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ALINA BIČKIENĖ

Šių metų gruodžio 11 dieną, trečiąjį Advento sekma-
dienį, po 11 val. r.  šv. Mišių, Palaimintojo Jurgio Ma-
tulaičio (PLM) misijos choras pakvietė misijos na-

rius, svečius ir visus, kurie žavisi Kalėdų giesmėmis, į kon-
certą „Kalėdų laukimas”.

Prasmingas, svarbus ir gražus žmonėms yra Kalėdų
laukimas – tai pasiruošimas didžiajai šventei. Kiekvienas
žmogus, šeimos, bendruomenės, miestai, kaimai ir visas
pasaulis puošiasi įvairiaspalvėmis eglutėmis, šviesų gir-
liandomis. Tai kuria jaukią ramybę, buria žmones ir jun-
gia gerumo, šilumos, švelnumo ir meilės saitais. Rodos, ne-
lieka smurto ir neapykantos pasaulyje; kuriamas grožis,
gėris ir užuojauta gyvenimo nuskriaustiems, ligoniams,
benamiams, vargšams. Kalėdų giesmių grožis atveria
širdis gerumui, jos skamba per visą Kalėdų laukimo lai-
kotarpį.

Tą sekmadienį niekas nepabūgo pirmos šiais metais
žiemos audros, speigo ir sniego, bažnyčioje laisvų vietų ne-
buvo. Misijos kalėdinis koncertas vyksta kasmet, bet

šiais metais jis atrodė ypač šventiškai iškilmingas... gie-
dojo padangė... kaip džiaugias dvasia... ir garbino Dievą
giesme jų tyra, tokia nuoširdi ir tikra.

Koncerte dalyvavo trys chorai, dvi solistės, trimiti-
ninkas, akompaniatorius, koncertmeisterė ir skaitovė, du
chorų vadovai ir misijos choro globėjas kun. tėvas Algis
Baniulis. – 5 psl.

      

Kalėdinis misijos choro koncertas

Štai ir priartėjo Kalėdų
išvakarių vigilija – Kūčios.

Susėsime prie stalo,
uždengto balta staltiese, 

po kuria padėtas kuokštelis 
šieno primins pirmąją

Kūdikėlio Jėzaus  lovelę – ėdžias.
Šventinę vakarienę pradėsime

malda Dievui, dėkojant už visas
šiais metais gautas malones. 

Dalindamiesi kalėdaitį linkėsime 
vieni kitiems Dievo palaimos

ir sėkmės ateityje. 

Vaikų choras „Vyturys” su Misijos choristais. 
Arvydo Reneckio nuotraukos

Iš k.: solistė Lijana Kopūstaitė-Pauletti, solistė Genovaitė Bigenytė,
trimitininkas Vytautas Jurevičius ir vaikų choro „Vyturys” vado-
vas Darius Polikaitis.

Šviesių, palaimintų 
Kalėdų visiems!



Užliejai mus, visagali Dieve, 
nauja įsikūnijusio Žodžio šviesa!
Tegul ji tikėjimu šviečia mūsų dvasioje 
ir atsispindi darbuose.

Kalėdų ryto Eucharistijos pradžios malda
Romos mišiolas

Broliai ir seserys Kristuje,

2016 metais visame pasaulyje šventėme ir išgyvenome ypatingą Gai-
lestingumo laikotarpio dovaną, kuria dalinomės vieni kitų dvasiai ir kū-
nui. Patirta Dievo meilė, artimiau pažintas žmogus bei gyva atjauta
priminė ir atnaujino mūsų tikėjimą, kad toliau augtume nokstančiais
jo vaisiais.

Džiugiai laukdami Viešpaties per Adventą ir švęsdami Jo atėjimą
per Kalėdas žengiame į naują liturginį laiką. Atsiveriančiais nau-
jais metais patirsime visus Kristaus ir savo gyvenimo įvykius, Die-

vo gailestingumo proveržius. Jie suburs šeimose, parapijose ir  draugų
tarpe daugybę gražių ir prasmingų švenčių, kurias kasmet rengiate savo
bendruomenėse.

Esame laimingi, kad visas metų šventes puošia turtinga mūsų lie-
tuviškoji kultūra. Savo tikėjimo gelmėse, priėmę tapusio Kristaus švie-
są, mūsų protėviai per amžius suaudė iškalbingą tradicijų, papročių ir
tautinio meno audinį. Per Kalėdas ir kitas metines šventes nepamirškime,
kad mūsų gražiuose tautosakos papročiuose, simboliuose, žaidimuose su-
sitinka ir jungiasi tautinės ir krikščioniškosios vertybės. Priminkime vie-
ni kitiems, kad Kalėdų išorinis spindesys yra žmogumi gimusio Kristaus
šviesa, Kalėdų eglutės puošnumas – tai džiaugsmas Jėzaus atėjimu at-

gautos Dievo ir žmogaus vienybe, kuri buvo su-
naikinta žmogaus neklusnumo vaisiumi Ro-
juje (žr. Pr 3). Kūčios yra pirmoji Kalėdų
šventės žinia šeimoje ir namuose dar
prieš dalyvaujant Piemenėlių Mišiose,
o dovanų teikimas vieni kitiems
atspindi mūsų išsigelbėjimą ir Die-
vo malonę, suteikiamą savo kūrini-
jai.

Dėkoju seserims ir broliams dvasinin-
kams ir visiems, kurie liudijate tikėjimą, skel-
biate Dievo žodį ir išlaikote gyvą sielovadą
mūsų lietuviškose parapijose ir bendruomenėse.
Tai ne vien kunigų ir pašvęstųjų veiklos atsa-
komybė, nes visi turime asmeniškai priimti ti-
kėjimo, vilties ir meilės dovaną ir ja dalintis su kitais.
Kristaus atėjimas – Kalėdos yra didžios Dievo dovanos
mums – meilės – pradžia, duota, kad mes ja dalintumės.
Esu tai patyręs šiais metais tarp kitų švenčių lanky-
damasis parapijose ir bendruomenėse Australijoje,
JAV, Brazilijoje, Vasario 16 gimnazijoje Vokietijoje, Gai-
lestingumo kongrese Vilniuje, Šiluvos koplyčios 50-me-
čio iškilmėje Dievo Motinos bazilikoje Washingtone, jaunimo stovyklo-
se, lietuvių dvasininkų suvažiavimuose JAV ir Europoje, taip pat lan-
kydamas jus bei jūsų šeimas.

Jūsų šventėje ir namuose tespindi gimusio ir ateinančio Viešpaties
Kristaus dvasia.

Su Šventomis Kalėdomis ir palaimintų 2017 metų!
Pagarbiai Kristuje,

Prelatas Edmundas J. Putrimas
Lietuvos vyskupų konferencijos delegatas užsienio lietuvių katalikų sielovadai
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AMERIKOS LIETUVIŲ ROMOS
KATALIKŲ FEDERACIJA
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Netrukus, užgesus vakarei žvaig ž-
 dei, visi susėsime prie Kūčių stalo, lau-
šime kalėdaitį, uždegsime žvakutę ir, ne-
paisant laiko skirtumų, prisi minsime
mums brangius lietuvius, išsibarsčiu-
sius po įvairius pasaulio kraštus, pri-
siminsime tuos, kurie ilsisi palaidoti sve-
timose žemėse. Gimęs Šventasis Vaike-
lis ateina atnešti taikos ir ramybės
mūsų šeimoms. Ta proga pakalbinome
kunigą jėzuitą Antaną Saulaitį.

– Kokie šviesūs prisiminimai iš Jūsų vai-
kystės Kūčių, Kalėdų šiandien iškyla at-
mintyje?

– Iš tolimos vaikystės po Antrojo
pasaulinio karo Kūčių švenčių be veik
neatsimenu. Kai apsigyvenome JAV,
man buvo 9-eri, mes su sesute darėme
dovanėles vienišiems žmo nėms, kurie
liūdi. Rinkdavome kon korėžius, juos
padažydavome ir pridėdavome kaspi-
nėlį – darydavome eglu tės papuoši-
mus ir juos dovanodavo me tiems žmo-
nėms. Pažinojau tokius Gilius, kurie
neturėjo vaikų, dar vienišą dievdirbį
Simą Augaitį. Buvo svarbu Kalėdų
metu neužmiršti tų žmonių, kuriems
šventės buvo sun kesnės. Mes visada
namuose turėdavome svečių, nes vi-
sada yra vieni šų žmonių, kurie nega-
li pas save ruošti Kūčių. Jie būdavo pa-
kviečiami į mūsų namus, ir tada Ka-
lėdos, Kūčios būdavo malonesnės, pil-
nesnės. Aš tik vėliau, būdamas gim-
nazijoje, sužinojau, kad JAV tik lietu-
viai ir lenkai švenčia Kūčias. Mūsų
apy linkėje buvo airių, italų kilmės
žmo nių, tai jie visai Kūčių nešvenčia.
Jie neturi nei to Kūčių pasninko, nei
tradicijos Kalėdų išvakarėse susėsti su
žvakute, su tuščia lėkšte. Man buvo to-
kia staigmena, nes anksčiau galvojau
– kaip mes darome, taip visas pasaulis
daro. Vėliau, jau paaugęs, sakydavau,
kad Kalėdos yra liūdniausia šventė,
nes yra žmonių, kuriuos labai mylime,
o jie yra toli nuo mūsų. Kūčių vakarą
išeidavau į lauką ir žiūrėdavau į dan-
gų, į Šien pjovio žvaigždyną, kuris ma-
tyti ir Šiaurės, ir Pietų žemynuose. Pa-
 galvodavau apie mūsų senelę Lietuv o-
je, kuri mirė, kai aš buvau 20 metų,
draugus Pietų Amerikoje, Austra lijoje,
Lietuvoje. Tai buvo man tarsi toks
vienybės ženklas.

– Kokias Kalėdų šventes prisimenate
misijose Brazilijoje?

– Geriausiai atsimenu, kai buvau
jėzuitų kursuose Brazilijoje. Ten ma ža-
me miestelyje, džiunglėse, vedžiau re-
kolekcijas. Ten nešventė Kūčių, todėl
prieš vidurnaktį suorganizavome ka-
lėdines vaišes: pyragų, saldumynų,
virtų vaisių. Buvo 24 jauni jėzuitai
bei 3 ugdytojai, dar keletas draugų. Tai
nebuvo labai panašu į Kūčias, bet labai
miela. 

Per vienas Kūčias turėjau skristi
į Urugvajų, ir buvo labai liūdna sėd ėti
lėktuve, kai visi tuo metu buvo prie Kū-
čių stalo.

Brazilijoje vietoj eglučių lempu-
tėmis puošdavome palmes, eglučių
daugiau būdavo pietų Brazilijoje. Ten
ant jų žmonės uždėdavo vatos, nors tos
šeimos sniego nebuvo mačiusios 150
metų, bet prisimena, kad turi būti
sniego. Keista, kad per Kalėdas Bra zi-
lijoje deginami laužai, pas mus tai
daugiau Joninių papročiai. 

Brazilijoje nėra nei, grybų nei sil-

Kun. Antanas Saulaitis:
Kalėdos ateina, kai dalinamės gerumu

žmonėmis. Atvirumas pa sauliui, švel-
numas ugdo pasaulyje taiką. Kai savęs
nelaikome aukščiau už kitus, bandome
pažinti kitas tautas ir kultūras, tai
kuria platų akiratį. Atvirumas pasau-
liui padaro mus atviresnius. Labai
vertinu skautų sąjungą, nes tai yra pa-
saulinis sąjūdis. Stovyklose susipa-
žįsti su skautais iš kitų šalių, gali
siekti bendrų idealų. Skautų tikslas yra
siekti taikos pasaulyje. 

– Šiandien yra daug žmonių, kurie su-

kių, todėl per Kūčias lietuviams dide-
lė bėda. Kokios šventės be šių valgių...
Lietuviai patys pasidarydavo „silkių”
– į kibirą pridėdavo mažų žuvyčių,
daug druskos, svogūnų, prieskonių,
ir po mirkymo jos atrodydavo kaip sil-
kutės. „Grybus” pasidarydavo iš pal-
mių šerdžių. Šią daržovę supjausčius,
pakepinus, sumaišius su padažu, gali
įsivaizduoti, kad valgai grybus. 

Kai kalėdodavau, Brazilijoje lan ky-
davausi lietuvių šventėse. Per 4 mė-
nesius aplankiau tūkstantį šeimų, ir
tik trys šeimos nešventė Kūčių. Ir čia
– 50 metų po emigracijos, antra, trečia
karta... Vadinasi, ši šventė yra labai
brangi. 

– Kalėdos yra dalinimasis ge rumu, tai
stebuklų laikas. Ko kius prisimenate gražius
gerumo pro veržius, mažus Kalėdų stebuk-
lė lius savo pastoracijos praktikoje?

– Skautai, skautės, ateitininkai
per Adventą gieda senelių namuose,
ruošia vienišiems žmonėms dovanė les.
Kai dirbau Pal. J. Matulaičo misijoje
Lemonte, mes pradėjome ruošti Kūčias
prie Bažnyčios. Kūčių vakarą ateidavo
seneliai, kurie neturi gimi nių, jaunos
poros su vaikais, studentai, – susi-
rinkdavo  apie 35 žmones. Švęsdavome
su visais papročiais, giesmėmis, mal-
domis. Labai smagu dalintis, Kalėdos
nėra tik sau. Pa gyvenę žmonės išker-
pa iš žurnalų gra žius paveiksliukus:
gamtos, gėlių, žmogaus veidų, gyvū-
nėlių ir klijuoja į albumus. Vėliau do-
vanoja kitiems vienišiems senukams,
kuriems labai smagu tuos albumus
vartyti. Kalėdos prasideda nuo mažų
dalykų. 

– Pirmojo pasaulinio karo metu per vie-
nas Kalėdas įvyko stebuklas – prancūzai ir
vokiečiai paskelbė paliaubas, keitėsi dova -
nėlėmis, giedojo kalėdines gies mes. Ar
įmanomas toks Kalėdų stebuklas mūsų lai-
kais, kai aplink tiek neramumų? Kaip mes
galėtume prie to prisidėti?

– Tas įvykis yra dažnai prisime-
namas, nes juo pasibaigė bet koks ri-
teriškumas. Viduramžiais buvo vi sai
kitokie karai, nereikėjo visų sprog-
dinti ir žudyti. Tai buvo simboliniai ka-
rai, lyginant su mūsų die nomis. Dabar
Sirijoje rusai bombarduoja ligonines ir
mokyklas sąmo ningai. 

Pasaulio taika prasideda namuose.
Šeima turi siekti draugiškai sugyven-
ti su kaimynais, su skirtingų kultūrų

tiks Kalėdas užsidarę, vieniši savo ankštuose
butuose, kalėjimuose, ligoninėse, karo zo-
 nose. Kokią žinią mes jiems galėtume per-
duoti?

