuviškas paveldas liks
tik lietuviakalbių rankose, dauguma jo
gali sunykti. O tada dar po kelioli kos
metų jau išvis niekas mieste lie tuvių
nebeprisimins: jie liks tik knygose.
Mano nuomone, būtina įtraukti visus,
kam bent kiek svarbi lietuvybė. Tada
paveldas išliks ir, net jei ne skambės lie-
tuvių kalba, bus lietuviš kas maistas,
menas, šokiai, susido mė jimas Lietuva
ir jos istorija.

O, jei išliks paveldas, organizacijos,
tai lietuvių kalba, beje, gali net at-
 gimti: taip atsitiko Beriso mieste Ar-
 gentinoje, kurį lankėme 2019 m. ba lan-
dį. Tenykštis lietuvių klubas įsteig tas
1909 metais. Daugelis lietuvių atvyko
– 1930 metus. Tie imig rantai kalbėjo lie-
tuviškai, jų vaikai ir anūkai – gerokai
mažiau, klubas pe rėjo prie ispanų kal-
bos. O štai dabartiniai 20–40 metų am-
žiaus jų pali kuo nys lietuviškai kalba
puikiai! Lietu viškai mokytis tarp jau-
nų klubo na rių tapo madinga, nors tė-
vai jų ir ne išmokė! Aišku, viso to ne-
būtų, jei ne būtų išlikę lietuvių klubo,
į kurio veik lą tas jaunimas būtų galė-
jęs įsitraukti.

„Tikslas – Amerika” ekspedicijos
metu sudarinėjamas „Tikslas – Amerika”
lietuviško paveldo žemėla pis. Jis nemo-
kamai pasiekiamas internetu
http://www.tikslasamerika.lt

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

Bus daugiauHamiltono Aušros Vartų parapijos bažnyčia.

Giedraičio klubas nustebino didžiuliu 12 ha plotu.



auSŲ, noSieS, gerklĖS ligoS 

SKELBIMAI 
773-585-9500

12 DRAUGAS2019 GRUODŽIO 28 D., ŠEŠTADIENIS

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



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

S k e l b i m a i
773-585-9500
www.draugas.org

IEŠKO DARBO
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PERSPEKTYVUS namų, butų, žemės, verslo, investicijų
PIRKIMAS, PARDAVIMAS, FINANSAVIMAS,

PERFINANSAVIMAS ir NUOMA

rasa mitkus
Nekilnojamojo turto ir paskolų brokerė

Moteris ieško darbo prižiūrėti
senelius ir gyventi kartu. 

Moka lietuvių, rusų ir anglų k. Turi
vairuotojo teises ir gali dirbti bet
kurioje valstijoje. Rašyti el. paštu:

florida691@yahoo.com

Surašymas Nr. 103
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

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! 

DRAUGAS • 773-585-9500

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!

BENDRAUKIME!
www.facebook.com/draugolaikrastis

5 raidės:
LANDO – MĖNUO – OSLAS – OSMIS – SKOLA – SLOGA.

6 raidės:
APSTAS – ĮSČIOS – MARSAS – MAŽIUS – SNAIGĖ – SOSTAS –
STIBIS – VAPSVA.

7 raidės:
ADAKSAS – AIŽYMAS – APAČIAI – ATŠYLIS – BEKONAI – ČIULPAI
– ĖDALIUS – ĖGLYNAS – ĮSKALAS – IŠEITIS – LAŠIŠOS –
MALKSNA – MORESKA – NERINGA – NEŽINIA – NIRVANA –
OKAPIJA – OLANDAI – PERYKLA – PERVAŽA – RAŠTIJA –
SAMSUNG – SĄRAIŠA – SEILIUS – SKALSĖS – STIKLAI –
TANKUMA – TENISAS – TIJŪNAS – TYRĖJAI – TREMTIS –
TVARTAS – UŽLANDA – VINGIAI – VYNŠAKĖ – ŽNYPLĖS.

8 raidės:
GALOPADA – GRIEŽLĖS – KARŠYKLĖ – KAŠTONAI – LĖKTUVAS –
LESALINĖ – MANEVRAS – PIKTEIVA.
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Atkelta iš 2 psl.

