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Lietuvos Respublikos prezidentė Dalia Grybauskaitė
gruodžio 28 dieną, trečiadienį, įteikė Globalios Lie-
tuvos apdovanojimus. Penktą kartą vykusiose šalies

vadovės globojamose apdovanojimų iškilmėse pagerbti Lie-
tuvoje ir užsienyje gyvenantys žmonės, kurie savo darbais
ir pasiekimais prisideda prie šalies gerovės bei garsina jos
vardą pasaulyje.

Apdovanojimą už viso gyvenimo nuopelnus šalies
vadovė įteikė Prezidentui Valdui Adamkui, pabrėždama,
kad Prezidento nuopelnai buvo ir yra visur, o ypač šiandien
čia, Lietuvoje.

Už į Lietuvą pritrauktas investicijas apdovanotas

Gint (Gintaras) Baukus, padėjęs pasaulinei pinigų perlai-
dų milžinei ,,Western Union” atrasti Lietuvą. Aurelijus Liu-
binas, ištobulinęs žvejybai skirtas pažangias technologijas,
apdovanotas už Lietuvoje gimusių idėjų sklaidą pasauly-
je. Už į Lietuvą atvestas mokslines inovacijas apdovanotas
profesorius Feliksas Bukauskas. Apdovanojimą už tarp-
tautinę patirtį Lietuvos regionams gavo Jonas Sluckus, pa-
dėjęs pritraukti Švedijos investicijas į Ventą, miestelį
Akmenės rajone. Už ekspertinę pagalbą Lietuvos įmonėms
vykdant tarptautinę plėtrą apdovanotas Darius Vaškelis.
Už užsienio lietuvių telkimą apdovanotas Tadas Kanana-
vičius.                                                                              –  3  psl.

Lietuvos ir JAV bendradarbia-
vimą gynybos srityje, NATO
viršūnių susitikime Varšuvoje

priimtų sprendimų įgyvendinimą
bei saugumo padėtį Europoje ir Bal-
tijos regione su Lietuvoje viešinčiais
JAV senatoriais aptarė Lietuvos Res-
publikos prezidentė Dalia Grybaus-
kaitė ir užsienio reikalų ministras Li-
nas Linkevičius. Jungtinių Amerikos
Valstijų Senato Gynybos komiteto
pirmininkas John McCain, šio ko-
miteto narys senatorius Lindsay Gra-
ham ir ekonomikos komitete dir-
banti senatorė Amy Klobuchar vizi-
to metu Lietuvoje taip pat susitiko su
ministru pirmininku Sauliumi
Skverneliu, Seimo pirmininku Vik-
toru Pranckiečiu, krašto apsaugos
ministru Raimundu Karobliu. Sena-
toriai Vilniuje susitiko ir bendravo su
Lietuvos žmonėmis šalia istorinių
barikadų prie Seimo, dalyvavo susi-
tikime su Lietuvos universitetų stu-
dentais ir visuomeninių organizaci-
jų atstovais. Prieš atvykdami į Lie-

Globalios Lietuvos apdovanojimai
– tiems, kurių dėka Lietuvos vardas garbingai skamba pasaulyje

Taikių ir laimingų 
Naujųjų, 2017-ųjų metų!

Penktą kartą įteikti Globalios Lietuvos apdovanojimai. Tarp pagerbtųjų – ir Prezidentas Valdas Adamkus.  Roberto Dačkaus nuotr.

JAV senatoriai: mes pritariame jūsų vertybėms 

tuvą, JAV politikai lankėsi Estijoje ir
Latvijoje, kelionės į Europą metu taip
pat apsilankys Ukrainoje, Gruzijoje
ir Juodkalnijoje.

JAV Senato ginkluotųjų pajėgų

komiteto pirmininkas respublikonas
John McCain ketvirtadienį surengto-
je spaudos konferencijoje pasisakė už
tai, kad Lietuvoje nuolat rotaciniu
principu būtų JAV karių.       – 2  psl.

Užsienio reikalų ministras Linas Linkevičius (k.) pasitinka senatorius John McCain ir
Amy Klobuchar.                                                    Dainiaus Labučio nuotr.
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Kalėdos negali būti tik viena diena
LUKAS LANIAUSKAS SJ

Marija dėmėjosi visus šuos dalykus ir
svarstė juos savo širdyje... 

– ištrauka iš Luko Evangelijos

Atrodo, kad Kalėdos jau prabėgo
ir yra tik tolimas prisimini-
mas. Nuostabu, kaip greitai

bėga laikas. Keturias savaites ruošėmės
ir linksmai laukėme tos dienos, kai
mums gims Kristus, kai Emanuelis,
„Dievas su mumis”, pasirodys mūsų
pasaulyje. Ir staiga ta diena pasirodė ir
sulaukėme šv. Kalėdų. Tikiuosi, kad
visi atradome laiko atpažinti šį didį įvy-
kį lankant Mišias, lankant prakartėlę,
ruošiant Kūčių stalą ir t.t. Savaitė jau
prabėgo... nuostabu, kaip greitai šven-
tės ateina ir praeina. Gyvenimo bėgi-
mas ir ritmas mus tempia atgal į dar-
bus, gyvenimo, kasdienybės proble-
mas. Jėzaus gimimas atrodo tolimas
prisiminimas.  

O Bažnyčia toliau švenčia atpir-
kėjo gimimą. Bažnyčia mus skatina pri-
siminti ir pakviesti kūdikėlį Jėzų į savo
kasdienybę. Tas momentas, Kalėdos,

negali būti tik viena diena. Tas įvykis
negali būsi metinis prisiminimas ir
vienos dienos šventė. Kalėdos yra šven-
tė, kuri turi įsišaknyti į mūsų kasdie-
nybę. 

Padėdama mums tai prisiminti,
Bažnyčia suteikia šio sekmadienio
šventę: Švč. Mergelės Marijos – Dievo
Gimdytojos šventę. 