– Kai Sirijoje vyksta karas, kai kur
kitur – žemės drebėjimai, mes negali-
me niekuo padėti, bet galime siųsti ži-
nutę internetu, kad esame su jais. Š. Af-
rikoje, Azijoje kenčiantys nuo perse-
kiojimo krikščionys, turi jausti mūsų
solidarumą. Jie turi ži noti, kad mes su-
prantame jų padėtį ir jų neužmirštame.
Kiek galime, mes prisidedame prie
Ukrainos, Afganis tano situacijos pa-
gerinimo. Negali būti Kalėdų, jei tu už-
sidarai. Kalėdos yra ne atviros durys,
atviri langai, nes sušalsi, bet galvoji-
mas apie kitus žmones.  Esame kvie-
čiami dalintis ta gerąja naujiena, kad
Dievas mus myli ne šnekomis, bet ko-
kiu nors veiksmu.  

– Amerikos, ypač Čikagos, lietuviai Jus
labai gerai prisimena. Jie laukia Jūsų ka-
lėdinio pa drą sinimo, palinkėjimo.

 – Norėčiau palinkėti, kad mes, lie-
tuviai, jaustume vienybę vieni su ki-
tais, kur begyventume. Puošdami eg-
lutę ar uždegdami žvakutę, sėdėdami
prie Kūčių stalo neužmirškime savo šir-
dyse palikti vietos žmonėms, laukian-
tiems Dievo paguodos ir žmo nių at-
jautos. Linkiu pasidalinti bendru
džiaugsmu Bažnyčioje.

Kalbėjosi Renata Žiūkaitė

Kunigas Antanas Saulaitis.                                                                 Asmeninio archyvo nuotr.

Tegu šios Kalėdos
suteikia mums 
visiems ramybės

N
epasiteisino optimistų prognozės, kad „isto-
rija baigėsi” – pasaulyje vėl siaučia karo aud-
ros, brolis kelia ranką prieš brolį. Kai aplinkui

neramu, glaudžiamės prie Dievo ir prie vienas
kito. Tegu šios Kalėdos suteikia mums visiems ra-
mybės šeimose, Tėvynėje Lietuvoje ir mus, mūsų
tėvus bei protėvius priglaudusioje draugiškoje
Amerikoje. Kartu pasimelskime už kenčiančius,
alkstančius ir blaškomus po pasaulį žmones, gal
mūsų maldas išklausys Dangus ir palengvins jų da-
lią. Maldose prisiminkime ir visus „Draugo” gera-
darius, kurių dėka mes vis dar galime jungtis į
vieną – „Draugo” šeimą ir laikraščio puslapiuose
dalintis širdies šiluma ir bendryste. 

Dėkojame, kad esate „Draugo” šeimos nariai.
Būkime kartu ir ateinančiais – 2017-aisiais, bū-
kime sveiki ir kiekvienas savaip laimingi.

,,Draugo” leidėjai
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RY T YS
Rytys – rytinis, iš rytų pučiantis vėjas. Puslapis „Rytys” pristato JAV lietuvių naujienas iš rytų pakrantės valstijų.

2016-ieji metai Lietuvos generaliniam konsulatui
New Yorke buvo išskirtiniai ir istoriniai. Metai prasi-
dėjo sausio 20 dieną išsiunčiant į Lietuvos centrinį vals-
tybės archyvą Lietuvos Respublikos generalinio kon-
sulato 1927–1992 metų archyvus, kurie ilgą laiką buvo
saugoti Amerikos lietuvių kultūros archyve (ALKA), Put-
name, Connecticuto valstijoje. Metų pabaigoje pa-
minėjome konsulato įkūrimo 90-metį,  renginyje ap-
silankė ir Lietuvos ambasadorius JAV Rolandas Kriš-
čiūnas (apie konsulato jubiliejaus šventę „Draugo”
skaitytojus supažindinsime artimiausiu metu –
Red.).  Tai buvo antrasis ambasadoriaus vizitas šiemet
(pirmą kartą jie lankėsi New Yorke tik pradėjęs darbą
JAV, šių metų balan dį).

Šie jubiliejiniai metai buvo gausūs įvykių ir ren-
ginių. Pirmą kartą New Yorke suorganizuotas
tradicinis pagarbos bėgimas „Gyvybės ir mir-

ties keliu” – Sausio 13-osios aukoms atminti. Bėgimas
planuojamas ir 2017 metais. New Yorke šiemet lankėsi
Lietuvos Respublikos prezidentė Dalia Grybauskai-
tė, Europos Komisijos narys, atsakingas už sveikatą
ir maisto saugą, Vytenis Andriukaitis, Krašto, Už-
sienio reikalų, Socialinės apsaugos ir darbo minist-
rai, politikos direktorius bei viceministrai, Lietuvos
generalinio komisaro pavaduotojas bei kiti aukšti Lie-

tuvos pareigūnai. Prezidentei Daliai Grybauskaitei
konsulate buvo įteiktas  Balzeko lietuvių kultūros
muziejaus įsteigtas „Metų žmogaus” apdo vanojimas,
kurį įteikė pats muziejaus prezidentas, LR garbės
konsulas Stanley Balzekas, Jr. 

Stengėmės garsinti Lietuvos vardą, patraukliai
pristatyti ją JAV turistams, verslininkams bei po-
tencialiems investuotojams. Kartu su bendruomenės
atstovais dalyvauta didžiausioje ir seniausioje Šiau-
rės Amerikos New Yorko turizmo parodoje „The New
York Times Travel Show”, organizuotos diskusijos
ir pristatymai turizmo sektoriaus atstovams ir po-
tencialiems investuotojams. Parodoje pasirodė New
Jersey lietuvių  grupės „Viesulas” (vadovė Onytė Žu-
kauskienė)  bei  „Spindu lėlis” (vadovė Violeta Kund-
rotienė). 

Konsulate taip pat pirmą kartą suorganizuotas
partnerystės renginys, kurio metu susibūrė Lietu-
vos maisto produktų gamintojai ir importuotojai, at-
vykę į New Yorką dalyvauti didžiausioje Amerikos
maisto parodoje „Summer Fancy Food Show”. Lie-
tuvos įmonės taip pat pirmą kartą dalyvavo ir „NY
NOW” parodoje, kurioje pristatomi aukštos kokybės
namų apyvokos gaminiai bei dovaninės prekės.

Sėkmingai ir toliau bendradarbiavome su ben-
druomene ne tik įvairiose renginiuose, bet ir ofi-
cialiai įtraukiant jų atstovus į Seimo rinkimų bal-
savimo komisijos darbą. Šiemet vykusiuose Seimo

rinkimuose palyginus su prieš tai buvusiais rinki-
mais, pastebimai išaugo užsiregistravusių balsuoti
rinkėjų skaičius. 

2016 metai taip pat išsiskyrė koncertų bei kitų
kultūrinių renginių gausa konsulate. Atlikėjas, dai-
nų ir muzikos autorius, prodiuseris ir aktyvistas Jur-
gis Didžiulis surengė muzikinį vakarą „What it
means to be Lithuanian”, kurio metu buvo disku-
tuojama patriotiškumo bei tautinio identiteto te-
momis. Surengtas žymaus režisieriaus Arvydo Ba-
ryso filmų retrospektyvos vakaras. Konsulate taip pat
apsilankė ir menininkė Indrė Šerpytytė, kurios fo-
tografijų paroda buvo  rodoma New Yorko moder-
naus meno muziejuje (MoMa).

2017 metais Lietuvos Respublikos konsulatas ir
toliau planuoja organizuoti ir kviesti į parodas,
koncertus ir įvairius susitikimus. Metus pradėsime
jau sausio 4 dieną atidarydami dizainerės Vilmos
Marė taikomojo meno bei aprangos parodą. 

„Draugo” skaitytojams norėtume palinkėti sėk-
mingų ir smagių metų ir įdomių naujų patirčių. Ti-
kimės, kad ir 2017 metais puikiai bendradarbiausi-
me puoselėjant lietuvybę bei stiprinant mūsų šalies
žinomumą JAV, o taip pat statant tiltus tarp Lietuvos
ir JAV verslo, mokslo, kultūros ir turizmo srityse. 

Lietuvos gen. konsulato
New Yorke info 

Metams skaičiuojant paskutines dienas, tradiciškai paklausiame JAV
Rytų pakrantės Lietuvių Bendruo menių atstovų, kokie buvo pra-
bėgę metai, kokių tikimasi Naujųjų ir kviečiame pasidalinti šven-

tiniais linkėjimais. Šiame „Ryčio” puslapyje  pradedame metų apžvalgas (jas
tęsime kitą savaitę) – suorganizuota daugybė rengi nių vietinėse bendruo-
menėse, jau iš anksto atsakingai pradedama ruoštis Lietuvos Nepriklau-
somybės šimtmečio minėjimo renginiams 2018-aisiais. Deja, šiais metais ne-
išvengėme lietuviškų parapijų netekčių, arkivys kupijoms perorganizuojant
parapijas.  

Aš norėčiau padėkoti visiems, radusiems laiko parašyti apie vietinėse
Rytų pakrantės bendruome nėse organizuojamus renginius,  su kuriais  su-
sipažinti  progą turėjo „Draugo” skaitytojai. 

Kitais metais linkiu dar aktyviau su „Draugo” skaitytojais  dalintis įspū-
džiais iš lietuviško gyvenimo savo telkiniuose ir tokiu būdu palikti žymę iš-
eivijos lietuvių istorijoje. Renginių įspūdžiams nuslūgus, istorijos, patekusios
į „Draugo” puslapius, archyvuose išliks ir ateities kartoms. 

Jaukių Kūčių, linksmų Šv. Kalėdų ir energingų bei įsimintinų Naujų-
jų 2017-ųjų metų!

Vaida Lowell, 
„Rytys” puslapio redaktorė

Ant Naujųjų metų slenksčio

,,Ryčio” redaktorė Vaida Lowell šį rudenį lankėsi Čikagoje ir, žinoma, nusifotografavo
prie miesto simbolio – ,,Pupos”.                                                        Asmeninio archyvo nuotr.

New Yorko konsulatas linki puoselėti lietuvybę

Pirmą kartą šiemet New Yorke suorganizuotas tradicinis pagarbos bėgimas „Gyvybės ir mirties keliu” – Sausio 13-osios aukoms atminti. Bėgimas planuojamas ir 2017 metais. 
LR gen. konsulato New Yorke nuotr. 
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VIDA KUPRYTĖ

Cicero lietuviai jau nuo seno Adventą mini dieviškos
meilės puota – Agape. Susirenkama pasiklausyti
paskaitos, pasigrožėti menine programa, pasivaišinti
ir šeimyniškai pabendrauti. Šiemet į Advento agapę
JAV Lietuvių Bendruomenės Cicero apylinkės valdyba
pakvietė gruodžio 11-ąją – Džiaugsmo sekmadienį.

Šių metų Agapės prelegentė buvo Aldona Zails-
kaitė, teologijos mokslų magistrantė, kuri
įvairiai talkina Cicero lietuvių sielovadai – sek-

madienio Mišioms parašo tikinčiųjų maldas, suda-
ro Mišių tarnautojų, skaitytojų, komunijos dalintojų
tvarka raščius, paaiškina Bažnyčios ir tikėjimo tie-
sas įvairiomis progomis ir dar gieda parapijos cho-
re!

Savo kalbą apie Kalėdų taiką-ramybę ir Agapės
reikšmę Aldona Zailskaitė pradėjo skaitydama Luko
Evangeliją apie pirmąsias Kalėdas. Ji pastebėjo, kad
Išganymo žinią skelbiančius angelus Dievas siuntė
,,savo mylimiems žmonėms”, būtent tiems, kurie iš-
tikimai laukė Mesijo ir buvo atviri Dievui, – ne ga-
lingiems valdovams, bet paprastiems piemenims. Ji
susiejo angelų skelbiamą taiką-ra mybę su ta taika
ir ramybe, kuri vy ravo Rojuje prieš pirmykštę nuo-
dė mę. O toji taika-ramybė plaukia tiesiai iš Dievo
meilės (agapės), kuria Dievas myli žmogų, kuriam
gelbėti paaukojo savo žemėn atsiųstą Sūnų.  

Baigdama ji parodė, kad Mišių auka yra tas tes-
tamentas – šaltinis, kurį Jėzus paliko Dievo ir savo
,,my limiems žmonėms”, kad jie galėtų nuolat sem-
tis tos Dievo meilės, be ku rios taika-ramybė – teisingi
santykiai tarp žmonių, valstybių ir žmogaus su
gamta – nėra įmanomi.  

Po paskaitos adventinių minčių ir giesmių mon-
tažą atliko Cicero parapijos lietuvių choras, vado-
vaujamas muz. Vilmos Liobikienės. Pir mo ji giesmė
,,Dona Nobis Pacem” (Su teik mums taiką-ramybę),

Kalėdinis misijos 
choro koncertas
Atkelta iš 1 psl.

Koncertą pradėjo misijos choras, vadovaujamas
Jūratės Grabliauskie nės, pačiomis gražiausiomis ir
melodingiausiomis lietuvių ir užsie nio šalių kom-
pozitorių Kalėdų giesmėmis. Tai Juozo Naujalio,
Fausto Strolios, Juliaus Siniaus, T. Racke, A. Parker,
R. Bitgood, George Frederic Hendel. Iš viso 8 giesmės.
Adolphe Adam „Nakties tyloj” – tai išskirtinio gro-
žio giesmių giesmė žodžių pras me, o melodija – pa-
siekianti kiekvie no širdį ir jausmus:

...Šventa naktie, kurios skaidri padangė sužibo
Dievo meile ir Tiesa... Prašviski pykčio ir pagiežos
žeme, palaimos saule ir taikos giedra. Tautos, pakil-
kit, pasauli, žvelk į dangų... Garbė užgimusiam šią-
nakt!

Šią giesmę giedojo solistė Lijana Kopūstaitė-Pau-
letti, misijos choras ir kamerinis choras, kuriam
akompa navo Lisa Kristina.

Didžiulis pasisekimas lydėjo solistes. Lijana
Kopūstaitė-Pauletti jau daug metų savo gražiu balsu
ir giesmėmis puošia misijos kalėdinį koncertą. Jos
repertuare vyrauja klasikinė muzika. „Domine
Deus”, Antonio Vivaldi kūriniai  ir kt. Daug giesmių
giedojo solo su chorais ir duetu su Genovaite Bige-
nyte. 

Solistė G. Bigenytė taip pat yra mėgstama ir lau-
kiama misijos koncerte. Savo gražiu, sodriu balsu ji
giedojo ,,Ave Maria”, Franz Schubert,  taip pat   due-
tuose su L. Kopūstaite-Pauletti. Gražiai skambėjo so-
lisčių  kartu atliekami kūriniai  „Mille Cherubini in

Dona Nobis
Pacem
Cicero lietuvių Advento agapė

Cicero parapijos choras.  Iš k.: skaito Virginija Žukauskienė,  Lialė Sodeikienė, Vladas Žukauskas, Gintarė Januškienė,
Irena Messenger, Olga Reimonas, Aldona Zailskaitė, Mėta Gabalienė, Genutė Salyga, Marijus Prapuolenis ir Vincas Ol-
šauskas. Jono Kuprio nuotraukos

Lietuvių bendruomenės Cicero apylinkės pirmininkė Birutė
Zalatorienė dėkodama Cicero Šv. Antano parapijos klebonui
kun. Sergio Solis už nuoširdžią paramą Cicero lietuviams,
įteikia kalėdinę dovaną – lietuvišką šakotį.

sugiedota a capella, nuskambėjo lyg aidas Al donos
Zailskaitės paskaitai.  Giesmė – tai ir malda, kad ar-
tėjančios Kalė dos nuramintų smurte ir karuose pa-
skendusį pasaulį, kad žudynės liau tųsi Alepo mies-
te, Afrikos šalyse, Ukrainoje.