Priešingai, gyvas bendravimas,
ėjimas kartu į bažnyčią, bendros ke-
lionės, bendri pokalbiai, bendri žai-
dimai gamtoje yra tikras turtas,
kuriuo naudojasi patys sutuokti-
niai ir savo vaikus išmoko ben-
drystės, brolystės, džiaugsmo ir at-
sakomybės vienas už kitą meno.
Kas vaiką Jėzų išmokė gyventi? At-
sakymas yra paprastas – Marija ir
Juozapas! Marija ir Juozapas iš-
mokė vaikelį Jėzų melstis, patys
ėjo ir vedė jį į šventyklą, išmokė
amato ir namų ruošos, saugojo, kad
nesusižeistų, žaidė žaidimus, ėjo į
svečius ir t. t. 

Šeimoje yra ypatingas Dievo
buvimas: artimoje meilėje Dievas

yra visuose šeimos gyvenimo as-
pektuose.

Dievas nėra nuobodus ar įkyrus
ten, kur gyvena, juda ir turi savo
būtį – kartais tai būna net ir neto-
buloje šeimoje!

Jei Dievas Tėvas patikėjo Jėzų
Marijai ir Juozapui, tai drąsiai ir
mes patikėkime savo šeimas Šven-
tajai Šeimai. Mergelės Marijos ir
globėjo šv. Juozapo maldos tikrai pa-
dės mūsų šeimos gyvenime!

Linkiu visoms JAV lietuviš-
koms šeimoms Dievo palaimintų
Naujųjų 2020 metų! 

Linkiu dar daugiau laiko, kant-
rybės ir meilės skirti vienas kitam! 

Laimink mus, Viešpatie, meilės
džiaugsmu ir sustiprink visas šei-
mas, kurios Tave myli.

G A N Y T O J O  Ž O D I S

Graži, pamokanti istorija…

Sūnus: „Tėti, ar galiu užduoti tau klausimą?“
Tėtis: „Taip“.
Sūnus:: „Kiek tu uždirbi per valandą?“
Tėtis: „Tai niekieno reikalas. Kodėl to klausi?“
Sūnus: „Aš tiesiog noriu žinoti. Prašau pasakyti, kiek uždirbi per valandą?“
Tėtis „Jei nori žinoti, aš per valandą uždirbu 100 dolerių“.
Sūnus: „O!“ (Nuleidžia galvą)
Sūnus: „Tėti, gal galėčiau pasiskolinti 50 dolerių?“
Tėvas įsiuto…
Tėtis „Jei vienintelė priežastis, dėl kurios tu manęs klausinėji, yra ta, kad nori

pasiskolinti pinigų, kad nusipirktumei kvailą žaislą ar kitokių nesąmonių, tada
žygiuok tiesiai į savo kambarį ir eik miegoti. Pagalvok, kodėl esi toks savanaudis?
Ar aš kiekvieną dieną sunkiai dirbu dėl tavo tokio vaikiško elgesio?“

Mažas berniukas tyliai nuėjo į savo kambarį ir uždarė duris.
Vyras atsisėdo ir pradėjo dar labiau pykti dėl sūnaus klausimų. Kaip jis drįs-

ta užduoti tokius klausimus tik tam, kad gautų pinigų?
Maždaug po valandos vyras nusiramino ir pradėjo galvoti: galbūt yra kokia

kita priežastis, gal sūnui tikrai reikia kažką svarbaus nusipirkti už tuos 50 dolerių,
jis juk neprašo pinigų labai dažnai. Vyras nuėjo prie sūnaus kambario durų ir jas
atidarė.

Tėtis: „Ar tu miegi, sūnau?“
Sūnus „Ne, tėveli, dar nemiegu“.
Tėtis „Pagalvojau – galbūt aš per daug griežtas su tavimi buvau. Žinai, buvo

ilga, sunki diena, ir aš dėl to taip griežtai sureagavau. Štai 50 dolerių, kurių pra-
šei“.

Berniukas atsisėdo lovelėje ir plačiai šypsodamasis pasakė: „O, ačiū, tėveli!“
Tada iš po pagalvės išsitraukė keletą sulenktų kupiūrų. Vyras pamatė, kad

berniukas jau turi pinigų ir vėl pradėjo pykti. O berniukas pamažu skaičiavo pini-
gus, paskui giliai pažvelgė į savo tėvą.

Tėtis: „Kodėl tu nori daugiau pinigų, jei jau jų turi?“
Sūnus:: „Todėl, kad man neužteko, bet dabar turiu kiek reikia. Tėti, aš dabar

turiu 100 dolerių. Ar galiu nusipirkti vieną valandą tavo laiko? Rytoj grįžk iš
darbo namo anksčiau, aš noriu kartu su tavimi papietauti“.