Šį sekmadienį apmąstome Mariją
ir jos gyvenimą. Yra pavojus pagalvo-
ti, kad Marija pagimdė Jėzų, ir tada vis-
kas buvo lengva, viskas buvo tobula,
viskas buvo kaip atvirukuose matome
kalėdinius vaizdus. Mes esame kvie-
čiami apmąstyti Marijos širdį. Jos šir-
dį, kuri svarstė, mąstė ir rūpinosi savo
sūnumi. Emanuelio atėjimas Marijos
gyvenime nebuvo viena diena, vienos
Kalėdos, vienas susitikimas. Jos gy-
venime Emanuelis buvo kasdienė rea-
lybė. Po Jėzaus gimimo Marijos gyve-
nimas iš esmės pasikeitė. Jos visas dė-
mesys, rūpestis ir mintys sukosi aplink
sūnų, aplink Jėzų. Prisiminkime, kad
nuo jo gimimo Marija, Juozapas ir Jė-
zus yra lankomi piemenų ir karalių, Jė-
zus yra pristatytas šventykloje, kur jie

sutinka Aną ir Simeoną. Jie bėga iš Be-
tliejaus ir pasitraukia į Egiptą. Visa tai
įvyksta per pirmuosius Jėzaus me-
tus... tai Marijos nauja realybė, naujas
supratimas, ką reiškia turėti sūnų ir
būti atsakingai už Emanuelio auklėji-
mą ir priežiūrą. Jos kasdienybė tapo
šventa... nes toje kasdienybėje nuolat
buvo Atpirkėjas. Ne viena naktis, ne
vienas momentas, ne viena akimir-
ka... bet Dievo buvimas nuolat.

Marija tampa mums geriausias
pavyzdys, ką reiškia būti geriems ir at-
sakingiems krikščionims. Krikščio-
nys nėra tik per Velykas ir Kalėdas.
Mes esame jo liudytojai, sekėjai ir my-
lėtojai kasdien. Mūsų kasdienybė, kaip
ir Marijos, turi būti iš esmės pakeista
ir pripildyta Kristaus buvimo. Mes tu-
rime nuolat atrasti Emanuelį, Dievą su
mumis... ypač mūsų kasdienybėje. To-
dėl taip svarbu ir būtina atrasti va-
landėlę kas savaitę lankyti Mišias,
kasdien rasti minutėlę pasimelsti, na-
muose pastatyti altorėlį ar pakabinti
kryžių priminti mums, kad Dievas yra
su mumis. Mes Marijos pavyzdžiu esa-
me skatinami perkeisti mūsų kasdie-

nybę į šventumą. 
Naujais metais labai dažnai žmo-

nės sudaro sąrašą pasiryžimų, ką jie ti-
kisi atlikti, išlaikyti ar padaryti per at-
einančius metus. Šį sekmadienį kartu
su Marija padarykime svarbiausią pa-
siryžimą: atrasti laiko Dievui mūsų
kasdienybėje, mūsų savaitgaliuose ir
namuose. Taip padarydami mes kartu
su Marija nuolat svarstysime ir atra-
sime Jėzų savo širdyse. 

Linksmų šv. Kalėdų...
kasdien!

Atkelta iš 1 psl.

,,Kas dėl skaičių, visa tai yra susiję
su reikalavimais, pratybomis, opera-
cijomis, kurias atliekame kartu, bet la-
bai svarbu, kad nuolatos amerikiečių
pajėgos būtų dislokuotos Baltijos ša-
lyse, nes išlaikyti šį buvimą yra būti-
na, kad mūsų draugai suprastų, kad
amerikiečiai visuomet yra su jais”, –
sakė McCain. Sprendimą dėl to turėtų
priimti jau išrinktojo Prezidento Do-
nald Trump administracija.

Kartu su McCain atvykusi de-
mokratė senatorė Amy Klobuchar in-
formavo, kad birželį į Lietuvą norėtų at-
vykti kariai iš Minnesotos. 

Respublikonas senatorius Lind-
sey Graham paaiškino, kad pasisaky-
dami už nuolatinį JAV karių buvimą
Baltijos šalyse jie reiškia paramą šių
šalių vertybėms.

,,Mes atvykome čia ir tikimės, kad
mūsų kariai bus nuolat dislokuoti Bal-
tijos valstybėse, kad Baltijos valstybės
žinotų, kad mes pritariame jūsų ver-
tybėms, kad esame pasirengę jums pa-
dėti, nes supratome vieną dalyką. Ame-
rika ir kitos didelės demokratinės vals-
tybės, jeigu jos nusigręš nuo agresijos,
tai kaina bus didesnė nei kovojant su
agresija. Putinas nėra demokratinių
valstybių draugas. Jis nepritaria mūsų
kasdienėms vertybėms, bet Kongre-

sas suteiks galimybę Prezidentui nusiųsti Putinui žinią, kad
tai, ką jis daro, nėra priimtina. Tikimės, kad naujai išrinktas
Prezidentas Trump pasinaudos šia galimybe”, – sakė Gra-
ham, atsakydamas į klausimą dėl Barack Obama admi-
nistracijos ketinamų įvesti sankcijų Rusijai dėl kišimosi į
rinkimus.

Respublikonas McCain tikino, kad sankcijos neprieš-
tarauja išrinktojo JAV šalies vadovo Trump išsakytai min-
čiai, kad, nepaisant Rusijos įsilaužimo, reikia toliau gyventi
savo gyvenimą. 

Jo bendrapartietis senatorius Graham pareiškė tie-
siogiai, kad ,,sankcijos turi būti sugriežtintos”. Dėl iš-
rinktojo Prezidento Trump jis ramino, kad JAV politinėje
sistemoje yra ,,atskaitomybės sistema”.

,,Norime jam suteikti šansą įsitvirtinti ir pažiūrėsime,
kaip jis, ką kalbės, bet pritarčiau, kad turime gyventi savo
gyvenimą, nors iškyla klausimas, koks yra mūsų gyvenimas.
Mūsų gyvenimas yra toks, kad turime remtis savo vadovais
ir teisės viršenybe, turime gyventi savo gyvenimus ir iš-
sakyti savo nuomonę be baimės. Taigi, norėdami gyventi
savo gyvenimą toliau kaip amerikiečiai, mes turime kovo-
ti su tais, kurie kėsinasi į mūsų gyvenimą”, – sakė Graham.

Demokratė senatorė Klobuchar taip pat išsakė pritarimą
Prezidento Obama veiksmams. ,,Priešingu atveju, mes tik
kalbame ir nieko nedarome, o Putinas ir toliau dirbs savo
metodais ir darys poveikį rinkimams kitose šalyse ir Pran-
cūzijoje, ir Vokietijoje, ir kitose labai svarbiose šalyse”, – per-
spėjo ji.  ELTA

JAV senatoriai: mes pritariame jūsų vertybėms 

Svečiai iš JAV su Lietuvos atstovais LR Seime. Gedimino Savickio nuotr.