Parapijos choras sugiedojo tra dicinių ir naujų,
anksčiau negirdėtų, Advento ir Kalėdų laukimo
giesmių, o tarp giesmių Virginija Žukauskienė ra-
miai ir jautriai skaitė tekstus apie Advento prasmę

ir lietuvių tradicijas. Pasirodė ir jaunimas – Karilė
Liobikaitė ir Paula Capskaja padeklamavo ir pagie-
dojo. 

Kita Cicero Agapės tradicija yra padėkoti vi-
siems, kurie savo darbu prisideda prie Šv. Antano pa-
rapijos lietuvių gerovės. Tai, žinoma, visi, nes Cice-
ro parapija pasižymi tuo, kad čia kiekvienas dalija-
si savo talentais. Bet visgi  yra ir išskirtinių asmenų.
Cicero lietuviai yra labai dėkingi parapijos klebonui
kun. Sergio Solis. Nors jo dėmesys labiau nukreiptas
į meksikiečių sielovadą, jis nuolat pa mini, kad pa-
rapija buvo pastatyta lietuvių aukomis. Klebonas lie-
tuvius palaiko, nesigaili ir finansiškai pa remti. Už jo
nuoširdų krikščionišką supratimą lietuvių ben-
druomenė la bai dėkinga. Dėkojome parapijos chorui,
kuris lietuvių išeivijoje yra paslėptas deimančiukas.
Tai dėka talentingos ir nenuilstančios chorvedės Vil-
mos Liobikienės. Be vaišių nėra puotos, o Audronė
Bernatavičienė kartu su Algiu ir Danute Kirkomis
suorganizavo ne tik šios Agapės vaišes, bet ir kas sek-
madienį po šv. Mišių verda kavą bei dalija skanu my-
nus Cicero lietuvių kavutėje. Ci cero lietuviai džiau-
giasi, kad jų sielovadai tarnauja kun. Gediminas Ker-
 šys, ir yra jam dėkingi.

Kviečiame visus lietuvius, ypač gyvenančius va-
kariniuose Čikagos priemiesčiuose, atvykti į lietu-
viškas Mišias kas sekmadienį, 8:45 ryto, į Šv. Anta-
no parapiją, 1500 S. 50 Avenue, Cicero.

Choro” (muz. Franz Schubert) ir „Kalėdų naktį”
(muz. Ričardo Soko, ž. Petro Vaičiūno).

Toliau programą tęsė visų laukiamas ir mylimas
vaikų choras „Vyturys”, kuris  taip pat dainavo ir
jungtiniame chore (vad. Darius Poli kaitis). Jam
akompanavo  Marty nas Matutis. Šiame didžiuliame
chore – net 45 dainininkai – dainuoja įvai raus am-
 žiaus grupių muzikos mylėtojai. Jų sudėtingos gies-
mės skambėjo pakiliai ir darniai. Tai „Dixit Domi-
nus”  (muz.  Baldazare  Galuppi), „Ave Maria”
(muz. Gabriel Faure); Franz Gruber „Tyli naktis” –
viena gražiausių ir populiariausių Kalėdų giesmių,
ir kt. 

Koncertą gražiai paįvairino trimitininkas Vy-
tautas Jurevičius. Jis ne tik muzikavo su chorais, bet
ir  atliko kelis  kūrinius solo: Noel Regney ir Gloria
Shayne bei Felix Mendelsohn „Hark! The Herald An-
gels Sing”.

Atokvėpiui tarp chorų skaitovė ses. Laimutė įter-
pė skaitinius, skirtus Dievo garbei.

Didelę kalėdinio koncerto dalį atliko kamerinis
choras (vadovė Jūratė Grabliauskienė, koncert-
meisterė Lisa Kristina). Tai įdomus, nedažnai kon-
certuojantis choras, turintis gražią ateitį. Jame 17
choristų, jie visi ir solistai, visi profesionalūs mu-
zikai. Choro vadovė Jūratė Grabliauskienė, kaip ži-
nia, yra profesionali choro dirigentė, misijos var-
gonininkė, kartu su vyru (grupė ,,Kaukas”) aktyviai
koncertuojanti įvairiuose renginiuose. Jos vado-
vaujamas kamerinis choras atliko kla sikinius kū-
rinius: „Gloria”, prancū zų giesmę (aranžuotė Cars-
ten Gerlitz); „Baltos Kalėdos” (muz. Berlin, aranžuotė
Fiorenzo Benetti) ir kt.

Kamerinis choras netolimoje ateityje turėtų iš-
augti iki akademinio lygio. To ir linkime.

Koncerto pabaigai „Linksmą giesmę” (muz.
Juozo Naujalio), kaip kasmet, giedojo visi koncerto
dalyviai, atlikėjai ir klausytojai – visa bažnyčia.

Linksmą giesmę mes užtrauksim, Į padanges
balsiai šauksim: Gimė mums jau Atpirkėjas...

Kamerinis choras su vadove Jūrate Grabliauskiene (pirma iš k.) ir koncertmeistere Lisa Kristina (pirma iš d.).
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iš aTeiTininkų gYvenimo

Ateitininkų šalpos fondas
sveikina visus Draugo
skaitytojus šv. Kalėdų proga

Santūriau negu kitais metais sutinku šiemet  šv. Kalėdas. No-
 risi įsijausti į gatvėje skambančius varpelius, daugiaspalves
mirkčiojan čias šviesas, vaikučių džiugų klegesį. ...Bet iš min-

čių vis negaliu ištrinti vieno vaizdo – mažo berniuko Sirijoje kru-
vinu veidu, akivaizdžiai šoko bū senos, sėdinčio ramiai; tame vei-
delyje neįžvelgi nei vilties, nei nevilties, tik nežinią. O jis – tai vie-
nas iš laimingųjų – sužeistas, bet tokiose aplin kybes – ne itin sun-
kiai, ir patekęs į gydytojų ir kitų gelbstinčias rankas. Tuo tarpu
pranešama, kad šiomis dienomis Alepo mieste Sirijos elitinės ka-
riuomenės kareiviai eina per namus ir šaudo civilius, taip pat ir
mažus vaikus.

Negi aš vienas tokia sunkia širdimi sutinku Kalėdas? O ką gal-
voja Po piežius Pranciškus, į kurio mintis aš dažnai apeliuoju ir
kuris mano min tis, nukrypusias nuo vėžių, vėl į jas įstato.  Panaršęs
po senas žinias ran du, kad jau prieš metus Popiežių Pranciškų prieš
Kalėdas buvo  apnikusios panašios liūdnos mintys, kaip tos, kurios
kankina mane šiemet. Tada per Mišias Casa Santa Maria Popie-
 žius kalbėjo taip: „Kalėdos arti. Bus šviesų, bus balių, apšviestų
medžių ir net Užgimimo inscenizacijų – viskas išradingai papuošta
– kol pasaulis ir toliau kariauja”. Vėliau Popiežius Pranciškus taip
papildė savo mintis: „Kol pasaulis miršta badu, dega ir smunka
gilyn į chaosą, vertėtų suprasti, kad šių metų Kalėdų šventimas
– tiems, kurie pasirenka jas švęsti – gali būti paskutinis”. „Ne bent
bus pripažintas kelias į taiką; mums belieka raudoti už tas nekaltas
aukas, kurių skaičiai didėja kasdien, ir prašyti Dievo atleidimo.
Kai verkia Jėzus ir Dievas, verkiu ir aš”.

Nors praėjusiais metais Kalėdų metu sunkiai džiaugėsi Po-
piežius Pranciškus, o šiemet sunkiai džiau giuosi aš, tai tikrai ne-
reiškia, kad užgimstantį Jėzų sutinku praradęs viltį. Atsiminki-
me, kad kai Betlie juje gimė kūdikis Jėzus, Erodo kareiviai ėjo per
namus ir žudė mažus vaikus. Buvo daug aukų, bet Dievas myli ma-
žutėlius, ir, galima manyti, kad juos surinko ir rado jiems vietą dan-
guje. O Dievas, tapęs žmogumi – ab soliuti Šviesa ir Tiesa – išliko
gyvas. Taip ir taps, ir išliks gyva Dievo karalystė ant žemės, jei-
gu mes jos sieksime ir nenuilstamai statysime ją kartu – kad ir kiek
siautėtų kraujo ir karo vergai.

Tomas Girnius – Š. Amerikos ateitininkų tarybos pirmininkas

Pamąstymai
sutinkant 

šv. Kalėdas

DR. TOMAS P. GIRNIUS

Gruodžio 18 d. gražus būrys Čikagos ir apylinkių ateitininkų su šeimos na-
riais bei draugais, nepa bū gę šalčių ar sniego pūsnių, suvažiavo į Jaunimo
centrą Čikagoje Kūčių agapei. Didžiojoje salėje, apšviestoje tik žvakučių

liepsnelių, vyko šv. Mišios, kurias aukojo svečias ateitininkas iš Lietuvos kun. Gin-
taras Vitkus SJ. Per visuotines maldas buvo prisiminti praėjusiais metais mirę
Čikagos ateitininkai, tarp jų Stasė Petersonienė, Nijolė Dumbrytė, Irena Balei-
šienė, Julija Švabaitė-Gylienė ir kiti. Šv. Mišioms tarnavo JAS kuopos nariai, bro-
lis ir sesuo Aldas ir Ona Kriau čiūnai. Giedojimą vedė kantorė Dalia Lietuvnin-
kienė, fleita akompanavo Gloria Vaišnienė, pianinu pritarė Vidas Neverauskas.

Buvo laikomasi Kūčių agapės tradicijų. Juozas Polikaitis, uždegęs Kūčių sta-
lo pirmąją žvakę, kvietė dalyvius laužyti kalėdaičius  bei linkėti viens kitam šv.
Kalėdų džiaugsmo ir svei-
katos. Tada visi susėdo ra-
gauti Kūčių patiekalų ir
smagiai bendrauti. Moks-
leiviai Nora Klein ir Jokū-
bas Baranauskas pasveiki-
no visus, o po to kun. Al-
fonso Lipniūno-Prez. Stul-
ginskio moksleivių ateiti-
ninkų kuopos nariai vedė
kalėdinių giesmių giedoji-
mą, akordeonu akompa-
nuojant Audriui Polikai-
čiui.

Šventėje dalyvavo ir
Lietuvos gen. konsulas Či-
kagoje Marijus Gu dynas
su šeima. Jis šiltai savo
įspū džius aprašė interne-
tinėje erdvėje: ,,JAV dirbu
jau daugiau nei 4 metus ir tikrai mačiau daugybę renginių, po kurių išeidavau
netekęs žado – susižavėjęs čia gyvenančių lietuvių nuoširdumu, didele širdimi,
bendruo meniškumu, neįtikėtinu kūrybingumu, savanorystės lygiu ir dar labai
daug kuo. Ateitininkų Kūčios Jaunimo centre tapo dar vienu nauju, mažu, iki šiol
nepatirtu stebuklu. Ačiū Onai Daugirdienei už šį pakvietimą. Ačiū tėvui Ginta-
rui Vitkui SJ, už nuostabią šv. Mišių liturgiją ir sukurtą bendrystės dvasią. Ačiū
bū riui jaunų ir vyresnių ateitininkų už tą nuoširdžią lietuvybę, kuri leidžia ti-
kėti, kad mūsų visų pastangomis Tėvynė Lietuva turės gražią ateitį”.

Prie Kūčių ruošos darbų prisi dėjo didelis būrys savanorių, tarp jų – Viktutė
Siliūnienė, Pranutė Domans kienė, registratorė Ona Daugirdienė, moksleivių glo-
bėjai Svaja Mikulio nytė ir Jonas Čyvas bei studentų ragintojas Kovas Kulbis.

Prie vieno Kūčių stalo

Čikagos studentai ateitininkai ir jų svečiai Kūčių agapėje. Iš. k.: Kazimieras Bielskus, Lilė Sa-
dauskaitė, Ūla Lapkutė, Julija Žliobaitė, Inga Žliobaitė, Vidas Kulbis, Matas Lapkus, Lukas Kul-
bis, Zigmas Kisielius (vos matyti), Austin Bagdady ir Kaz Bagdady.       Dainos Čyvienės nuotr.

RAMUNĖ KUBILIŪTĖ

Kristaus gimimas, Andy Warhol, 1954 

Kūčių pietų registratorė Ona Daugirdienė dalijasi kalėdi-
niais sveikinimais su Juozo Polikaičiu.

AŠF
Tapkite AŠF nariais – tai prasminga kalėdinė dovana 

ateitininkų organizacijai.  
Savo aukas siųskite 

Ateitis Relief Fund 1380 Castlewood Dr.  Lemont, IL 60439
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Amerikos katalikų laikraštis ,,Our Sun-
day Visitor” neseniai išspaus dino ko-
respondento Brian Fraga straipsnį, ku-
riame aptariama Kata likų Bažnyčios
dabartinė padėtis Amerikos Vidurio
Vakarų valstijose ir svarstoma, kokios
ateities gali Katalikų Bažnyčia tikėtis šio-
je Ame rikos dalyje. Kadangi Amerikos
Vidu rio Vakarų valstijose gyvena ne-
mažai lietuvių katalikų, kurie susirūpi-
nę savo parapijų ateitimi, teikiame ko-
respondento Fraga straipsnio santrau -
ką tikėdami, kad ji ,,Draugo” skaityto-
jams bus aktuali.

Korespondentas Fraga pastebi,
kad 19-tame ir 20-tame šimtme-
čiuose Amerikos Vidurio Va-

karuose apsigyveno ir parapijas su-
kūrė daug imigrantų, atvykusių iš Eu-
ropos. Šiuo metu tų imigrantų pali-
kuonys kraustosi į Amerikos Vaka-
rus ar į šiltesnio klimato vietoves Ame-
rikoje. Dažnai jie tą daro darbo sume-
timais. Senose parapijose lieka dau-
giausia vyresnio amžiaus parapijie-
čiai. Jų skaičius ma žėja, o jaunoji ka-
talikų karta ma žiau linkusi sekma-
dieniais lanky tis šv. Mišiose, dalyvau-
ti parapijų veikloje ir jas finansiškai
remti. Ma žė jančias bažnyčių lankyto-
jų gretas daug kur papildo ispaniškos
kilmės katalikai, kurių skaičius didė-
ja.  Pag rindinių miestų, Detroito, Či-
kagos, Clevelando, Indianapolio, Min-
neapo lio, Des Moines, Milwaukee, vys-
kupai svarsto, kaip atrodys vietinės pa-
rapijos ateityje, katalikų skaičiui ma-
žėjant. Kaip pastebi Georgetown uni-
ver siteto tyrinėtojas Mark Gray,  Baž-
nyčiai bus sunku parapijas atgai vinti,
jeigu katalikų skaičius labai sumažės.     