Tėvas liko priblokštas! Jis tvirtomis tėviškomis rankomis karštai apkabino
savo mažąjį sūnų ir maldavo jo atleidimo.

Kun. Gintaras Jonikas

Olimpinė čempionė, du vicečempionai ir
trys bronzos medalininkai. Tiek atletų, ko-
pusių ant svarbiausių pasaulyje sporto
varžybų garbės pakylos, yra tarp spor-
tininkų, patekusių į LTOK Vykdomojo ko-
miteto patvirtintą 2020 m. Tokyo olim-
pinių žaidynių kandidatų sąrašą.

Iš viso sąraše – 144 pavardės. 43 iš jų
jau yra ragavę olimpiečio duonos. O
jei į olimpines žaidynes aštuntą kar-

tą iš eilės patektų Lietuvos vyrų krep-
šinio rinktinė, jos gretose neabejotinai
bus žaidėjų, rungtyniavusių ankstes-
nėse žaidynėse.

Vienintelė olimpinė čempionė nau-
jausiame kandidatų sąraše – 2012 m.
Londone šiuolaikinės penkiakovės var-
žybose triumfavusi Laura Asadauskai-
tė-Zadneprovskienė. Tokyo žaidynės jai
bus jau ketvirtosios karjeroje. Prityru-
si sportininkė varžėsi 2008 m. Pekino (15
vieta) ir 2016 m. Rio de Janeiro (31)
olimpinėse žaidynėse.

Rio de Janeiro drauge irkluodami
porinę dvivietę olimpinį sidabrą iškovoję
Mindaugas Griškonis ir Saulius Ritteris
jau turi kelialapius ir į Tokyo. Tik ne-
aišku, ar jie vėl sės į vieną valtį, ar S. Rit-
teris su kitu porininku lenktyniaus dvi-
viete, o M. Griškonis grįš į dvejose žai-
dynėse jau irkluotą vienvietę, su kuria
jis 2008 m. Pekine ir 2012 m. Londone fi-
nišavo aštuntas. S. Ritteris olimpiečio ke-
lią pradėjo Londone, kur kartu su Ro-
landu Maščinsku porinių dviviečių var-
žybose finišavo šešti.

Dar viena irkluotoja, savo kolekci-
joje turinti olimpinį medalį – 2016 m. Rio
de Janeiro žaidynių prizininkė Milda
Valčiukaitė. Brazilijoje bronzą ji iško-
vojo kartu su Donata Vištartaite, dabar
jau baigusia karjerą, o kitąmet Tokyo
startuos su Ieva Adomavičiūte.

Įšokti į olimpinį Tokyo laivą dar
bandys Rio de Janeiro bronzos laimė-
tojai irkluojant dvivietę baidarę 200 m
distancijoje Aurimas Lankas ir Edvinas
Ramanauskas. Tiesa, kitoje distancijo-
je, nes šios rungties nebeliko olimpinių
žaidynių programoje.

Tarp kandidatų į Tokyo daugiausia
kartų – net keturis – olimpinėse žaidy-
nėse dalyvavo treko dviratininkė Simo-
na Krupeckaitė. Arčiausiai garbės pa-
kylos ji buvo priartėjusi pirmosiose savo
žaidynėse, kai 2004 m. Atėnuose iškovo-
jo ketvirtąją vietą 500 m lenktynėse. Į pri-
zinį aštuonetą panevėžietė pateko visose
žaidynėse, kuriose dalyvavo – 2008 m. Pe-
kine (8 vieta sprinte), 2012 m. Londone (5
vieta sprinte, 7 vieta keirine) ir 2016 m.
Rio de Janeiro (7 vieta sprinte).

Trejose žaidynėse jėgas bandė L.

Asadauskaitė-Zadneprovskienė, M. Griš-
konis, stalo tenisininkė Rūta Paškaus-
kienė, debiutavusi dar 1996 m. Atlanto-
je, vėliau rungtyniavusi 2000 m. Sydney
ir 2008 m. Pekine. Aukščiausiai ji paki-
lo Sydney, kur kartu su Jolanta Prūsie-
ne suklupo aštuntfinalyje. Taip pat – trys
lengvaatlečiai, startavę Pekine, Londo-
ne ir Rio de Janeiro: ėjikai Marius Žiū-
kas ir Tadas Šuškevičius bei disko me-
tikė Zinaida Sendriūtė. Geriausiai Ma-
riui sekėsi Brazilijoje (26 vieta 20 km dis-
tancijoje), Tadui – Kinijoje (32 vieta 50
km distancijoje), o Zinaidai – Anglijoje
(8 vieta). 2008, 2012 ir 2016 m. olimpinė-
se žaidynėse rungėsi ir plaukikas Gied-
rius Titenis. Jo geriausias pasiekimas –
aštuntoji vieta 100 m krūtine rungtyje
Londone.