Metams baigiantis nuskambėjo
dvi labai jau kontrastuojan-
čios žinios. Viena jų: žymiau-

sias Lietuvos nu sikaltėlis, iki gyvos gal-
vos kalėti nuteistas Henrikas Daktaras,
Kauno „daktarinių” gaujos vadas, ži-
nia sklai dos buvo pateiktas kaip giliai
tikintis – savo 600 kvadratinių metrų
ploto pilies Užliedžiuose (netoli Kau no)
bokšte įsirengęs koplyčią. Apie tai su-
žinojome iš Rūtos Grinevičiūtės rekla-
minio straipsnio Delfi.lt ir re por tažo „Lietuvos
ryto” televizijoje. Mat ši žurnalistė buvo įsileista į
iki šiol nuo pašalinių akių mūrine tvora slėptus pa-
locius. Sakė, Daktaro žmo na, kiekvieną kartą ap-
lankiusi kalėji me savo vyrą, parsineša vis naują mal-
 dą, kurią vyras liepia nunešti į koplyčią. Žurnalis-
tė buvo įsileista ir į koplyčią, o lipant į ją laiptais šei-
mi ninkė liepusi persižegnoti... 

Žinoma, ir nusikaltėlis gali atgai lauti, tik visa
bėda, kad koplyčia sta tyta jam dar darant nusikal-
timus, tarp jų – ir žmogžudystes, kurių vie na įrodyta,
o kiek dar neįrodytų... Ir žudikai meldžia Dievo pa-
galbos?

Antrasis mūsų palaimintasis 

2016-uosius vainikavo džiugi ži nia: gruodžio 1
d. popiežius Pranciš kus patvirtino, jog Katalikų Baž-
nyčia pripažįsta lietuvio arkivyskupo Teo fil iaus Ma-
tulionio (1873–1962) kan kinystę ir leidžia jį pa-
skelbti palaimintuoju. Tai jau bus antrasis mūsų pa-
laimintasis; 1987 m., švenčiant Lie tuvos krikšto
600-ąjį jubiliejų, palai mintuoju buvo paskelbtas ar-
kivyskupas Jurgis Matulaitis. Teofilius Ma tu lionis
– pirmas lietuvių šventasis, kuris skelbiamas ir ti-
kėjimo kanki niu. 

Palaimintajam teko gyventi lagerio barakuose,
vilkėti kalinio šimtasiūlę, ant pečių nešioti sun-
kiausius rąstus ir nenuolaidžiauti kalbantis su
okupacine valdžia dėl žmogaus tei sių. Gyvenimas
jo nelepino nuo pat vaikystės. Anksti neteko moti-
nos, sunkiai skynėsi kelią į mokslus, dėl neišlaiky-
to matematikos egzamino buvo priverstas palikti ne-
baigtą gimnaziją, užklupo abejonės dėl pašaukimo
seminarijoje, įvairūs skundai, kratos, lageriai, ka-
lėjimai, ligos, trem  tys, tardymai. Bet jis nepalūžo. Per
89 gyvenimo metus arkivyskupui T. Matulioniui
daug kartų teko kraus tytis iš vienos vietos į kitą.
Teofiliui taip pat priklauso ir žydų gelbėtojo atmi-
nimas – jo dėka mirties išvengė Esther Yellin, Švei-
carijoje gyvenanti pianistė. 

T. Matulionis gimė 1873 m. Alan tos parapijoje,
mokėsi Daugpilio gimnazijoje ir Petrapilio kunigų
seminarijoje. 1900 m. Petrapilyje buvo įšventintas ku-
nigu, darbavosi Latvi joje, o nuo 1910 m. – Petrapilyje.
Apie gyvenimą po bolševikų revoliucijos Rusijoje T.
Matulionis pasakojo grį žęs į Lietuvą klierikams. Pa-
ėmę val džią jie apkarpė žmonėms gyvena mąjį plo-
tą. Todėl jam, Švč. Jėzaus Šir dies šventovės klebo-
nui, teko gyventi kaimynystėje su stačiatikių šven-
tiku. Abu turėjo po kambarį. Nors kun. Teofilius re-
tai kada rakindavo duris, bet tą vakarą raktą pasu-
ko. Naktį prie durų išgirdo krebždesį. Paklausė –
kas? Atsiliepęs rusas popas prašėsi įleidžiamas. At-
eikite rytoj, – pasiūlęs kunigas. Rytojaus dieną po-
pas prisipažino: „Gerai padarei, kad manęs naktį neį-
sileidai. Juk aš norėjau tave, tėve, papjauti. Mano
nervai jau nebe išlaiko: GPU įpareigojo mane apie ta -
ve pranešinėti raštu. Taip išvargau, kad nutariau
tave nužudyti ir tokiu būdu atsikratyti tokios kan-
kinančios pareigos”. Kun. Teofilių sujaudino toks
prisipažinimas, pagailo jam to paties pašaukimo bro-
lio, ir jis pasiūlė tuos pranešimus redaguoti abiem
kartu... 

1923 m. kun. Teofilius suimamas ir už „kontr-
revoliucinę veiklą” bei „šnipinėjimą Lietuvos nau-
dai” nutei siamas kalėti trejus metus. Po dvejų metų
amnestuotas grįžo į savo parapiją. Apie tai „Ber-
nardinai.lt” 2013 m. yra rašiusi I. Petraitienė, tyri-
nėjusi arkivysk. T. Matulionio gyvenimą. 