Imigrantai iš Europos kadaise bū-
rėsi Amerikos Vidurio Vakarų ir Šiau-
rės Rytų valstijose, nes čia buvo in-
dustrijos ir žemės ūkio centrai. Tačiau,
praėjusio amžiaus aštuntajame de-
šimtmetyje daugelis automobilių ga-
mybos fabrikų Ohio, Michi gano, Ili-
nojaus, Wisconsino ir In dianos valsti-
jose buvo uždaryti arba perkelti į Ame-
rikos pietines dalis, į užsienio šalis. Ga-
mybos industrija išsikraustė, o žemės
ūkį perėmė di džiulės žemės ūkio ben-
drovės. Eko nominė realybė pasikeitė.

Vidurio Va ka ruose gyvenančių kata-
likų pra rado darbus ir buvo priversti
svars tyti, ar likti esamose vietose, ar
kraus tytis į kitas Amerikos dalis.

Parapinės veiklos koordinatoriai

Amerikos Vidurio Vakaruose pa si-
rodo naujas parapinės veiklos va dova-
vimo modelis, būtent – parapi nės veik-
los koordinatoriai. Bažnyčios 1983 m.
kanoniniai įstatai leidžia vys kupams
skirti diakonus arba pasau liečius pa-
rapijos kasdieniniams ad ministraci-
niams reikalams tvarkyti tada, kai
yra kunigų trūkumas. Šie asmenys
vadinami parapinės veiklos koordina-
toriais ar parapinės veiklos administ-
ratoriais (pastoral coordinators, pa-
storal administrators). Jie dirba kartu
su kunigais, nes tik šventinti kunigai
gali atnašauti šv. Mišias ir teikti sak-
ramentus.  

Tokių parapinės veiklos koordi-
natorių skaičius padaugėjo per pasta-
ruosius du dešimtmečius. 1993 me tais
Amerikoje parapijų, kurias ad minist-
ravo parapinės veiklos koordinatoriai,
buvo 268.  2004 metais tokių parapijų
buvo 566, o šiomis dienomis tokių
koordinatorių tvarkomų parapijų yra
apie 431. Dažnai tomis koordinatorėmis
būna moterys vienuolės. 

JAV gyventojų surašymo įstaigos
duomenimis, 2015 metais JAV Vidu rio
Vakarų valstijose gyveno beveik 68
milijonai žmonių. Gyventojų skai čius
tame regione nuo 2000 metų pakilo
penkiais procentais. Tačiau tuo pa čiu
laikotarpu gyventojų skaičius JAV Pie-
tų ir Vakarų valstijose pa di dėjo apie 20
procentų. Pagal apaštalavimo tyrinė-
jimo centro ,,CARA” duomenis, 22 pro-
centai Amerikos katalikų gyvena JAV
Vidurio Vaka ruose. Tačiau 37 procen-
tai JAV esan čių katalikiškų parapijų
yra kaip tik tame regione. Toks pro-
centų skirtumas lemia tuščių bažnyčių
skaičiaus didėjimą.  

Bažnyčios dažnai yra miesto ir jo
rajonų pažibos. Tai didelės, nepapras-
to grožio šventyklos. Deja, kaip paste-
bi kunigas Steven Avella, Marquette
universiteto istorijos profesorius, to-
 kioms šventykloms reikia didelių,
brangiai kainuojančių remontų. O baž-
nyčiose  sekmadieniais paprastai su-

Kokia Amerikos Vidurio Vakarų katalikų dabartis ir ateitis?
sirenka nedaug parapijiečių, kurie au-
koja nedaug pinigų parapijos išlai ky-
mui. Todėl susiklosto labai subtili si-
tuacija. Nes žinia apie parapijos už da-
rymą iššaukia neigiamą žmonių reak-
ciją, o toks sprendimas neišvengia-
mas, nes bažnyčiose trūksta parapi-
jiečių.  

Pertvarkymo planai

Amerikos Vidurio Vakaruose per
pastaruosius du ar tris dešimtmečius
keli vyskupai nutarė uždaryti arba
sujungti nemažai parapijų. Tai vyko ir
tebevyksta, pavyzdžiui Detroito arki-
vyskupijoje. 1989 m. tuometinis Det-
roito arkivyskupijos kardinolas Ed-
mund C. Szoka pradėjo įgyvendinti 30
parapijų uždarymo planą. 2012 m. jo
įpėdinis arkivyskupas Vigneron pa-
skelbė, kad parapijos ir toliau bus už-
daromos, jeigu mažės parapijiečių ir
dvasiškių skaičius. Panaši situacija
ir kituose miestuose, pvz., India napo-
lyje, St. Paule ir Minneapolyje, Tolede
ir Fargo.  

Čikagoje kardinolas Blase J. Cu-
 pich pradėjo programą ,,Renew My
Church” (Atnaujink mano bažnyčią),
skirtą parapinei veiklai reorgani zuoti.
Kai kurie vietiniai spaudos šaltiniai
pranašauja, kad įgyvendinant šią prog-
ramą, bus uždaryta nemažai parapijų.
Kardinolas Cupich pastebi, kad regio-
no demografija yra dramatiškai pasi-
keitusi ir kad daugeliui bažnyčių rei-
kia didelio remonto.  Kardinolas, ra-
šydamas katalikiškoje spaudoje, pri-
pažino, kad gali reikėti kelias parapi-
jas uždaryti. Betsy Boh len, Čikagos ar-
kivyskupijos pareigū nė teigia, kad per
ateinančius trejus ar ketverius metus
bus įtemptai dis kutuojama apie arki-
vyskupijos parapijas, o parapijų per-
tvarkymas bus at liekamas palaips-
niui, per dešimt metų. Kai kurios pa-
rapijos bus užda rytos, kitos sujungtos,
arba vienai pa rapijai bus leidžiama
naudoti kelias bažnyčias.  

Buvusių laikų infrastruktūra

Imigrantams plūstant į Ameri kos
miestus, parapijos kūrėsi etni niu, tau-
tinių mažumų principu. Daž nai skir-
tingų tautybių katalikų baž nyčios buvo
statomos labai arti viena kitos. Pvz.,
Clevelande, slavų rajone (,,Slavic Vil-
lage”), vienu metu dviejų kvadratinių
mylių plote buvo septynios lenkiškos
bažnyčios. Kiekvie ną parapiją sudarė
iš skirtingo Len kijos rajono atvykę
imigrantai. Ka dai se tos parapijos kles-
tėjo, bet dabar kelios jau yra uždarytos
arba buvo sujungtos, pastebi kunigas
Donald P. Oleksiak, Clevelando vys-
kupijos atstovas.  

2005 metais Clevelando vyskupijoje
buvo 233 parapijos. Šiandien jų yra 185.
Jos aptarnauja beveik 700 000 katalikų.
1995 metais katalikų buvo 143 000 dau-
giau. Numatoma, kad 2040 metais Cle-
velando vyskupijoje katalikų skaičius
sumažės iki 455 000.   Pagal kunigą
Oleksiak, parapijoms reikės dalintis re-
sursais, o kunigams gal teks atsisaky-
ti klebonijų ir gyventi kartu bendra-
bučiuose.  

Imigrantų bangos

Kai kurios Europos šalių tauti-
 nės mažumos, kadaise pripildžiusios
miestų parapijas, šiuo metu jau išsi-
 sklaidė, o jų vietas užima kita imig-
rantų grupė – ispanų kilmės imigran-
tai iš Meksikos. Čikagoje yra didelė

meksikiečių bendruomenė.  Milwaukee
mieste ispaniškos kilmės imigrantai
apsigyveno buvusiuose lenkiškuose
rajonuose. Pagal JAV valdžios gyven-
tojų apskaičiavimo įstaigos 2010 metų
duomenis, ispa niš kos kilmės gyventojų
skaičius JAV Vidurio Vakaruose išau-
go 49-iais procentais. Michigano vals-
tijos Kalama zoo mieste pusė katalikų
yra ispaniš kos kilmės. Šie naujieji
imigrantai  pa sižymi pagarba šei-
moms, tikėjimo tradicijoms, taip pat
smarkiai pagyvina ir Bažnyčios gyve-
nimą. 

Parapijų ribų plėtra

Prieš 10 metų St. Louis miesto ar-
kivyskupiją uždarė ir sujungė 20 pa ra-
pijų. Anot John Schwob, St. Louis ar-
kivyskupijos parapinės veiklos plana-
vimo direktoriaus, tie, kurie dalyvavo
parapijų reorganizavimo derybose pri-
pažino, kad reikia kai kurias parapijas
uždaryti arba jas sujungti. Tačiau žmo-
nėms buvo sun ku susitaikyti su jų pa-
rapijų uždarymu ir mintimi, kad reikia
žvelgti pla čiau, už parapijos ribų. Mat
jiems nuo seno buvo skiepijama, kad
parapija yra jų dvasinio ir visuome-
ninio gyvenimo centras. Katalikų vys-
kupai ir jų patarėjai stengiasi katalikų
bendruomenes perorientuoti į naują
evan gelizaciją, kuri peržengia parapi-
jų ribas. Tuo būdu įgyvendinama Po-
piežiaus Pranciškaus mintis, kad Baž-
nyčiai turi būti svarbiau ne išsilaiky-
ti, o apaštalauti, evangelizuoti, skelb-
ti tikėjimą.  

Jaunų žmonių aktyvumas

Nepaisant liūdinančios parapijų
mažėjimo realybės, yra vilties ir atsi -
naujinimo prošvaisčių. Dar yra ne ma-
žai katalikiškų universitetų JAV Vi-
durio Vakarų valstijose. Pvz., Ohio
valstijoje, Steubenville mieste veikia
Pranciškonų universitetas (Francis -
can University), kurio nemažai stu-
dentų yra pajutę pašaukimą į kuni-
gystę. Clevelando ir St. Louis miestų
vyskupijose veikia nemažai katali-
kiš kų mokymo įstaigų. O Čikagoje
jauni katalikai profesionalai užima
vadovaujančias vietas parapijose.
Anot John Schwob, St. Louis arki vys-
kupijos atstovo, svarbu pritraukti
nepraktikuojančius katalikus, paska -
tinti juos dalyvauti Bažnyčios veik-
loje. Sėkmingai dirbant šį darbą, dau-
 gelis dabartinių problemų būtų iš-
 spręstos. 

Santrauką paruošė Rimas Černius

Kalėdų šventės nuskamba varpais,
Kaip visos šventės, ateis jos ir praeis.

Lai linksmos būna jos!
Turtingi būkite idėjom ir darbais.

Sveikinu visus „Draugo” laikraščio bendradarbius,
„Skautybės kelio” rėmėjus ir skaitytojus su artėjančiomis

šventėmis. Linkiu Jums visiems linksmų šv. Kalėdų ir
laimingų Naujųjų Metų!

v.s. Aušra Jasaitytė Petry
„Skautybės kelio” redaktorė
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Parengė Vitalius Zaikauskas

LieTUva iR PaSaULiS

S. Skvernelis: terorizmo grėsmės Lietuvoje nėra
Vilnius (ELTA) – Premjeras Sau-

lius Skvernelis, kalbėdamas apie Vo-
kietijos sostinėje Berlyne įvykdytą iš-
puolį, sako, kad situacija Lietuvoje
yra kontroliuojama, ir jokių signalų
apie padidintą terorizmo grėsmę Lie-
tuvoje nėra. 

Premjeras pažymėjo, kad Lietuva
sustiprino Valstybės saugumo de-
partamento (VSD) gebėjimus žvalgy-
bos srityje. „Šituos išpuolius geriau-
siai gali užkirsti laiku gauta žvalgy-
binė informacija. Mes radome gali-
mybių didinti VSD gebėjimus žval-
gybos srityje”, – apie kitais metais pa-
didintą finansavimą VSD kalbėjo S.
Skvernelis.

Darbą baigusi Vyriausybė VSD
kitiems metams buvo pasiūliusi skir-

ti 54 tūkst. eurų mažiau nei šiemet, ta-
čiau svarstant projektą VSD pridėta 1,5
mln. eurų ir iš viso šios institucijos
biudžetas kitąmet turėtų siekti per 26
mln. eurų. Papildomus pinigus VSD
planuoja išleisti IT technologijoms
vystyti ir darbuotojams apmokyti,
sako šios institucijos direktorius Da-
rius Jauniškis.

Europą sukrėtė išpuolis Vokietijos
sostinės centre, kai į Kalėdų mugę įsi-
rėžus sunkvežimiui žuvo mažiausiai
dvylika žmonių, apie pusšimtis buvo
sužeisti.

Tragiškas incidentas įvyko pra-
ėjus mažiau nei mėnesiui po to, kai
JAV Valstybės departamentas įspėjo
apie grėsmes mugėse ir kitose viešose
vietose.

Toliau ieškoma Berlyno išpuolio žudiko

Vilnius (ELTA) – Šios kadencijos
parlamentas turėtų dirbti pusmečiu
trumpiau, nes kiti Seimo rinkimai
turėtų vykti 2020 metų pavasarį, teigia
valdančiosios Lietuvos valstiečių ir ža-
liųjų sąjungos (LVŽS) pirmininkas
Ramūnas Karbauskis.

Pasak jo, pratęstoje parlamento ru-
dens sesijoje žadama pateikti Konsti-
tucijos pataisą dėl naujos Seimo rin-
kimų datos, ,,kad būsimi seimai ne-
susidurtų su tokia situacija, kokia
yra dabar – kada reikia sprendimus
priimti per kelias valandas, per kelias
dienas”. 

Anot R. Karbauskio, bus siūloma
parlamento rinkimus rengti pavasarį.
„Galbūt balandžio mėnesį, prieš va-
sarą”, – teigė LVŽS lyderis. Tokiu at-
veju naujoji valdžia turėtų visą vasa-
rą ir rudenį parengti bei priimti kitų
metų biudžetą.

„Pati logika sako, kad kada reikia
naujai Vyriausybei pradėti dirbti ir
kada iki biudžeto patvirtinimo yra
kelios dienos, yra labai sunku rea-
guoti į iššūkius, kurie yra, ir pažadus,
kuriems nėra skirti pinigų, ir pagaliau
įgyvendinti ką nors, kas numatyta pa-

čių programoje”, – kalbėjo R. Kar-
bauskis.

Dabar Konstitucijoje numatyta,
kad eiliniai Seimo rinkimai rengiami
Seimo narių įgaliojimų pabaigos me-
tais spalio antrą sekmadienį.

Pakeisti Konstitucijai reikia ne
mažiau 94 parlamentarų palaikymo.

Jis sakė, kad pratęstoje Seimo se-
sijoje kitų metų sausio 12 d. planuoja-
ma pateikti tai siūlančią Konstitucijos
pataisą.

Trumpins Seimo kadenciją

Vilnius (BNS) – Lietuvoje kitą sa-
vaitę viešės įtakingi už saugumo po-
litiką atsakingi Jungtinių Valstijų res-
publikonų senatoriai John McCain ir
Lindsey Graham.

Į Lietuvą taip pat atvyks demok-
ratų senatorė Amy Klobuchar.