Po du kartus olimpiečio duoną jau
krimto S. Ritteris, burlentininkas Juo-
zas Bernotas (2012 m. Londone ir 2016 m.
Rio de Janeiro), imtynininkas Edgaras
Venckaitis (2012 m. Londone ir 2016 m.
Rio de Janeiro), lengvaatlečiai Eglė Bal-
čiūnaitė (2008 m. Pekine ir 2016 m. Rio
de Janeiro), Airinė Palšytė, Brigita Vir-
balytė-Dimšienė, Diana Lobačevskė (vi-
sos – 2012 m. Londone ir 2016 m. Rio de
Janeiro), penkiakovininkas Justinas
Kinderis (2012 m. Londone ir 2016 m. Rio
de Janeiro).

Po kartą olimpinėse žaidynėse da-
lyvavo baidarių ir kanojų irkluotojai A.
Lankas, E. Ramanauskas, Andrejus Olij-
nikas, Ričardas Nekriošius, Henrikas
Žustautas (visi – 2016 m. Rio de Janeiro),
boksininkas Eimantas Stanionis (2016
m. Rio de Janeiro), dviratininkai Daiva
Tušlaitė-Ragažinskienė (2016 m. Rio de
Janeiro) ir Gediminas Bagdonas (2012 m.
Londone), dziudo imtynininkė Santa
Pakenytė (2016 m. Rio de Janeiro), gim-
nastas Robertas Tvorogalas (2016 m.
Rio de Janeiro), irkluotojai M. Valčiu-
kaitė, R. Maščinskas (2012 m. Londone),
Aurimas Adomavičius, Dovydas Neme-
ravičius, Dominykas Jančionis, Mar-
tynas Džiaugys (visi – 2016 m. Rio de Ja-
neiro), lengvaatlečiai Andrius Gudžius
(2016 m. Rio de Janeiro), Arturas Mas-
tianica, Remigijus Kančys, Živilė Vai-
ciukevičiūtė (visi – 2016 m. Rio de Ja-
neiro), plaukikai Danas Rapšys, Andrius
Šidlauskas, Deividas Margevičius ir Si-
monas Bilis (visi – 2016 m. Rio de Ja-
neiro), šaulys Ronaldas Račinskas (2016
m. Rio de Janeiro), penkiakovininkė
Gintarė Venčkauskaitė (2012 m. Londo-
ne), tenisininkas Ričardas Berankis
(2016 m. Rio de Janeiro).

Tokyo olimpinės žaidynės vyks 2020
m. liepos 24-rugpjūčio 9 d. Šiuo metu
olimpiniai kelialapiai garantuoti 21 Lie-
tuvos sportininkui.

Tokyo olimpinėms žaidynėms 
ruošiasi 21 Lietuvos atletas

2012 m. Londone šiuolaikinės penkiakovės varžybose triumfavusiai L. Asadauskaitei-Zad-
neprovskienei Tokyo žaidynės bus jau ketvirtosios.
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Padovanokite savo vaikams, anūkams ir draugams 

DRAUGAS NEWS
ir LITHUANIAN HERITAGE

prenumeratą.
Du leidiniai – viena prenumerata!  

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

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

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

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
MICHALINA GINČAUSKIENĖ-

ALEKSANDREVIČIŪTĖ

(1920–2019)

Michalina mirė gegužės 6 d. Pensa-
cola, Floridoje, sulaukusi 98 metų am-
žiaus.

Gyvendama East Chicago buvo ak-
tyvi JAV Lietuvių Bendruo me nės narė
(vyras buvo apylinkės  pirmininkas).
Dvidešimt metų (1984–2004) aktyviai
dalyvavo St. Petersburgo  LB apylinkės
veikloje:  modeliavo rū bus renginiuose,
dainavo chore. Ji labai mėgo klausytis
muzikos ir skaityti poeziją bei praleis-
ti laiką su vaikais ir anūkais. Į Pensa-
co la persikėlė  2004 metais, kad būti arčiau sūnaus ir anūkų. Čia gy-
veno iki mirties.