Daugėjant dvasininkų areštų ir rūpinantis,
kad Sovietų Sąjungoje būtų išlaikyta katalikų hie-
rarchija, tuometinis nuncijus E. Pacelli (būsimasis
popiežius Pijus XII) gavo labai svarbią ir slaptą Šv.
Sosto misiją – parinkti penkis ištikimuosius kuni-
gus, slaptai juos konsekruoti vyskupais ir įpareigoti
juos apaštališkųjų administratorių teisėmis valdy-
ti ka talikų vyskupijas Rusijoje. Didelės Le ningrado
vyskupijos vyskupu aug ziliaru (padėjėju) 1928 m.
gruodžio 8 d. buvo nominuotas kun. Teofilius Ma-
tulionis, kurį 1929 m. vasario 9 d. Kirilovskajos kop-

lyčioje konsekravo vysk. Antanas Maleckis.
Po devynių mėnesių slapto vys ku pavimo T. Ma-

tulionis vėl suimamas. Leningrado kalėjimo vienu-
tėje, kurioje kadaise buvo uždarytas V. Leninas
(apie tai bylojo atitinkamas įrašas ant sienos), vysk.
T. Matulionis išsėdėjo be teismo apie metus. Tardė
naktimis (iš viso 24 kartus). Kaltino šnipinėjimu Lie-
tuvos naudai. Žadėjo paleisti į laisvę, jeigu saugumui
teiks reikalingų žinių. Griežtai atsisakius bendra-
darbiauti su saugumu, 1930 m. gruodžio mėn. de-
šimčiai  metų  iš trem tas  vergauti į Solovkų salose
XV a. ortodoksų vienuolyne įsteigtą koncentracijos
stovyklą. 

1933 m. vysk. Teofilius Matulio nis, Lietuvai ir So-
vietų Sąjungai kei čiantis politiniais kaliniais, kar-
tu su kitais (tarp jų buvo 10 kunigų) sugrįžta į Lie-
tuvą. Kaip rašė I. Petrai tie nė, „Lietuvos vyriausybės
sąraše svarbiausias kalinys buvo T. Matuli o nis, tuo
metu niekas iš valdžios žmo nių nežinojo, kad jis yra
slaptas vys kupas. Sovietiniame sąraše tarp pirmų-
jų buvo A. Sniečkus, Komunistų partijos veikėjas. (Ne
be jo iniciaty vos 1946 m. vysk. T. Matulionis vėl buvo
suimtas.)”

1934 m. vysk. T. Matulionis pa kviečiamas į

Romą ir buvo priimtas popiežiaus Pijaus
XI audiencijoje (Pijus XI – Achile Ratti kaip
Vatikano apaštalinis nuncijus Varšuvoje
kelis kartus su vizitu buvo lankęsis Vil niu-
je, o 1921 m. – Kaune, buvo pal. arkiv. J. Ma-
tulaičio bičiulis, 1926 m. pasirašęs Lietuvos
Katalikų Bažny čios provincijos steigimo
bulę). Vys kupui priklupus Šv. Tėvas jį pa-
kėlęs, atsiklaupęs pats ir taręs: „Esi kan-
ki nys. Privalai pirmas mane palaimin ti”.
Vysk. Teofilius uždėjęs ant Šven tojo Tėvo

galvos drebančias rankas ir virpančiu balsu ištaręs
palaiminimo žodžius. Pasak ten dalyvavusio sale zie-
čio t. J. Gusto, vaizdas buvęs grau dus: visos Bažny-
čios Galva klūpojo prieš kuklų, suvargusį vyskupą…
Ne vienas apsiašarojo. 

1934–1936 m. vysk. T. Matulionis buvo pakvies-
tas į JAV ir aplankė dau gelį lietuvių parapijų, taip
pat ir Či ka goje, kur Marquette Parke pa šven tino tau-
tiečių pastatytą paminklą Atlanto nugalėtojams.
Grįžęs ap sigyveno prie seserų Benediktinių baž ny-
čios Kaune kaip jos rektorius, 1940 m. ėjo vyriausiojo
Lietuvos kariuo menės kapeliono pareigas, mirus Kai-
 šiadorių vyskupui Juozapui Kuk tai, popiežius Pijus
XII 1943 m. T. Ma tulionį paskyrė Kaišiadorių vysku -
pu. 1946 m. sovietų vėl suimtas ir iš vežtas į Vladimiro
kalėjimą, vėliau – į Mordoviją. Į Lietuvą vysk. Teo-
filius grįžo tik 1956 m. pavasarį. Tuome tinei valdžiai
neleidus grįžti į Kaišia doris, apsigyveno Birštone. Čia
1957 m., pirmąją Kalėdų dieną, savo kambaryje
slapta vyskupu konsekruoja kun. Vincentą Sladke-
vičių. Už šį „nusi kaltimą” 1958 m. spalio 17-osios nak-
tį valdžia vyskupą Teofilių išveža iš Birštono ir ap-
gyvendina Šeduvoje. 

Už ypatingą ištikimybę Bažny čiai popiežius Jo-
nas XXIII 1962 m. vysk. Teofiliui suteikia arkivyskupo
titulą. 1962 m. arkivyskupas Teofilius gauna kvieti-
mą dalyvauti Vatikano II Susirinkime. Netrukus jo
bute Šedu voje saugumas daro kratą, kurios metu ar-
kivyskupui suleidžiama n eaiš kios sudėties injekci-
ja. Praėjus trims dienoms, rugpjūčio 20-ąją, arki vys-
kupas Teofilius miršta. Palaido ja mas 1962 m. rugp-
jūčio 23 d. Kaišia do rių katedros vyskupų kriptoje...

Atsitiktinumas ar tyčia?

Kad žinios apie „šventąjį” Dakta rą ir palai-
mintąjį Teofilį pasirodė vienu metu, gali būti atsi-
tiktinumas, bet dėl okupacijos metais patirto dva sinio
teroro daugelis esame nepatiklūs. Negalima atmes-
ti galimybės, kad tęsiant senas tradicijas, taip kaž-
kas padarė tyčia. Esame apsipratę, kad šalia tekstų
apie kunigus, partizanus, Lietuvos patriotus patal-
pinamos atviro sekso arba kitokios asmenis ar įvy-
kius menkinančios nuotraukos ar tekstai. Tuo labiau
kad žinią apie „šventąjį” Daktarą rimtu veidu pra-
 ne šė Rūta Grinevičiūtė, kuri duoną valgo iš, švelniai
tariant, prieštarin gų dalykų.

Tikri ir režisuoti 
gyvenimo kontrastai
AUDRONĖ V. ŠKIUDAITĖ
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Vysk. Teofilius Matulionis lageryje.

Atkelta iš 1 psl.

Ypatingą įvertinimą gavo jau dešimtmetį vei-
kiantis Lietuvių Londono Sičio klubas, kuris vieni-
ja Anglijoje dirbančius finansų profesionalus iš
Lietuvos. Globalios Lietuvos draugo apdovanoji-
mas įteiktas Kenjiro Tamaki už Lietuvos ir Japoni-
jos mokslo bei verslo ryšių stiprinimą. Už Lietuvos
vardo garsinimą apdovanotas profesorius Virginijus
Šikšnys.