Senatoriai susitiks su Prezidente
Dalia Grybauskaite, ministru pirmi-
ninku Sauliumi Skverneliu, Seimo
vadovu Viktoru Pranckiečiu ir užsie-
nio reikalų ministru Linu Linkevi-

čiumi.
„Vizito metu daugiausiai bus ap-

tariama strateginė Lietuvos ir
JAV  part  nerystė ir saugumo klausi-
mai”, – sakė užsienio reikalų ministro
atstovas spaudai Kęstutis Vaškelevi-
čius.

JAV  senatoriai Lietuvoje viešės
gruodžio 29–30 dienomis.

J. McCain pirmininkauja JAV Se-
nato Ginkluotųjų tarnybų komitetui,
L. Graham yra šio komiteto narys. 

Lietuvoje viešės įtakingi JAV politikai 

Vilnius (ELTA) – Lietuva baigė de-
rybas su Jungtinėmis Amerikos Vals-
tijomis dėl sutarties teksto dėl JAV
ginkluotųjų pajėgų statuso Lietuvos te-
ritorijoje. Lietuvos Vyriausybė gruo-
džio 21 dieną pritarė suderintam su
Jungtinėmis Valstijomis sutarties teks-
tui. 

Gavus įgaliojimus iš Prezidentės
Dalios Grybauskaitės, šią sutartį vė-
liau pasirašys krašto apsaugos mi-
nistras Raimundas Karoblis. Sutar-
tis įsigalios po to, kai bus ratifikuota
Seime.

Ši sutartis bus pirmasis tokio po-

būdžio dvišalis JAV ir Lietuvos susi-
tarimas, detaliai apibrėšiantis JAV
pajėgų statusą Lietuvoje. Ji sustip-
rins vykstantį Lietuvos ir JAV ben-
dradarbiavimą gynybos srityje. 

Sutartimi JAV įtvirtina ir dar
kartą patvirtina savo gynybinius įsi-
pareigojimus Lietuvai, o Lietuva savo
ruožtu suteikia visas reikiamas sąly-
gas šių įsipareigojimų vykdymui. Šis
susitarimas papildys 1951 m. Šiaurės
Atlanto sutarties šalių susitarimą dėl
jų karinių pajėgų statuso (angl. NATO
SOFA), kurį Lietuvos Seimas ratifi-
kavo 2004 metais.

Suderinta Lietuvos ir JAV sutartis 

Ankara („Draugo” info) – Rusijos
ambasadorius Turkijoje Andrejus Kar-
lovas gruodžio 19 d. vakare mirė per-
šautas Turkijos sostinėje. 

„Šiandien per išpuolį Ankaroje
patyrė sužeidimą, nuo kurio mirė, Ru-
sijos ambasadorius Turkijoje Andrejus
Genadijevičius Karlovas; mes laikome
tai teroro aktu”, – pranešė Rusijos už-
sienio reiklaų ministerija. 

Ankaros meras Melih Gokcek pa-
reiškė, kad Rusijos ambasadorių An-
karoje pirmadienį nušovęs vyras, kaip
nustatyta, buvo turkų policininkas.

Nurodė, kad užpuolikas, dirbo riau-
šių policijoje Ankaroje. Jis šovė į am-
basadorių kelis kartus kažką šaukda-
mas, girdėti žodžiai „Alepas”, „kerštas”.

A. Karlovas tuometu sakė kalbą per
meno parodos atidarymą Ankaros Čan-
kajos rajone esančiuose meno parodų
rūmuose.

Prieš kelias dienas Turkijoje vyko
protestų dėl Rusijos vaidmens Sirijoje.
Nors dabar Maskva ir Ankara glaudžiai
bendradarbiauja evakuojant Alepo gy-
ventojus.

Protestuojantieji Turkijoje laiko
Maskvą kalta dėl žmogaus teisių pa-
žeidimų Alepe.

Juodą kostiumą vilkintis, kakla-
raištį ryšintis užpuolikas priėjo prie
ambasadoriaus iš už nugaros ir iššovė

– iš pradžių į orą, paskui į ambasadorių. 
Internete pasirodė vaizdų, kuriose

matyti, kaip prie ambasadoriaus iš už-
pakalio prieina ginkluotas vyras ir
ima šaudyti šaukdamas „Alachas yra
didis! Neužmirškite Alepo! Neužmirš-
kite Sirijos!”

Ankaroje nužudytas Rusijos ambasadorius 

Berlynas (ELTA) – Po iš-
puolio Kalėdų mugėje Berlyne
tyrėjai toliau intensyviai ieško
galimai ginkluoto žudiko ir ga-
limų jo bendrininkų. Saugumo
pareigūnai taip pat toliau aiški-
nasi kruvinos atakos priežastis
ir tikslią įvykių eigą.

Gruodžio 19 d. vakarą sunk -
vežimis įsirėžė į Kalėdų mugę,
kurioje tuo metu šurmuliavo
daug žmonių. Didžiulis vilkikas
užlėkė ant šaligatvio aikštėje ša-
lia Kaizerio Vilhelmo Atmini-
mo bažnyčios. Nusikaltimo metu
automobilio kabinoje buvo du vyrai.
Šalia vairuotojo sėdėjęs asmuo identi-
fikuotas kaip Lenkijos pilietis. Jis
buvo nebegyvas, o automobilis buvo pa-
vogtas. Agentūros dpa informacija, jis
nušautas iš mažo kalibro ginklo. Šis iki
šiol nerastas. Vyras dirbo vežėjų įmo-
nėje, kuriai priklausė sunkvežimis.

Vyras, kuris, kaip įtariama, vai-
ravo Lenkijoje registruotą sunkvežimį,
buvo sulaikytas, tačiau pritrūkus įkal-
čių buvo paleistas. Berlyno policijos va-
das Klaus Kandt sakė, jog gali būti, kad
pavojingas nusikaltėlis vis dar yra
Berlyne. 

Dėl išpuolio Berlyno Kalėdų mu-
gėje ieškomas tunisietis Anis Amri, vo-
kiečių žurnalo „Spiegel” duomenimis,
jau prieš kelis mėnesius siūlėsi tapti sa-
vižudžiu. Leidinys remiasi vadina-
mųjų „neapykantą kurstančių pa-
mokslininkų” telefoninių pokalbių
analize. Tačiau A. Amri teiginiai esą
buvo taip painiai suformuluoti, kad jų
nepakako jam sulaikyti.

A. Amri, kuris iš Italijos 2015-ai-
siais atvyko į Vokietiją, čia, „Spiegel”
informacija, apsimetė politiškai per-
sekiojamu egiptiečiu. Kadangi jis ne-
galėjo pateikti praktiškai jokių duo-
menų apie Egiptą, jo prieglobsčio pra-
šymas per kelias savaites buvo atmes-
tas kaip „akivaizdžiai nepagrįstas”.
Jau tada į akis krito tai, kai tunisietis
po Europą keliavo naudodamasis skir-

tingomis pavardėmis.
Nors atsakomybę už išpuolį prisi-

ėmė „Islamo valstybė” (IS), tačiau kol
kas nėra aišku, ar tai džihadistų gru-
puotės darbas, ar nusikaltėlis veikė sa-
varankiškai.

IS per savo propagandos agentūrą
„Amak” paskelbė, kad šis išpuolis
buvo reakcija į raginimus pulti anti te-
roristinės koalicijos šalių piliečius.
Jo vykdytojas esą buvo „Islamo vals-
tybės karys”. Jei pasitvirtintų, kad
su ataka susijusi IS, tai būtų pirmasis
islamistinis išpuolis Vokietijoje, pa-
reikalavęs daug aukų.

Tuo tarpu gali būti, kad lenkas
sunkvežimio vairuotojas, išpuolio
metu sėdėjęs keleivio vietoje, užkirto
kelią dar didesniam aukų skaičiui.
Skrodimas parodė, kad jis per išpuolį
dar buvo gyvas, rašo „Bild.de”. Tyrėjai
kalbėjo apie kovą, taip pat apie dūrius
peiliu. Vyras buvo nušautas tik tada,
kai sunkvežimis sustojo.

Išpuolis Berlyne nusinešė 12 žmo-
nių gyvybių, apie 50 buvo sužeisti. Iki
šiol, įskaitant lenką, identifikuoti tik
šeši žuvusieji. Jie yra Vokietijos pilie-
čiai. Be žinios dingusiomis laikomos
dvi moterys iš Izraelio ir Italijos.

Berlyne darbą atnaujino dauguma
kalėdinių mugių. Tačiau Breitscheido
aikštė, kur pirmadienį sunkvežimis rė-
žėsi į Kalėdų turgų, ir toliau liks už-
daryta.

Riaušių policininkas parodos atidarymo
metu nušovė kalbėjusį Rusijos ambasado-
rių Turkijoje šaukdamas „Nepamirškite Ale-
po”. Scanpix nuotr.

R. Karbauskis kalba apie Seimo rinkimų
paankstinimą pusmečiu.   15min.lt nuotr.

Žmones Berlyne sunkvežimiu traiškė 23 metų tu-
nisietis.                                                     EPA-ELTA nuotr.
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SPoRTaS

Amerikos lietuvių tinklinio ly-
gos (ALTL) varžybų dalyviai
trejomis rungtynėmis užbaigė

I rato varžybas. Naujuosius metus
pergalingai pasitiks čempionato ly-
deriai – ,,Panevėžio” ir ,,Šiaulių” ko-
mandų tinklininkai.

Nė karto per pirmojo varžybų
rato varžybas nesuklupę ,,Panevė-
žio” tinklininkai eilinę pergalę iško-
vojo rezultatu 3:0 (25:17, 25:11, 25:18)
nugalėję ALTL autsaiderę ,,Nemu-
no” komandą.

Nesėkmingai šiame čempionate
rungtyniaujantys praėįjusio ALTL
sezono nugalėtojai ,,Atlantic Express”
tinklininkai patyrė jau ketvirtąją ne-
sėkmę per penkerias žaistas rungty-
nes. Šįkart juos rezultatu 3:0 (25:16,
25:18, 25:21) ,,nuskriaudė” ,,Šiaulių”
komanda.

Dar vieneriose, paskutinėse I
rato rungtynėse ,,Pilėnų” tinklininkai
rezultatu 2:1 (25:21, 25:16, 21:25) įvei-
kė ALTL senbuvę ,,Gubernijos” ko-
mandą ir tuo pačiu iškovojo trečiąją
pergalę šio sezono varžybose.

ČLKL turnyrinė lentelė 
(vieta, komanda, pergalės, pralaimėjimai):

1. ,,Švyturys” 8 0
2. ,,Jaunimas” 6 5
3. ,,Juodkrantė” 6 2
4. ,,Atletas” 6 2
5. ,,Lituanica” 6 1
6. ,,Stumbras” 5 3
7. ,,Radviliškis” 4 4
8. ,,Lietkabelis” 3 4
9. ,,Aukštaitija” 3 3
10. ,,Vynera” 1 1 0
11. ,,Kaunas” 1 1 0
12. ,,Lietava” 1 6

ALTL turnyrinė lentelė
(vieta, komanda, taškai):

1. ,,Panevėžys” 13
2. ,,Šiauliai” 10
3. ,,Gubernija” 8
4. ,,Pilėnai” 7
5. ,,Atlantic Express” 4
6. ,,Nemunas” 3

JAV studijuojantis lietuvis plaukikas pasaulio čempionas

Gruodžio 11 d. Kanadoje, Wind-
soro „WFCU Centre” baseine
sukurtas Lietuvos plaukiko Si-

mono Bilio stebuklas galbūt ir nepri-
lygsta tam, kuriuo Lietuvos „Auksinė
žuvelė” Rūta Meilutytė prieš ketve-
rius metus sudrebino olimpinį Lon-
doną, tačiau galima neabejoti, jog mūsų
šalies plaukimo padangėje sušvito dar
viena ypatingo ryškumo žvaigždė.

R. Meilutytei nusprendus pailsėti
ir į pasaulio čempionatą nevykti, ro-
dėsi, jog gausiausia per nepriklauso-
mos šalies Lietuvos komanda Kanadoje
pasmerkta tenkintis vidutiniokų vaid-
menimis. Tačiau Lietuvos plaukimo
aistruoliai jau spėjo priprasti, kad net
valstybei neturint nė vieno pilnų mat-
menų šiuolaikinio baseino svarbiau-
siose varžybose skambiai išnyra vie-
nas ar kitas svečioje šalyje besitreni-
ruojantis plaukikas. Taip prieš ketve-
rius metus buvo su Anglijoje gyvenu-
sia R. Meilutyte, taip šiemet nuskam-
bėjo JAV, North Carolinos sostinėje Ra-
leigh besitreniruojantis 23-ejų S. Bilis.

Pirmieji 
žingsniai – Panevėžyje 

Pirmuosius savo nedrąsius žings-
nius link pripažinimo S.Bilis žengė
gimtajame Panevėžyje – mieste, kuris
pastaraisiais metais išugdė kone pusę
Lietuvos plaukimo rinktinės. Plauk-
ti būsimą pasaulio čempioną išmokė
mama, o pirmąja trenere tapo Žid-
rūnė Budrienė. Ž. Budrienė trenira-
vo ne tik Simoną, bet ir metais vy-
resnį jo brolį Justiną.

Išvaizda labai panašūs broliai
buvo ilgai sujungti nepertraukiama
gija. Karjeros pradžioje plaukimo spe-
cialistai Justiną netgi vadino talen-
tingesniu plaukiku už jaunėlį, tačiau
bėgant metams Simo talentas pradėjo
skleistis vis ryškesnėmis spalvomis.
Kai broliams reikėjo rinktis, kur tęsti
karjerą, būtent Ž. Budrienė paskatino
brolius Bilius pasekti Mindaugo Sa-
dausko pavyzdžiui ir vykti į JAV, kur
sąlygos  treniruotis yra kur kas ge-
resnės. Justinui „Svajonių šalis” di-
delio įspūdžio nepaliko ir jis grįžo į Lie-
tuvą, tuo tarpu Simonas liko.

Sportą suderina su mokslu

Pagal JAV nusistovėjusią praktiką,
šioje šalyje treniruotis ir dirbti gali tik
tie asmenys, kurie padeda vietos jau-
niems sportininkams tobulėti. Gali-
ma neabejoti, kad šią žiemą į North Ca-
roliną parvežęs pasaulio čempionato
auksą ir bronzą S. Bilis žengė milži-
nišką žingsnį, jog liktų JAV bent jau iki
Tokijo olimpinių žaidynių.

Pasak paties sportininko, jam su-
derinti mokslus ir sportą kol kas sekasi
neblogai, o supratingi dėstytojai ne-
retai leidžia už dėl varžybų praleistas
paskaitas atsiskaityti vėliau. Spor-
tuoti Raleigh S. Bilis taip pat turi visas
geriausias sąlygas –  North Carolinos
universitetas turi du baseinus, puikų
medicininį ir aptarnaujantį persona-
lą. 