Į JAV emigravo 1949-aisiais. Ji dažnai pasakodavo vaikams apie
bėgimą iš Lietuvos per karą ir apie gyvenimą Vokietijoje, Kempte-
ne pabėgėlių stovykloje.  Ji sakydavo, kad „mes esame kaip rudens
lapai, išbarstyti po visą pasaulį”. Apie  tėvelių pasitraukimą iš Lie-
tuvos karo pabaigoje dukra Aurelija išleido prisiminimų knygą „The
Scattered Autumn Leaves” (amazon.com 2017).  Nenuostabu, kad Mi-
chalinos mylima daina buvo „The autumn leaves drift by my win-
dow, the autumn leaves of  red and gold...” .

Nuliūdę liko: dukra dr. Aurelija Ginčauskas, žentas prof. Vy tautas
Palčiauskas; sūnus dr. Rolandas Ginčauskas su žmona Sharon ir anū-
kai Gregory ir Laura.

Miela Mamyte, tu būsi mūsų širdyse, kai rudens lapai pradės švel-
niai kristi ant žemės.

Nuliūdusi šeima

Amžinybė pasikvietė

A † A
SIGITĄ KAZIMIERĄ PLEČKAITĮ

Dalinamės skausmu ir nuoširdžiai užjaučiame ONU-
TĘ PLEČKAITYTĘ ir jos artimuosius, netekus mylimo
tėvelio.

Liūdime kartu.
LUMA moterys

Pradėkite dieną teisingai!

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

Tel .  630-805-1404

A † A
Garbės šaulys

ANTANAS VYČAS

Lapkričio 30 d. palydėjome į am ži nybę Garbės šau-
lį Antaną Vyčą.

Nuo 1989 metų Antanas Vyčas buvo aktyvus Vytau-
to Didžiojo šaulių rinktinės ir kartu visos Šaulių są-
jungos išeivijoje narys. Jis nuoširdžiai dalyvaudavo vi-
sose lietuviškos bend ruomenės veiklose, buvo Šaulių
vėlia vų tarnybos vadas, šventinių eisenų metu buvo pa-
stovus vėliavnešys.

Buvo apdovanotas Šaulių žvaigž dės ordinu, turėjo
Lietuvos šaulių są jungos Garbės šaulio pažymėjimą,
Lietuvos šaulių sąjungos padėką.

A. a. Garbės šaulys Antanas Vy čas, vilkėdamas
šaulio uniformą, į sa vo gyvenimo istoriją įrašė, jog, bū-
da mas ir ne savo gimtinėje, moka my lėti savo tėvų žemę.

Jis išėjo palikdamas ryškius pri siminimus, palie-
kančius pėdsakus mū sų mntyse ir širdyse.

Vytauto Didžiojo Šaulių rinktinės riktinės šauliai
reiškia nuoširdžią užuojautą Antano žmonai, sesei
šaulei Marijai, jo sū nums Morkui ir Povilui su šeimo-
mis, visiems jo artimiesiems.

Vytauto Didžiojo šaulių rinktinė
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http://draugokalendorius.org

Paskutiniai š. m. ,,Draugo” numeriai išeis
gruodžio 28 d., šeštadienį, ir gruodžio 31 d.,
antradienį. 

� 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.

� Šampano brunch – ,,Pasisveikinimas su
Naujaisiais” – ruošiamas 2020 m. sausio 5 d.,

sekmadienį, 12:30 val. p. p. Švč. M. Marijos Gi-
mimo parapijos salėje, 6812 S. Washtenaw
Ave, Chicago, IL 60629. Muzikinę programą
atliks kamerinis choras Ave Musica, vado-
vaujamas J. Grabliauskienės. Prašome  užsi-
sakyti vietas iki šv. Kalėdų. Daugiau infor-
macijos tel. 773-776-7600. 

�  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

PAS MUS
IR

APLINK MUS

Jeigu norite prisidėti prie pasaulio taršos mažinimo ir atsisakyti plas-

tikinių maišelių, galite įsigyti iš audinio pagamintą pirkinių maišelį ,,Drau-

gas”. Sulankstytas jis lengvai telpa į rankinę ar automobilio daiktinę,

o išskleistas jis yra talpus, patogus ir elegantiškas. 

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

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

Arba siųskite čekį: DRAUGAS

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

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