Sveikindama laureatus šalies vadovė pabrėžė,
kad Lietuva yra visur, kur yra mūsų širdies dalis ir

meilė savo tėvynei. Todėl kad ir kur begyventų, Lie-
tuvai svarbus kiekvienas jos žmogus. Šiandienos ap-
dovanojimai – tai padėka tiems, kuriems Lietuva yra
brangi ir kurių dėka Lietuvos vardas garbingai
skamba pasaulyje.

Išskirtiniais talentais ir pažangiomis idėjomis
pasaulyje garsėjantys profesionalai, Prezidentės
teigimu, yra geriausi mūsų valstybės ambasadoriai.
Jų sukaupta tarptautinė patirtis, prasmingi darbai
ir tvirtai puoselėjami ryšiai su Lietuva leidžia glo-
balizaciją priimti ne tik kaip iššūkį, bet ir kaip didelę
galimybę mūsų šaliai.                                              ELTA

Globalios Lietuvos apdovanojimai 

Nominacijoje „Už tarptautinę patirtį Lietuvos įmonėms” lau-
reatu tapo JAV gimęs ir augęs verslo konsultacijų bendrovės
„One Window Partners”  vienas iš įkūrėjų Darius Vaškelis.

Už į Lietuvą pritrauktas investicijas apdovanotas ciceriš-
kis Gintaras Baukus.              Gedimino Savickio nuotraukos
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TelkINIAI

Kūčių vakarienė ne namuose prie šventinio sta-
lo, bet parapijos svetainėje, kartu su būriu parapi-
jiečių. Po jos – į bažnyčią dalyvauti Bernelių Mišio-
se. Tokia tradicija prigijo Detroi te esančioje Dievo Ap-
vaizdos lietuvių parapijoje.  

REGINA JUŠKAITĖ-ŠVOBIENĖ

Kasmet gruodžio antrąjį sekmadienį Detroito Gabijos
ir Baltijos tun tų skautai ruošia tradicines skau tų Kū-
čias. Dalyvauja skautukai, jų tė veliai, seneliai, giminės,
draugai ir skau tus remiantys parapijiečiai. Pir miausiai
vyksta sueiga, po jos surengiamos vaišės. Jų metu sve-
čiai turi pui kią progą tarpusavyje pabendrau ti. 

Dievo Apvaizdos parapijoje prieš trejus metus
pradėjome naują tradiciją – vakare, prieš
Bernelių Mišias suruošėme pirmąsias Kūčias.

Ka dan gi vakarienėje dalyvavusiems parapijiečiams
šis renginys patiko, jį pakartojome ir užpernai bei per-
nai. Geri žmonių atsiliepimai apie iniciatyvą pa-
skatino ir šiais metais parapijiečių Kūčių vakarienės
tradiciją tęsti.

Kur mes, lietuviai, begyventume – JAV, Anglijoje,
Airijoje, Kanadoje, Vokietijoje ar kitur, Kūčios ir Ka-
lėdos mus vienija: ruošiamės vakarienei, pri simena-
me artimuosius bei savo tautos tradicijas. Kur be-
gyventume, sėdame prie tokio stalo, prie kokio su-
sėsdavo ir mūsų tėvai bei seneliai.

Gruodžio 24 d., šeštadienio, vaka rą Detroite
oras pasitaikė gražus, net pavasariškai šiltas. Dievo
Apvaizdos lietuvių parapijoje, esančioje South fielde,
MI, buvo švenčiamos Kūčios. Po Mišių į parapijos sve-
tainę sugū žėjo gražus būrys dalyvių. Joje pama tėme
baltomis staltiesėmis, eglių ša kelėmis ir baltomis žva-
kėmis kukliai, bet šventiškai papuoštus stalus. Snie-
go baltumo ornamentai ir gir liandos puošė dvi ne-
dideles Kalėdų eglaites, šalia jų – keturios tautiniais
drabužiais papuoštos lėlytės. Trečia, ne didelė eglu-
tė buvo apkabinėta gintarinėmis girliandomis, o
ketvirta buvo padabinta šiaudinias vėrinėliais.

Kūčias šventė parapijiečių būryje 
Skambėjo lietuviškos giesmės. 

Kūčios buvo pradėtos svetainėje. Šių eilučių au-
torė sveikino susirin ku  sius. Džiugu, kad dalyvių dau-
gėja! Buvo gera pasidalinti prisiminimais apie Šilu-
vos Švč. Mergelės Marijos koplyčios auksinį jubilie-
jų JAV sos tinėje Washington, DC. Tąsyk šventėje da-
lyvavo ir Lietuvos vyčiai kartu su beveik dviem tūks-
tančiais maldininkų bei dvasininkų iš JAV, Ka nados
ir Lietuvos. Lietuvos vyčiai dė vėjo specialiai šiai pro-
gai išaustas juos tas. Kadangi mūsų klebonas kun.
Gintaras Antanas Jonikas šioje ju biliejinėje šventėje
asistavo Mišių metu ir tuo laiku jam nebuvo įteikta
juosta, ji įteikta prieš šių Kūčių va karienę.

Dar buvo perskaitytas Nijolės Laukavičienės-
Širvinskaitės eilė raš tis „Kūčių vakaras”. Tarp mūsų
buvo Lietuvos garbės konsulas Detroite Algis Za-
parackas su žmona Yolanda. A. Zaparackas visus pa-
sveikino ir pa dėkojo už paramą Lietuvai balsuojant
Seimo rinkimuose, o klebonui kun. G. A. Jonikui ir
šių eilučių auto rei – už lietuvybės palaikymą para-
pijoje. 

Klebonas pasidalijo mintimis apie Kūčias savo
vaikystės ir jaunystės metais Lietuvoje, papasakojo
apie kalėdaičio prasmę. Padėkojo parapijiečiams už
paramą parapijai, o šių eilučių autorei – už Kūčių
šventės organizavimą. Po to bendrai buvo  puošiama
eglutė, kurią įžiebė kun. Jo nikas kartu su jaunuoju
Gabrie lium Tunkūnu. Dėkojame šiaudinu kų kūrė-
jai Valerijai Ruzgienei iš Californijos už specialiai
mūsų parapijai pagamintas puošmenas! 