Universiteto moto yra „Think and
Do” (Galvok ir daryk). Būtent juo va-
dovautis S. Bilis stengiasi ir plaukimo
takelyje. Tiesa, anot sportininko, dau-
giau galvoti reikia ne varžybų, o tre-
niruočių metu, o per svarbiausius
metų startus tiesiog pasiduoti ins-
tinktams. Galbūt dėl šios priežasties S.
Biliui bene vieninteliam iš mūsų plau-
kikų Rio olimpiadoje pavyko išvengti
psichologinių problemų ir susidoroti
su jauduliu.

Užtrukęs olimpinis debiutas 

Nuo 2012 metų S. Bilis studijuoja
North Carolinos valstybiniame uni-
versitete. Būtent tais metais jis galėjo
debiutuoti ir olimpinėse žaidynėse
Londone. Plaukimo specialistai be-
veik neabejojo, kad tuomet perspek-
tyvus aštuoniolikmetis įvykdys olim-
pinį normatyvą, tačiau iki išsvajoto
žingsnio šiek tiek pritrūko. Tačiau
po ketverių metų į svarbiausią pla-
netos sporto areną S.Bilis žengė su
trenksmu. Nors šią vasarą Rio de Ja-
neiro olimpiadoje jis debiutavo nuvi-
liančiai ir 100 m plaukimo laisvu sti-
liumi atrankoje tenkinosi tik 30-a vie-
ta, po kelių dienų atsigriebė  su kau-
pu.

Plaukikas iš Panevėžio, patekda-
mas į 50 m plaukimo finalą, nustebino

Krepšininkai ir tinklininkai 
baigė šių metų varžybas

Čikagos lietuvių krepšinio ir
tinklinio lygose (ČLKL ir
ALTL) dalyvaujantys sporti-

ninkai gruodžio 17 ir 18 dienomis už-
baigė šių metų varžybų ciklą ir į
aikšteles vėl sugrįš 2017-aisiais me-
tais.

ČLKL varžybų ,,Elitinėje” ko-
mandų grupėje sužaistos dvejos
rungtynės. Dėmesio centre buvo ke-
turiskart ČLKL čempionų – ,,Rad-
viliškio” ir praėjusio sezono nuga-
lėtojų ,,Juodkrantės” komandų dvi-
kova. Ją po atkaklios kovos, rezultatu
80:75 laimėjo čempionų titulą gi-
nantys ,,Juodkrantės” krepšininkai,
kurie po šios svarios pergalės šok-
telėjo į trečiąją turnyrinės lentelės
vietą.

Pirmoje vietoje senuosius metus
palydės ir naujuosius pasitiks ,,Švy-
turio” krepšininkai. Vienvaldžiai
ČLKL lyderiai eilinę, jau aštuntąją iš
eilės pergalę iškovojo nesunkiai, re-
zultatu 100:61 nugalėję ,,Lietavos”

krepšininkus.
Dar viena šeštadienio vakarą

turėjusi vykti dvikova tarp ,,Stumb-
ro” ir ,,Atleto” komandų neįvyko: ne-
susirinkus ,,Atleto” komandos žai-
dėjams pergalė be žaidimo 20:0 įskai-
tyta ,,Stumbro” krepšininkams, ku-
rie nesulaukę savo varžovų rungty-
niavo tarpusavio varžybose.

ČLKL mėgėjų lygos varžybose
,,Panevėžio” krepšininkai kiek ne-
tikėtai, rtezultatu 68:44 užtikrintai
nugalėjo praėjusio sezono čempionę
,,Alytaus” komandą, o ,,Savas LT”
penketukas 54:40 nugalėjo ,,Vyčio”
krepšininkus.

Antroje pagal pajėgumą ČLKL
komandų grupėje, kurioje rungty-
niauja 7-ios komandos, pirmauja
,,Ąžuolo” ir ,,Kaunas” (5 pergalės, 2
pralaimėjimai). Po jų rikiuojasi ,,Pa-
nevėžys” (4/4), ,,Alytus” (4/3),
,,Arka” (4/2), ,,Vytis” (2/7) ir ,,Savas
LT” (2/6).

„Panevėžio” tinklininkai  
žengia be  pralaimėjimų

Dar viena plaukimo žvaigždė – JAV studijuojantis Simonas Bilis.

visus, kartu – ir save, ir užėmė 8 vietą.
Pakeliui į finalą S. Bilis du kartus ge-
rino net 22 metus išsilaikiusį Rai-
mondo Mažuolio Lietuvos rekordą
(22,08 sek.): atrankoje nuotolį nuplau-
kė per 22,01 sek., pusfinalyje – per
21,71 sek. 

S. Bilis jau penktus metus mokosi
North Carolinos valstybiniame uni-
versitete. Nors nuo šio rudens lietuvis
jau negali ginti universiteto garbės
JAV studentų pirmenybėse, universi-
tetas toliau moka už jo mokslo tech-

nologijų ir visuomenės studijas.
Tačiau apie darbą pagal specialy-

bę karjeros viršūnėje esantis panevė-
žietis dar bent ketverius metus tikrai
negalvos. Pagrindinis S. Bilio tikslas
dabar – 2020 metų Tokijo olimpinės žai-
dynės, kurioms jis turi laiko pasirengti
dar ketverius metus. Ruoštis joms lie-
tuvis norėtų ten, kur ir susikūrė savo
vardą – Jungtinėse Valstijose. Tiesa, ar
liks kitapus Atlanto, nemažai priklauso
ir nuo paties S. Bilio rezultatų, o jie –
kol kas tikrai džiuginantys.
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Regina Carter

Kalėdinėje mugėje dalyva vau jau ketvirtą sezo-
ną. Savo stalą pavadinčiau sveikatos stalu.  Prista čiau
kompaniją ,,Juiceplus+” ir jos uni kalius produktus.
Mano tikslas buvo ne pardavinėti, bet supažindinti
žmones, kaip svarbu yra kasdien valgyti daržoves, vai-
sius ir uogas, aprū pinti organizmą reikalingomis me-
 džiagomis. Per kasdienį darbą, sku bėjimą mums ne
visada pavyksta teisingai maitintis. Dėl to mus ir mū -
sų vaikus pradeda persekioti bloga savijauta ir net
ligos. Pristačiau dar žoves, vaisius ir uogas koncent-
ruota forma, sakyčiau – daržą, sodą ir miš ką kapsu-
lėje, o vaikams – kramtoma forma. Šie produktai – tai
tiltelis tarp to, ką mes valgome ir ką turėtume val-
gyti!!! Taipogi pristačiau vaikų sveikatos tyrimo
programą, – kur vaikučiai gali gauti produktų nemo -
kamai. Prie mano stalo kiekvienas galėjo produktų
paragauti. Turėjau daug užsakymų produktams ir
gan didelį susidomėjimą vaikų programa. Labai pa-
tenkinta muge. Visada susipažįstu su įdomiais žmo-
nėmis. Būtinai dalyvausiu mugėje kitais metais.
Mokestis jau sumokėtas. Norėčiau padėkoti organi-
zatoriams už jų įdėtą darbą ir palinkėti sėkmės!!!

Rima Adomavičienė

Esu iš Clevelando, Ohio. Gaminu papuošalus.
Mano internetinis pa puošalų puslapis toks: www.je-
welryrimas.com shop.jewelryrimas.com. Kalėdinėje
mugėje Lemonte dalyvauju jau penktą kartą. Pre-
kiauju savo kūrybos ir gamybos papuošalais. Mu gė
pavyko. Jau turiu nemažą ratą nuolatinių čikagiečių

Kalėdinės mugės lemonte atgarsiai
Dainos Čyvienės nuotr.

klientų, kurie domisi ir seka mano kūrybą. Be jokios
abejonės, tai mane skatina kur ti toliau. Mugės truk-
mė? Geras klausimas. Teoriškai, atrodo, laiko daug.
O jeigu paeksperimentavus ir pamėginus suorgani-
zuoti trijų dienų mugę? Juk Čikagos lietuvių bendruo -
menė tikrai didelė. Mugė patiko. Vis kas vyko sklan-
džiai. Nuotaika gera. Buvo puiki galimybė ne tik pre-
kiauti, bet ir susitikti su įdomiais žmo nėmis, ben-
draminčiais, meninin kais... Kitais metais, žinoma, da-
lyvausiu. Ačiū, kad kviečiate. Dėkui šio renginio or-
ganizatoriams ir vi siems, kurie darbavosi mugės
metu. Linkiu Jiems visokeriopos sėkmės ir gražių,
turiningų ateinančų švenčių.   

Taiyda Chiapetta

Su jūrų skaučių Nerijos tuntu dalyvauju nuo pir-
mos kalėdinės mu gės. Neatsimenu prieš kiek metų
ji prasidėjo, tik žinau, kad pirmosios mugės vyko vir-
šuje, pokylių sa lėje. Po keleto metų išaugome, kad tu-
rėjome persikelti į R. Riškienės salę. Nerijos tuntas
ir kiti tuntai pre kiauja įvairiais savo gamintais dar-
beliais. Ant mūsų stalo buvo įvairių eglutės papuo-
šalų, Danos Gylienės juvelyrikos, marškinėlių, „Jie-
sios” porceliano, kalėdinių atviručių, skau tininkės

Gruodžio 3–4 d. Pasaulio lietuvių centre, Lemont, IL,
vyko tradicija tapusi Kalėdų mugė. Buvo atstovau-
jama lietuviškoms organizacijoms, finansinėms ir tu-

ristinėms bendro vėms, buvo maisto prekių, gėlių, ju-
 velyrikos, dizainerių drabužių, organizacijos siūlė savo ga-
minius, suve nyrus, rankdarbių mėgėjai – mezgi nius, smul-
kūs verslininkai – įvairius natūralius produktus, kosmetiką,
sporto priemones, knygas, meninin kai – meno dirbinius iš
stiklo ir medžio, tautodailininkai – lietuviš kus kalėdinius šiau-
dinukus ir kt. Dalyvavo verslininkų iš artimų ir tolimų vals-
tijų. Kalėdinei mugei pa si baigus „Draugas” kreipėsi į mu-
gėje dalyvavusius prekiautojus, norėda mas sužinoti jų
nuomonę apie šių metų mugę. Štai keletas atsiliepimų.  

Alės Namikienės šiaudinukų, kalėdaičių ir kt., vyko
„Na poleono” torto kepimo pamokos. Tai gi įvairumo
pas mus tikrai bu vo. Buvo pelningi metai, tikriausiai
geriausi metai iš visų. Atrodė, kad šeštadienį mugėje
apsilankė daugiau žmonių. Sekmadienį, manau, kai
ku riuos atbaidė sniegas.  

Aš daugelį metų padedu kalėdinės mugės vado-
vei Elytei Reklaitis žymėti stalus ir t. t. Prekiautojams
už tenka vietos išdėstyti prekes, o pirkėjai gali laisvai
vaikščioti po mugę.  Džiaugiamės, kad mugė buvo to-
kia gausi, buvo užimti visi stalai. Kiekvienais metais
mugė yra aptariama: kaip galima pagerinti, ką reik-
tų keisti. Stengiamasi padaryti vis geriau, kad pre-
kiautojams ir pirkėjams būtų smagi šventė. Kitais me-
tais būtinai dalyvausime. Skautams ši mugė buvo pel-
ninga, nes žmonės ieš kojo dovanų draugams, mo-
kytojams, bendradarbiams. 

Nerijos tunto sesės ruošiasi mu gei porą mėne-
sių. Mūsų pagrindinė organizatorė Danutė Navickas
su kviečia visas darbščias seses ir iki mugės dirbame
kaip nykštu kai. Pel nas bus skiriamas jūrų skaučių
pastogės/virtuvės statybai Rako stovykloje. Darbai
prasidės pavasa rį.  (Nuo traukas galima pamatyti
www.nerija.org)

Angelė Kavak

Kalėdinėje mugėje Lemonte „Food Depot” da-
lyvauja jau 17-tą kartą. Parduodame lietuviškas pre-
 kes, kurios lietuviams reikalingos Kalėdoms. Mugė
– tai vienintelis lai kas, kada mes susitinkame su savo
tiesioginiais pirkėjais. Šiaip mūsų pirkėjai yra
„Marianos”, „Binnys”, „Pete’s Market” bei kitos JAV
parduotuvės. Mugė mums daugiau yra šventė, kur
pabendraujame su savais žmonėmis, pasidžiaugia-
me praeinan čiais metais. Pasaulio lietuvių centras
pasiruošia mugei labai gerai, – vietos parinkimas,
reklama, nuotaikos sukūrimas, savanorių pagalba,
administracijos dėmesys. Ačiū Cen trui. Ačiū ren-
gėjams.

Parengė Rimas ČerniusTaiyda Chiapetta pristato naujus skautų marškinėlius.

Angelė Kavak su Žygimantu Pavilioniu. 
Ramunės Lapas nuotr.

Rima ir Raimundas Adomavičiai.

Regina Carter. Audronės Kižytės nuotraukos



Ypatinga Joffrey dovana
,,Vėjų miesto” gyventojams

RAIMUNDAS MARIUS LAPAS

,,Spragtukas” – dviejų dalių ballet-féerie, sukurtas
E. T. V. Hofmano pasakos „Spragtukas ir pelių ka-
ralius” motyvais. Muziką jam parašė garsusis rusų
kompozitorius Piotras Čaikovskis. Baleto cho-
reografiją buvo pradėjęs kurti Marius Petipa, bet
dėl ligos šio darbo negalėjo tęsti – jį užbaigė ilga-
metis jo padėjėjas Levas Ivanovas. Pirmą kartą ba-
letas buvo atliktas 1892 m. gruodžio 18 d. Sankt Pe-
terburgo Marinskio teatro scenoje. 

Nors pirmasis baleto pastatymas nebuvo la-
bai sėkmingas, dvidešimties minučių truk-
mės Čaikovskio siuta išpopuliarėjo – or-

kestrai ją dažnai atlikdavo atskirai. Milžiniškos
šlovės ,,Spragtukas” susilaukė gerokai vėliau –
praėjusio šimtmečio šeštojo dešimtmečio pabai-
goje. Dabar šis baletas yra daugelio baleto trupių
repertuare ir rodomas dažniausiai šv. Kalėdų lai-
kotarpiu. 

Tradiciškai ,,Spragtuko” veiksmas vyksta
Niurnberge, Vokietijoje, XIX a. pradžioje. Jung-
tinėse Valstijose, kuriose dažniau nei bet kitur pa-
saulyje statomas šis baletas, ,,Spragtukas” dažnai
,,priartinamas”. Nuo Bostono iki Nashville, žiū-
rovai gali patriotiškai žavėtis ,,savuoju Spragtu-
ku”. Šiame ,,parade” neatsiliko ir mūsų ,,Vėjų
miestas”. Beje, tokia tendencija jaučiama vis daž-
niau ir dažniau – galbūt taip norima išlaikyti žiū-
rovų dėmesį, nenusibosti su vis tokiu pačiu kla-
sikiniu pastatymu... Prieš porą savaičių tai mes
matėne Lyric operos ,,Užburtojoje fleitoje”, kur
veiksmas vyksta ne kažkokioje tolimoje XVIII a.
Vienoje, o praeito amžiaus septintojo dešimtme-
čio Oak Parke, Čikagos priemiestyje! Apie ,,Flei-
tą” – kitame rašinyje, o dabar – apie tai, kaip buvo
pateiktas ,,Spragtukas”, sulaukęs spaudos dėme-
sio dar gerokai iki šiemetinės premjeros.