Kun. G. A. Jonikas susirinku siems skaitė  Šv. Raš-
tą, buvo prisiminti mirusieji, mums brangūs žmonės
– seneliai, tėveliai, Šv. Antano ir Die vo Apvaizdos pa-
rapijų gerbiami dva sininkai, artimieji, draugai ir ben-
dra minčiai. Prie bendro stalo jiems buvo skirta lėkš-
tė, kalėdaitis ir žva kutė. Po to kunigas sukalbėjo mal-
dą, prašydamas Aukščiausiojo globos su sirinkusiems
bei jų artimiesiems, pa laimino Kūčių valgius. Buvo da-
linamasi kalėdaičiais, išsakomi šventiniai linkėjimai. 

Gausias vaišes paruošė kulinarė Regina Green-
halgh. Buvo daug pa tiekalų su žuvimi, grybais, span-
guo  lių kisieliaus, aguonų pieno su k ū čiukais, įvai-

riausių saldumynų. Mais-
 tas buvo gardus. Po vaka-
rienės svečiai šnekučia-
vosi ir prisiminė Kūčių
vakaro burtus. Buvo su-
giedotos kalėdinės gies-
mės „Tyli naktis”, „Svei-
kas, Jėzau, gimusis”, „Di-
dis džiaugsmas” ir „Svei-
kas, Jėzau, kūdi kėli”. O po
to mažieji va karienės da-
 lyviai Agnė ir Gabrielius
Tunkūnai svečiams pa-
dainavo.

Atrodo, kad šventės
dalyviai bu vo patenkinti
laiką praleidę tarp Die vo
Apvaizdos šeimos narių,
artimųjų ir draugų. Kū-

čios – tai vakaras, kai prisimename, kad esame lie-
tuviai, kad Lietuva yra ir bus mūsų širdyse. Dėkojame
visiems už dalyvavimą ketvirtojoje bendroje Kūčių
vakarie nėje. Melskimės gimusiam Kūdikė liui, kad ir
kitais metais galėtume susitikti prie Dievo Apvaiz-
dos parapijos Kūčių stalo!

Po Kūčių vakarienės dauguma dalyvių skubė-
jo į bažnyčią dalyvauti Bernelių Mišiose. Tikinčiųjų
pilnoje bažnyčioje Mišias aukojo klebonas kun. G.
A. Jonikas. Jis pasakė prasmingą pamokslą, padė-
kojo visiems už visokeriopą pagalbą, talką parapi-
jai bei Detroito arkivyskupijai. Jis  džiaugėsi savo
parapijiečiais! 

Nuostabiai skambėjo giesmės, kurias giedojo Si-
mona Gavrilenko, Rimas Kasputis, Romas Maziliaus -
kas, Linas Mikulionis, Vida Peko rie nė ir Regina Puš-
korienė. Vargonavo Rita Giedraitienė, o triūba gro-
jo muz. Rimas Kasputis. Džiugu, kad ši lietuviška
šventovė gali didžiuotis savo gabiais parapijiečiais. 

Po Bernelių Mišių visi sugūžėjo į parapijos di-
džiąją salę, kur laukė pa rapijiečių Ramintos ir Re-
migijaus Vilkų bei jų vaikų – Emilijos ir Vili jaus –
vaišės: karšta arbatėlė ir saldumynai.

Tegul šv. Kalėdų dvasia atneša visiems džiaugs-
mo, sveikatos, ramybės, susitaikymą ir vienybę. To
vi siems linki Dievo Apvaizdos lietuvių parapijos kle-
bonas kun. Gintaras An tanas Jonikas bei parapijos
bendruo menė. Kūčių vakarą – ramybės sielai, Ka-
lėdų rytą – džiaugsmo širdžiai, vi są gyvenimą – Die-
vo palaimos!

Kūčių šventės dalyviai Vita ir Viktoras Memėnai ir Ismena
ir Algis Lefkiai prie vaišių stalo.      

Klebonui  kun. G. A. Jonikui įteikta proginė juosta  – „2016 Lietuvos Vyčiai – Šiluvos kop-
lyčiai 50”. Zitos Malakauskienės nuotraukos

Kleb. kun. G. A. Jonikas skaito maldą prieš valgį. R. Juškaitės-Švobienės nuotraukos Kalėdų eglutės puošimas.
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NIJOLĖ ETZWILER

Artėjant Šventoms Kalėdoms Ma disono
lietuviai susirinko iš anks to kartu at-
švęsti Kūčių. Šventę su ruošė Madisono-
Vilniaus susigiminiavusių miestų drau-
gija ir ,,Žaibo” šokių grupė.

Įvairaus amžiaus Kūčių vakarie-
 nės dalyviai galėjo pasidžiaugti
pilnu vaišių stalu. Ant jo nebuvo

mėsos, bet netrūko silkių, žuvų, grybų,
bulvių, bu rokų, bei kitokių šventi nių
patie ka lų iš daržovių. Jų pavalgę gar-
džiavo mės kisieliumi, skaniais pyra-
gais ir norvegiškomis „rožytėmis” (ro -
settes), kurios la bai panašios į lietu-
viškus žagarėlius. 

Visus pradžiugino du ,,Žaibo” šo-
kėjai, persirengę Kalėdų seneliu ir
linksmu nykštuku. Jie atvykę į šventę
apdovanojo vaikus, išklausė jų meninę
programą. O programa tikrai buvo
verta susirinkusiųjų dėmesio: mer-
gaitės padainavo, viena atliko gim nas-
tikos numerį, kita smuiku pagrojo
,,Vengrišką rapsodiją”. Smui kininkės
brolis pasakė Martin Lu ther King Jr.
kalbą ,, I have a dream” (,,Aš turiu sva-
jonę”). Kiti berniukai deklamavo eilė-
raščių, pasakojo juokingų istorijų. Pa-
tys mažiausieji Kalė dų senelį pasvei-
kino sumušdami su juo delniukais.  

Ši kasmetinė Kūčių šventė jau
tapo laukiama ir smagi tradicija Ma di-
sone. Nors šį iš anksto numatytą ren-
ginį dėl sniego pūgos teko savaitei ati-

RŪTA SIDABRIENĖ

,,Šalčiausia šių metų diena Čikagoje bei
Šiaurės Vakarų Indianoje,” – tokia žinia
buvo kartojama per televiziją gruo-
džio 18-osios, sekmadienio, rytą. 

Baltu sniegu padengtos Beverly
Shores kopos ir medžių viršū-
nės tiesiog švytėjo saulėje. Šv.

Onos bažnyčioje  lietuviškos pamal-
dos prasidėjo, kaip visada, 1 val. po pie-
tų. Pasimelsti prieš šv. Kalėdas susi-
rinko gražus būrys tautiečių. Daugelis
atvykimui skyrė daugiau laiko nei
paprastai, nes būkštavo dėl galimų

trukdžių kelyje. Kun. Gediminas Ker-
šys aukojo šv. Mišias. Bažnytinis cho-
ras, vadovaujamas Revitos Durtinavi-
čiūtės, giedojo kalėdines giesmes. Po
Mišių visi susirinkusieji buvo pa-
kviesti prie Kūčių vakarienę prime-
nančių suneštinių vaišių stalo. Buvo
malonu dar kartą pabūti savųjų būry-
je.

Laimingų, sveikų bei kūrybingų
Naujųjų metų Beverly Shores Lietuvių
klubo nariams, jų šeimoms, draugams
bei visiems lietuviams!

Rūta Sidabrienė – Beverly Shores
Lietuvių klubo valdybos pirmininkė. 

Kūčios Madisone
Šaltis neišgąsdino Kūčių šventės dalyvių

Kūčios šalčiausią metų dieną

dėti, jos drąsūs dalyviai nepabūgo ir vė-
liau užklupusių baisių šalčių, gausiai
susirinko. 

Dabar jau pradėjome laukti kitų
Madisono-Vilniaus susigiminiavusių

miestų draugijos renginių. Sausio 11 d.
mus aplankys rašytoja Rūta Šepe tys, o
vasario 25 d. ,,Žaibo” šokių gru pė pa-
sirodys Madisono tarptautiniame fes-
tivalyje.

Mažuosius dalyvius aplankė Kalėdų Senelis! N. Etzwiler nuotraukos

Žaidimai, rateliai, bendravimas, lietuviški patiekalai – šios tradicijos Madisono lietuvių palaikomos ir perduodamos iš kartos į kartą. 

Beverly Shores lietuviai nepabūgo nei sniego, nei šalčio – nugalėjo noras pabūti kartu. Margaritos Stiglich nuotraukos
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Iš ATeITININkų GYveNImO

Naujiems metams pasiryžkite
tapti AŠF nariais

LINAS CHACAR-PALUBINSKAS

Kasmet gruodžio pirmąjį šeštadienį New Yorko Marijos Peškauskaitės ateitininkų
kuopos nariai Maironio lituanistinėje mokykloje rengia Ad vento mugę. 2016 m.
gruodžio 3 d. vykusioje mugėje pardavinėjome Advento ka len dorius ir vaini-

kus, rankdarbius ir žaislus. Vaišinome svečius pietumis. Vedėm ir žaidimus – ,,Lai-
mės ratą”, ,,Žnypes” ir ,,Laimės tinklą”.

Vienas iš mugės tikslų yra jauniems ateitininkams pasimokyti verslo. Kuopos na-
riams buvo pavesta sugalvoti žaidimų, kurie neštų pelno. Jie turėjo pagalvoti apie lai-
mikius, kurie pritrauktų daugiausia žaidėjų ir paskatintų juos pakartotinai lošti. Kuo
labiau žaidėjai bus įtraukti, tuo daugiau rengėjai uždirbs pinigų. Nu tarėm, kad žai-
dimų laimėtojai galės pasirinkti arba saldainį, arba loterijos bilietėlį. Loterijoje buvo
stambūs laimikiai: didelė pintinė saldainių ir įvairios kalėdinės dovanos. 

Šioje mugėje jaunieji ateitinin kai uždirbo 870 dol., kurie buvo pa aukoti New Yor-
ko Maironio litua nistinei mokyklai. Taigi išmokome ne tik verslo, bet ir labdaros ir
su pra tome savo pareigą remti lituanistinę mokyklą bei kitas lietuviškas organizaci-
jas.

Nors mugė jau praėjo, kviečiu visus kitais metais pirmąjį gruodžio savaitgalį da-
lyvauti ir išbandyti savo laimę New Yorko ateitininkų Adven to mugėje!

MAS Žiemos kursai Dainavoje

Paaukoję 100 dol. tapsite Ateitininkų šalpos fondo (AŠF) nariu su teise balsuoti fondo metinia-
me su sirinkime. Už kiekvieną pridėtą 100 dol. auką – dar vienas balsas.  Pradėkime Naujuosius metus
ge ru dar bu – paremkime AŠF!

Per pastaruosius dvejus metus AŠF parėmė ateitininkų ir lietuvišką kultūrinę veiklą tokiomis
sumomis: 

2,803 dol. Lietuvių katalikų spaudos draugijai – nutiesti laidus, kad galima būtų transliuoti šv. Mišias iš Švč. Mergelės Marijos
Gimimo parapijos bažnyčios •500 dol. Helgai Merits  – paremti dokumentinio filmo apie Pabaltijo universitetą sukūrimą •
2,500 dol. Los Angeles Sendraugiams – Los Angeles jaunučių ir jaunių vasaros stovyklai • 914 dol. Ateitininkų federacijai –
Moksleivių ateitininkų renginiui ,,įkvėptuvės” 2015 ir 2016 m. •3,500 dol. Rytinio pakraščio Sendraugiams – Ateitininkų send-
raugių stovyklai paremti 2015 ir 2016 m. • 2,000 dol. Šiaurės Amerikos ateitininkų tarybos  teikiamiems honorarams • 5,000
dol. ,,Ateities” leidybos centrui – paremti ,,Ateities” žurnalo vieno numerio išleidimą • 2,500 dol. Lietuvių katalikų spaudos
draugijai – paremti ,,Iš ateitininkų gyvenimo” skyriaus ,,Drauge” leidimą metams • 600 dol. Korp! Giedra – Korp! Giedros
pre  mi  jai ,,Iškiliai lietuvei moteriai” • 1,680 dol. – SAS – Studentų ateitininkų savaitgalį Dainavoje paremti.

,,Draugo” skaitytojams AŠF valdyba ir taryba linki Dievo malonių kupinų Naujųjų metų.
Petras V. Kisielius, Audrius Rušėnas, Viktoras Kaufmanas, Vida Kuprytė, Laima Aleksienė, 

Laima Nainytė-Garbonkienė, Vidas Neverauskas, Dainė Quinn, Palmira Janušonienė.
ir buvęs pirmininkas, tarybos patarėjas Gediminas Damašius.