Joffrey baleto ryšys su ,,Spragtuku” prasidė-
jo nuo pat trupės įkūrimo New Yorke, nenutrūko
jai persikėlus į Čikagą ir tęsiasi iki šiol. Tik šįkart
choreografas Christopher Wheeldon įvilko klasi-
kinį baletą į visiškai naują rūbą: jo veiksmas vys-
tosi 1893 m. Čikagoje vykusios ,,World’s Columbian
Exposition” pasaulinės parodos rėmuose. Tiksliau
pasakius – penkis mėnesius prieš jos atidarymą,
per 1892-ųjų Kalėdas.

Nors tradiciniai ,,Spragtukai” prasideda pa-
siturinčių šeimų namuose, Wheeldon savo hero-
jais pasirenka neturtingą imigrantų šeimą. Tiesa,
tai nėra visiškai nauja.  Pvz., 1992 m. choreogra-
fo Matthew Bourne sukurto (ir dažnai atgaivina-
mo) ,,Spragtuko” veiksmas vyksta našlaityne.
Tokių ,,perkeltų” pastatymų yra ir daugiau. Net-
gi pasaulinės parodos idėja nėra visiškai nauja –
choreografo Helgi Tomasson 2004 m. San Francisco
baleto trupei sukurtas ,,Spragtuko” vyksta šiame
mieste 1915-aisiais surengtos parodos ,,Panama-
Pacific International Exposition” dvasioje.

Prisipažinsiu, šis naujas Joffrey pastatymas,
kuriam libretą parašė vaikų rašytojas
ir knygų iliustratorius Brian Selznick,
scenografiją ir kostiumus sukūrė Ju-
lian Crouch, lėles – Basil Twist, yra tik-
rai įdomus. Manau, kad neblogai žinau
Čikagos pasaulinės parodos istoriją
(be kitų šaltinių, ji įdomiai aprašyta
Amerikos lietuvio Joseph Gustaičio
knygoje ,,Chicago’s Greatest Year 1893:
The White City and the Birth of  a Mo-
dern Mertropolis”, kurią 2013 m. išlei-
do ,,Southern Illinois University
Press”), ir buvo labai įdomu, kaip toks
sprendimas pasiteisins scenoje. Ir jis,
manau, pasiteisino. 

Herojė Marie, jos broliukas Franz

11DRAUGAS 2016 GRUODŽIO 22–24, KETVIRTADIENIS – ŠEŠTADIENIS 

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

Stephen M. Oksas, President

Patarnaujam Čikagos ir apylinkių lietuviams daugiau kaip 100 metų.

Namams paskolos, apdraustos sąskaitos

TeaTRų iR konceRTų SaLėSe

ir jų mama našlė gyvena lūšnelėje. Mama – skulpto-
rė, kurianti skulptūrą artėjančiai pasaulinei parodai.
Kaimynai lanko vieni kitus ir kukliame kalėdiniame
vakarėlyje šoka atsivežtus iš savo tėvynės Rytų Eu-
ropoje šokius. Scenoje lakstinėja ne ,,spragtukiškos”
pelės, bet ...žiurkės, kurios pagrobia mažąjį broliuką.
Kaip jau įprasta, šio baleto didvyris Spragtukas, ne
be Didžiojo Impresarijo (kuris čia pakeičia tradicinį
Droselmajerį) jas nugali. 

Tą naktį Marie sapnuoja, kad gondola ją perkelia
į spalvingą pasaulinę parodą, kur susirinkusiuosius
linksmina įvairūs artistai – čia ir kaubojaus Buffalo
Bill ,,Laukinių vakarų” spektaklis (skamba rusiško
trepako motyvai), ir ispanų, arabų, kiniečių bei ve-
necijiečių šokėjų pasirodymai. Julian Crouch su-
kurti rūbai buvo nepaprastai spalvingi, o scenogra-
fija išsiveržė iš plačios ir gilios scenos – vaizdo pro-
jekcijos užvaldė ir Auditorium teatro sienas.

Nors spektaklio režisūra ir suteikė pagrindi-
niams šokėjams galimybių interpretuoti savo herojus
kitaip, tiek  Amanda Assucena (Marie), tiek Victoria
Jaiani (jos motina), tiek Miguel Angel Blanco (Didy-
sis Impresarijus) pasirinko stereotipinį ,,saldų” kelią.
Matėme vaikišką plačiaakę Assucena, dievobaimin-
gą atlaidžią Jaiani  ir romantizmu liepsnojantį Blan-
co. Tačiau būta šiame pastatyme ir įdomių proveržių
– kaubojus Buffalo Bill (Dylan Gutierrez) su savo tri-
mis gražuolėmis kumelaitėmis, kiniečių šokis (Fer-

nando Duarte) su popieriniais drakonais. Tačiau
,,Spragtuke” atliktas ispaniškas šokis, nors ir labai iš-
raiškingas ir sulaukęs audringų plojimų, savo dvasia
nebuvo ispaniškas. Nesujaudino ,,Snaigių valsas”.
Šiek tiek gaila, kad tokiame muzikine prasme žavia-
me kūrinyje trūko nuoširdžių emocijų. 

Tačiau ,,čikagietišką” ,,Spragtu ką” tikrai verta
pamatyti. Spektak liai Auditorium teatre vyksta iki
gruodžio 30 dienos.  Bilietus galima įsigyti interne-
tu www.joffrey.org 

Ir kokios gi Kalėdos be ,,Spragtuko”!

Šoka Victoria Jaiani (motina) ir Miquel Angel Blanco (Impresarijus).  Cheryl Mann nuotraukos

,,Žiurkių karaliaus” ir Spragtuko dvikova: Rory Hohenstein
ir Alberto Velazquez.

,,Snaigių šokis”.
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PETRAS V. KISIELIUS, mD, FACS
INKSTŲ, PūSLėS, PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA
Center for Health

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

ChirUrGAi

ViDAUS liGOS 

beNDrA PrAKtiKA 

ODOS liGŲ SPeCiAliStAi

EDmUnDAS VIŽInAS, mD, SC
VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS

Kalbame lietuviškai
6918 w. Archer Ave. St. 5 ir 6 

Chicago, IL 60638
Tel. 773-229-9965

Valandos susitarus

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
1051 Essington Rd. #200

Joliet, IL 60435
Tel. 815-723-1854

VyTEnIS GRyBAUSKAS, mD
SUSAn T. LyOn, mD

Ausų, Nosies, Gerklės ligos,
Chirurgija, Klausos aparatai

7350 W. College Drive, Suite 208
Palos Heights, IL 60463
Tel. 708-361-9199

AUSŲ, NOSieS, GerKlĖS liGOS 

StUbUrO ir SKAUSMO liGOS 

DR. RENATA VARIAKOJYTĖ
SKAUSMO GYDYMO SPECIALISTė

7600 W. College Drive
Palos Heights, IL 60463
Tel. 708-361-5550

Nugaros, kaklo, galvos, sąnarių bei kitų
skausmų gydymas

SKAUSMO GYDYMAS

SUREnDER LAL, mD
Specialybė - vidaus ligos

7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652

Tel. 773-434-2123
Valandos susitarus

AnDRIUS KUDIRKA, mD, mPH
Bendros praktikos gydytojas
15300 West Ave. #221 South

Orland Park, IL 60462
708-590-5300

www.seimosgydytojas.com

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

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

sužeidimų darbovietėje bei kitų vietų
skausmo diagnozės ir gydymo specialistai.

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

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

www.illinoispain.com

DR. K. JUCAS
Odos ligų specialistas gydo odos 

teigiamus ir neigiamus auglius ir žaizdas.
Kosmetinė chirurgija.

3235 w. 111 St, Chicago, IL 60655
773-233-0744 arba 773-489-4441 PADEDAME SURASTI, NUPIRKTI IR ATVEŽTI 

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

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

.
KEPyKLA IR DELIKATESAI

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

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

SIŪLOmE:
• Pigiausi aviabilietai į Vilnių, Kauną, Palangą.
• Poilsinės kelionės, pažintiniai turai į Las Vegas, Floridą,
Havajus, Meksiką, Dominiką, Karibų salas.
• Kruizai.
• Skrydžiai iš Lietuvos.

7 7 3 - 6 6 3 - 4 3 6 3w w w . S K y T R I P . n E T
info@skytrip.net

Apsilankykite 

„DRAUGO” 
internetinėje svetainėje 

www.draugas.org

DRAUGAS • 773-585-9500
skelbimai@draugas.org

DRAUGAS • 4545 W. 63 St. Chicago, IL 60629

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 2017 m. brošiūros. Ją galite patys išsispausdinti adresu:
www.vytistours.com

Specialios turistinės kelionės į Baltijos kraštus 2017m.
Dėl informacijos skambinkite Ritai Penčylienei

Kainas sužinoti ir užsisakyti vietas galite 
www.vytistours.com

Siūlome informaciją apie specialias nuolaidas
Atsiųskite savo el. pašto adresą
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Pasidalinkite nuomone

www.facebook.com/draugolaikrastis

NAUJIEMS PRENUMERATORIAMS  

metams – 120 dol. pusmečiui – 65 dol. 

internetinė (pdf) metams – 115 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

Tapkite  

DRAUGO 
skaitytojais

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
25-eri metai

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. L. PETREIKIS
DANTŲ GYDYTOJA

9055 S. Roberts Road, Hickory Hills, IL
1 mylia į vakarus nuo Harlem Ave.

Tel. 708-598-4055
Valandos susitarus

DR. AUŠRInĖ SCHnEIDER
DANTŲ GYDYTOJA
Kalbame lietuviškai

10 S. 640 Kingery Highway
Willowbrook, IL 60527

Tel. 630-323-2245
Valandos susitarus

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. 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

PARDAVIMAS�IR�TAISYMAS
MIGLINAS TV

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

IŠnUOmOJA

PERKA

Advokatas
GInTARAS P. ČEPĖnAS

6436 S. Pulaski Rd., 
Chicago, IL 60629

Tel. 773-582-4500
Valandos pagal susitarimą

ADVOKATAI

REAL ESTATE

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

Lietuviams sutvarkys dantis už prieinamą kainą 
Susitarimui kalbėti angliškai arba lietuviškai

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

PERKAME:
f GINTARĄ IR  GINTARO DIRBINIUS
f RAUDONO KORALO DIRBINIUS
f AUKSO IR SIDABRO JUVELYRINIUS

DIRBINIUS
f MONETAS, ORDINUS IR MEDALIUS
f  PAVEIKSLUS IR SKULPTŪRAS
f ANTIKVARINIUS DAIKTUS:
f įvairius laikrodžius
f radijas
f rankines siuvimo mašinas
f sidabrinius stalo įrankius
f šviestuvus
f ikonas, žvakides, kardus, špagas,    
durklus
f portsigarus

Ir kitus senovinius daiktus. 
Atvykstame į namus,

tel. 708-603-5494

NOTARIzUOTI VERTIMAI •  įgAlIOjIMAI • MIgRACINIų
FORMų PIlDYMAS •  VERTėjO PASlAUgOS

Jurgita LaFortune
Vertėja

119 E. Ogden Ave., 
Suite # 210B

Hinsdale, IL 60521
Tel. 630-400-2995 Faks. 630-756-4161

info@advancetrans.net
www.AdvanceTrans.net

Advance translations, Inc.

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

PERFINANSAVIMAS ir NUOMA

rasa Mitkus
Nekilnojamojo turto ir paskolų brokerė

630-202-6867 rmitkus@yahoo.com
103 Ogden Ave, Clarendon Hills, IL 60514

PASLAUGOS

SIŪLO DARBĄ

Išnuomoju vieno miegamojo, 2-jų
aukštų „townhouse” Palatine rajone.
Atskiras įėjimas, skalbimo įranga bute.

Tel. 847-345-7811

Nuo 1992 metų Draugo fondas padeda išlaikyti mūsų 
lietuvišką, katalikišką „Draugo’’ laikraštį. Prisiminkite Draugo
fondą savo testamente. Keletas stambesnių palikimų užtik-

rins „Draugo’’ laikraščio gyvavimą daugelį metų! 

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

tel. 773-585-9500 
www.draugofondas.org

Coast Connection, Inc. is hiring OTR dri-
vers for long and short haul work. Com-
pany located in Franklin Park. Minimum
1 year experience required, tank endor-
sement a plus. Call Thomas 708-990-4901
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CESARIS  UGIANSKIS 
2016 m. gruodžio 16 d.

Bėga metai. 

Buvo laikai, kai eidavome į savo ir draugų vestuves, 
į vienas po kitos 

Paskui vaikų krikštynos  
Vėliau, kai kam skyrybos – tas nešvęsdavome,

tik palikdavo jos savo pėdsakus  
Paskui vaikų vestuvės 
Kurie mūsų sukurdavome antrą šeimą, 

pakartodavome tas visas gyvenimo apeigas  

Dabar jau, kurį laiką, laidotuvės, 
irgi viena po kitos  

Paskutinį kartą draugavau su Cesarium, 
tai buvo Los Angeles koldūnų baliuje 
šiais metais    
prie vieno stalo sėdėjome

Bet daug kartų ir prieš tai, 
net ir Vilniaus Šv. Kazimiero bažnyčioje, 
kai krikštijome mano jauniausią, 
po mūsų draugo tėvo, 
Rimo Muloko tėvo, užkelta karūna, 
ir paskui linksminomės  „Neringoje” 
su Cesarium, su draugais, ir su, 
jau irgi a.a., Stasiu Povilaičiu 

Bėga metai.

Amžiną atilsį duok mirusiems viešpatie, 
Ir amžinoji šviesa jiems tešviečia 

Donatas Januta  

PADĖKA
A † A

JUOZAS PEČIULIS
Į  Amžiną poilsį išėjo 2016 m. lapkričio 24 d., sulaukęs 96 metų.
Dėkojame visiems dalyvavusiems atsisveikinime, šv. Mišiose

ir palydėjusiems a. a. Juozą į Šv. Kazimiero kapines.
Esame dėkingi už užuojautos žodžius, aukas ir moralinę

paramą.
Pagarbiai žmona Onutė su šeima

Lietuviškosios Skautybės Fondo ilgamečiui valdy-
bos nariui

A † A
s. fil. JULIJONUI SPAKEVIČIUI

iškeliavus Amžinybėn, reiškiame nuoširdžią užuo jau -
tą žmonai RENATAI, dukroms DANGUOLEI, BRIGI-
TAI ir VITĀI, anūkams, visai šeimai ir arti miesiems.

Lietuviškosios Skautybės Fondo valdyba

Čikagos Pedagoginio Lituanistikos instituto ko -
legei ir brangiai šeimos draugei

A † A
STASELEI PETERSONIENEI

iškeliavus Anapus, liūdime kartu su dukra DAIVA ir
sūnumi VYTAUTU.

Dėkojame likimui, kad suvedė mus žemiškojo gy -
venimo kelyje.

Milda, Viktoras, Tomas, Dalia
ir Edyta Šatai

A † A
BRONIUI NAINIUI

mirus, reiškiame gilią užuojautą dukroms, Ateitinin -
kų šalpos fondo tarybos narei LAIMAI GARBON KIE -
NEI su vyru VACIU, RŪTAI SUŠINSKIENEI su vyru
KĘSTUČIU, anūkėms, Moksleivių ateitininkų vadovei
VIKTORIJAI TIJŪNĖLIENEI su vyru MARIUMI ir AU-
RELIJAI TARVYDIENEI su vyru JUSTINU, proa nū -
 kams INDRAJAI ir ANDRIUI bei visiems arti miesiems.

Ateitininkų Šalpos Fondo taryba ir valdyba

A † A
JUOZAS BRUŽAS

Gruodžio 14 dieną, ligoninėje,
užgeso mūsų  visuomenininko Juo-
zo Bružo (Bružinsko) širdis. 

Gimė 1921 m. Nepriklausomoje
Lietuvoje, Vilkaviškio rajone. 

Sulaukęs 95-ių metų, dienas lei-
do su žmona ir dukros šeima NY. 

Šviesus atminimas liks mūsų
širdyse. Reiškiame gilią užuo-
jau tą Juozo žmonai, sūnui bei
dukrai ir artimiesiems.

Su giliu liūdesiu,
JAV LB Rytinė CT apylinkės valdyba

A † A
BRONIUS NAINYS

Pasaulio Lietuvių Bendruomenė liūdi netekusi iš-
kilaus PLB nario, buvusio PLB valdybos pirmininko
ir ,,Pasaulio lietuvio” redaktoriaus, mentoriaus, daug
prisidėjusio prie Bendruomenės kūrimo ir jos stipri-
nimo bei savo gyvenimą pašventusio Lietuvai. Ilgam
jis liks mūsų atmintyje.

Nuoširdi užuojauta šeimai ir jo bendražygiams.

PLB valdyba

Buvusiam PLB pirmininkui, ,,Saulutės” įkūrėjui

A † A
BRONIUI NAINIUI

mirus, reiškiame nuoširdžią užuojautą šeimai ir
ar ti mie siems.

,,Saulutė”,
Lietuvos vaikų globos būrelis

Skaitykite  www.draugas.org
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www.draugas.org/mirties

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
BRONIUS NAINYS

mirė 2016 m. gruodžio 20 d.
dukters Rūtos namuose, Le-
mont, IL, sulaukęs 96 metų.

Bronius gimė 1920 m. lapk-
ričio 15 d. Grikpėdžių kaime,
Paš vitinio valsčiuje, Šiaulių
apskrityje.

1939 m. birželio 15 d. bai gė
Linkuvos gimnaziją. 1940 m. –
Kauno karo mokyklą. Vytauto
Di džiojo universiteto Techno-
 logijos fakulteto Mechanikos
skyriuje baigė inžineriją.

Vokiečių okupacijos me-
tais dalyvavo rezistencinėje
veikloje. Artėjant antrajai so-
vietinei okupacijai su savo va-
dovaujama Paš vitinio partizanų grupe pasitraukė į Žemaitiją, sa-
vanoriu įs to jo į Tėvynės apsaugos rinktinę. 1944 m. rugpjūčio 5 d. pa-
skirtas pirmojo pulko – sunkiųjų ginklų kuopos vado padėjėju, o rugp-
jūčio 11 d. – trečiosios kuopos kulkosvaidžių būrio vadu. 1944 m. spa-
lio 7 d. jau vadovaudamas minosvaidžių būriui da ly vavo Sedos kau-
tynėse su raudonąja armija, po kurių pasitraukė į Vokietiją.

Po karo Vokietijoje a. a. Bronius įsitraukė į amerikiečių kari nę tar-
 nybą. Atsidūręs tarp karo išvietintų lietuvių, jis suorganiza vo kari-
nę inžinerijos kuopą ir jai vadovavo.

1948 m. lapkričio 6 d. vedė lygumietę Bronę Vilcinaitę (a. a. Bro-
 nė mirė 2008 m. sausio 20 d.), su kuria užaugino dvi dukras – Laimą
ir Rūtą.

1950 m. emigravo į Jungtines Amerikos Valstijas. 1963 m. Il li nois
Institute of  Technology įgijo magistro laipsnį inžinerijos sri  tyje. Daug
metų dirbo projektavimo vadovu GATX kompanijoje.

Aktyviai dalyvavo JAV lietuvių visuomeninėje veikloje. 1962 m.
Čikagos prekybos ir pramonės parodoje suorganizavo lietuvių pa-
vilijoną. 1963 m. buvo JAV ir Kanados II tautinių šokių šventės vyk-
domojo komiteto pirmininkas. 1969 m. kartu su bendraminčiais įkū-
rė ir suorganizavo pirmąjį Mokslo ir kūrybos simpoziu mą. Šie ren-
giniai tęsiasi net iki šios dienos.

Be daugelio įvairių kitų įsipareigojimų Bendruome nė je, pradedant
nuo 1964 m., a. a. B. Nainys buvo kelių JAV LB ta rybų narys, 1967–
1970 m. JAV LB Krašto valdybos pirmininkas. 1973–1978 m. ir 1992–
1997 m. jis – Pasaulio Lietuvių Bendruome nės pirmininkas. 1975–1978

m. ir 1981–1998 m. redagavo žurnalą ,,Pa saulio lietuvis”.
1998 m. kovo 24 d. jam suteiktas dimisijos vyr. leitenanto laipsnis.

Jis taip pat tapo Pakruojo rajono Pirmuoju garbės piliečiu, o 2000 m.
Grikpėdžių pagrindinė mokykla pavadinta Broniaus Nai nio vardu.

Bronius yra parašęs nemažai knygų, tarp jų ,,Lietuvai ir lietu-
vybei” (2001 m.) JAV LB 50-mečiui paminėti, ,,Lietuvos laisvinimo ke-
liu” (2010 m.), ,,Lietuva – mano širdis ir siela” (2011 m.). Jis mėgo ra-
šyti ir redaguoti. Tarp daugelio kitų leidinių ryškiausi ,,II Pasaulio
lietuvių dienos” ir ,,V PLB seimas” (redaktorius). Lie tuvių išeivijos
spaudoje, pvz., ,,Drauge” ir ,,Amerikos lietuvio” puslapiuose yra pa-
skelbęs daugiau nei 4 000 straipsnių. Daž nai pasisakydavo nepri-
klausomos Lie tuvos spaudoje, taip pat ir internetiniuose tinklala-
piuose ,,Bernardinai.lt”, ,,Balsas.lt” ir ,,Al fa.lt”.

Tarp kitų apdovanojimų, jis apdovanotas Didžiojo Lietuvos ku-
nigaikščio Gedimino Trečiojo laipsnio ordinu už nuopelnus Lietuvai,
Gedimino ordinu už kariuomenės stiprinimą, Savanorių medaliu, lie-
tuvių išeivių žurnalistų premija, žymenimis už Lietuvos sporto gar-
sinimą bei už nuo pelnus Lietuvai ir išeivijai. Ypatingai buvo įvertintas
už vaidmenį skleidžiant nepripažinimo politiką ir telkiant viso pa-
saulio lietuvių išeiviją, kad būtų atšauktas Australijos de jure pri-
pažinimas TSRS įvyk dytai Lietuvos aneksijai. Australijos valdžia pri-
pažinimą atšaukė.

Šiuo metu Pakruojo rajono tarybos sprendimu Juozo Paukštelio
viešosios bibliotekos administracija perėmė ir prižiūri Broniaus Nai-
nio asmeninį archyvą.

Bronius Nainys įskiepijo savo šeimai meilę Lietuvai, lietuvybei
bei lietuvių kalbai.

Giliame liūdesyje liko: dukra Laima Garbonkienė su vyru Vaciu,
duk ra Rūta Sušinskienė su vyru Kęstučiu, anūkė Viktorija Tijūnė-
lienė su vyru Mariumi, anūkė Aurelija Tarvydienė su vyru Justinu,
proanūkė Indraja Tijūnėlytė ir pro anū kas Andrius Tijūnė lis. Kartu
liūdi ir jo tolimesni giminės Amerikoje, Kanadoje, Australijoje ir Lie-
tuvoje.

Broniaus Nainio palikimas – meilė Lietuvai, kuri, jo paties žodžiais,
buvo jo ,,širdis ir siela”.

Laidotuvės įvyks gruodžio 23 d., penktadienį, Pal. Jurgio Matulaičio
misijoje. Atsisveikinimas vyks nuo 8:30 val. ryto. 10:30 val. r. bus au-
kojamos šv. Mišios už jo sielą. Po šv. Mišių a. a. Bronius bus palaidotas
Šv. Kazimiero kapinėse.

Vietoje gėlių prašome aukoti Pasaulio lietuvių centrui arba lietuvių
meno ansambliui ,,Dainava.”

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvau-
ti atsisveikinime ir laidotuvėse. 

Nuliūdusi šeima

Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600 
arba www.petkusfuneralhomes.com

A † A
VYTAS BALNIUS

Mirė 2016 m. gruodžio 19 d. Naperville, IL.
Gimė 1920 m. rugsėjo 5 d., Lietuvoje.
Gyveno Downers Grove, IL, anksčiau Chicago, Marquette

Park.
Nuliūdę liko: duktė Ramutė Ewert su vyru John; duktė

Aurel ia Young, duktė Virginia Stanton su vyru Daniel; sūnus
Francis su žmona Patricia; 9 anūkai; 6 proanūkai, daug sūnėnų
ir dukterėčių.

A. a. Vytas buvo vyras a. a. Virginijos Dudėnaitės.
Velionis buvo pašarvotas trečiadienį, gruodžio 21 d. nuo 3

val. p. p. iki 8 val. vakaro Petkus Lemont laidojimo namuose,
12401 S. Archer Ave. (arti Derby Rd), Lemont, IL.

Laidotuvės įvyko ketvirtadienį, gruodžio 22 d., 9:30 val. ryto
iš Petkus  Lemonto laidojimo namų a. a. Vytas buvo palydėtas į
Pal. Jurgio Matulaičio misiją, kurioje 10 val. ryto buvo auko-
jamos šv. Mišios. Po šv. Mišių velionis palaidotas Šv. Kazimiero
kapinėse.

Nuliūdusi šeima

Laidot. diret. Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600 arba
www.petkusfuneralhomes.com
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Šventų Kalėdų proga
sveikiname visus ir
linkime, kad per

atei nan čius Naujus metus
mūsų veiklą lydėtų darnos ir

vie nin gumo dvasia, siekiant Tėvynei
Lietuvai švie sios ateities, o išeivijai –
tautinio atsparumo.

AMERIKOS lIETUVIų TARYBA
4545 W 63 Street, Chicago, IL 60629

Apjungianti išeivijos organizacijas nuo 1915 metų

� Kitą savaitę išeis du ,,Draugo” numeriai
– ketvirtadienio, gruodžio 29-osios, ir šeš-
tadienio, gruodžio 31-osios. Pirmasis 2017
metų ,,Draugo” numeris pasirodys sausio 5
dieną, ketvirtadienį.

� Gruodžio 24 d., šeštadienį, Kūčių vaka-
rą, 10 val. v. Apreiškimo parapijoje (259
N 5th St., Brooklyn, NY 11211) bus atna-
šaujamos Bernelių šv. Mišios. Kalėdines gies-
mes choras giedos  nuo 9 val. v. Po Berne-
lių Mišių visi kviečiami į parapijos salę ka-

lėdinių užkandžių. Kalėdų dieną Apreiškimo
parapijoje 10 val. r. šv. Mišių nebus.

� Gruodžio 31 d., šeštadienį, 8 val. v. PLC
pokylių salėje (14911 127th St., Lemont,
IL 60439) vyks Naujųjų metų sutikimas su
legendine grupe „Studija”. Bilietus galima už-
sisakyti tel. 630-640-9817, 708-668-
6214. Bilietai taip pat parduodami „Old Vil-
nius”, „Smilga”, „Rūta”, „Lithuanian Plaza”,
PLC ir Maironio lituanistinės mokyklos raš-
tinėse.

PAS MUS
IR

APLINK MUS

Advokatas
VYTENIS LIETUVNINKAS

4536 W. 63 Street
Chicago, IL 60629

(Skersai gatvės nuo „Draugo”)

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

Namams pirkti paskolos 
duodamos mažais mėnesiniais 

įmokėjimais ir prieinamais nuošimčiais.
Kreipkitės į 

mutual Federal Bank, 
2212 West Cermak Road. 

Tel. (773) 847-7747

 

edit Unionnia Lithuanian CrCalifor
Santa Monica, CA

(310) 828-7095
g.clcu.org   wwwinfo@clcu.or

Savings   0.85% 
IRA         1.40% 

erm         2.00%ear T Term         2.00%3 Y Year T
erm         2.25%ear T Term         2.25%5 Y Year T

2.25% erm ear IRA T  Term 3 Y Year IRA T

Čikagos Jaunimo centras sveikina ,,Draugo”
darbuotojus, skaitytojus, Jaunimo centro narius

ir rėmėjus ir visus geros valios žmones su
artėjančiomis šv. Kalėdomis bei Naujaisiais metais.
,,Draugo”  leidybai paremti siunčiame šventinę
dovanėlę – 100 dol. čekį.

Jaunimo centro valdyba

Šv. Kalėdų ir Naujųjų metų proga sveikinu
gimines, draugus ir artimuosius. Linkiu visiems

daug sveikatos ir ramybės. Linksmų švenčių!
Elena Karaliūnienė

Stovi (iš k.):  konsulė Diana Kopilevič, konsulo padėjėja Alina Akulič, konsulas Vai-
das Radavičius, konsulo padėjėja Dalia Karalienė, generalinio konsulo padėjėja Agnė
Vertelkaitė; sėdi: generalinio konsulo padėjėja Eglė Laužonytė, generalinis konsu-
las Marijus Gudynas, finansininkė Aistė Šulcaitė ir konsulas ekonomikos klausimais
Saulius Pumputis. LR gen. konsulato nuotr.

Linksmų šv. Kalėdų ir laimingų Naujųjų metų 
linki LR generalinio konsulato Čikagoje darbuotojai.

Freepik

„Draugo” skaitytojams, rėmėjams, jų
šeimoms ir visiems geravaliams lietuviams

„draugiečiai” linki džiaugsmingų ir
palaimingų šv. Kalėdų bei sėkmingų,

vaisingų Naujųjų metų!

Pirmoje eilėje iš kairės: Vida Kuprytė, Virginija Petrauskienė, Neringa Smilgytė,
Jonas Kuprys. Antroje eilėje: Ona Gintautienė, Ramunė Lapas, Dalia Sokienė,
Rimas Černius, Audronė Kižytė ir Vladas Juzėnas.                      „Draugo” asmenukė

Džiaugsmingų šv. Kalėdų ir laimingų, sveikų bei
kūrybingų Naujųjų metų visiems Beverly Shores

Lietuvių klubo nariams, jų šeimoms, draugams ir
pasišventusiai ,,Draugo” laikraščio redakcijai linki

Beverly Shores Lietuvių klubo valdyba