Suprasdamas spaudos svarbą ateitininkų organizacijai bei visai
lietuvių išeivijai, Ateitininkų šalpos fondas 2 500 dol. skyrė paremti
,,Drau go” skyrių ,,Iš ateitininkų gyvenimo”. Šv. Kalėdų proga AŠF
valdybos pirmininkas Audrius Ru šėnas aplankė ,,Draugo” redakciją
ir įteikė paramos čekį ,,Draugo” vyr. redaktorei Ramunei Lapas.

Nuo apytikriai 1950 m., kada ateitininkai, karo ir sovietų oku-
pacijos nublokšti, atgaivino savo veiklą JAV, ,,Draugas” su savo skai-
tytojais dalijasi ateitininkų veiklos žiniomis. Tai dalis ,,Draugo” ap-
aštalavimo misijos. 

„Draugo” leidėjai Ateitininkų šalpos fondui dėkoja už finansi-
nę paramą.

Sausio 1 d. baigėsi 2016 m. MAS Žiemos kursai Dainavoje. Dalyva-
vo apie 50 moksleivių ateitininkų ir jų draugų iš visos Amerikos. Šių
metų kursų tema: ,,Įrankių diržas”.

Programos vedėjos Viktutė Tijūnėlienė ir Andrėja Siliūnaitė
šitaip paaiškino temą: ,,Tikimės moksleiviams duoti progą ap-
galvoti, apsvarstyti, apmąstyti savo ‘įrankių diržus” – Dievo

dovanas – ir atkreipti dėmesį į Dievo kvietimus kasdieniame
gyvenime. Kur Dievas mus šaukia? Kaip galime pagarsinti Dievo bal-
są, kad mūsų ausys jį išgirstų? Kaip galime geriau pasiruošti pri-
imti Dievo paskirtus darbus šiandien? Kuriuos įrankius mums
reikėtų išmokti naudoti? Kuriuos jau gerai valdome? Kurių nereikia?
Paskai ti ninkai iškėlė svarbias temas, kurios aktualios gimnazistams,
ir jiems bu vo suteikta proga apmąstyti savo rolę krikščioniškajame
gyvenime”.

Šių metų kursų paskaitininkai buvo: Darius Polikaitis, adv.
Kristina Wayne, Vytas Čuplinskas, Regina Čy vaitė, Vainis Aleksa,
Viktutė Siliū nienė, Andrius Kazlauskas, ses. Rita Clare Yoches, T.O.R. 

Kursus ruošia Moksleivių ateitininkų sąjungos Centro valdyba 

Savo aukas siųskite Ateitis Relief Fund 1380 Castlewood Dr.  Lemont, IL 60439

ADVENTO MUGĖ New Yorke

New Yorko Adventinės mugės dalyviai – jaunieji ateitininkai, New Yorko Maironio mokyklos mokiniai ir mokytojai. New Yorko ateitininkų archyvo nuotr.

Jono Kuprio nuotr.
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ImIGrAcIJA  į JAv: verTA ŽINOTI

JOVITA KLOVAS, ESQ

Kiekvienais metais apie 20 milijonų užsienio
piliečių iš 38 šalių atvyksta į Jungtines Ame-
rikos Valstijas (JAV) pasinaudodami bevizio

režimo programa (Visa Waiver Program). 2008 m.
lapkričio 17 d. Lietuvos piliečiams taip pat  buvo
suteikta teisė keliauti į JAV  be vizos. Bevizio režimo
programa leidžia vykti į JAV 90-čiai dienų verslo su-
sitikimų/konferencijų, pramogų arba tranzito tiks-
lais. Dauguma mūsų artimųjų ir draugų žino apie
šią programą ir galbūt jau pasinaudoję ja lankėsi
JAV.  Elektroninis leidimas keliauti (ESTA – Elect-
ronic Sysem for Travel Authorization) gaunamas
dvejų metų laikotarpiui, už pildžius nesudėtingą an-
ketą internetu. Toliau belieka tik planuoti ke lionės
detales. Tačiau dauguma nežino, kad ESTA nėra
viza ir negarantuoja leidimo įvažiuoti į JAV. ESTA
yra tiktai leidimas įsėsti į lėktuvą ar laivą, keliau-
jantį į Ameriką.  JAV muitinės darbuotojai gali su-
laikyti ar grąžinti  užsienio piliečius į jų kilmės šalį
ki lus įtarimui, kad dabartinės ar anks tesnės  kelio-
nės tikslai viršijo leidžiamus kelionės tikslus. Pa-
vyz džiui, užsienio pilietis atvyksta į JAV su tikslu
čia laikinai dirbti,  koncertuoti ar gyventi. Tokiais
atvejais reikalinga atitinkama viza. Taip pat ESTA
ne turėtų  būti naudojama dažnam įvažiavimui į JAV.
JAV muitinės darbuotojai turi neribotą teisę grą-
žinti  užsienio piliečius į jų kilmės šalį kilus įtari-
mui, kad asmuo, naudodamasis bevizio režimo prog-
rama gyvena, ar keliauja ar  užsiima verslu JAV il-
giau nei savo gimtojoje šalyje. 

Atvykus į JAV pagal bevizio režimo programą,
užsienio piliečiai turi ribotas teises ir galimybes.  Ši
programa suteikia teisę keliauti JAV iki 90 dienų.
Pratęsti šį laikotarpį dar 30-čiai dienų galima tik
išimtiniais atvejais, dažniausiai medicininiais tiks-
lais, kreipiantis as me niškai į vietinę imigracijos

įstai gą su atitinkamais dokumentais. Jeigu as muo
išvyks į kaimyninę šalį, Kanadą ar Meksiką, leidi-
mas būti JAV turėtų būti išduotas tik likusiam lai-
kotarpiui, ne naujam 90 dienų laikotarpiui.

ESTA negali būti keičiama į kitą neimigracinį
statusą neišvykus iš šalies. Pavyzdžiui, nusprendus
pratęsti mokslus JAV, ar gavus pasiūlymą stažuotei
ar darbui, taip pat kelionės metu atsiradus galimy-
bei pradėti verslą JAV, yra būtina išvažiuoti iš šalies
per 90 dienų ir pradėti atitinkamos vizos prašymo
procesą esant Lietuvoje ar kitoje užsienio valstybė -
je. Tam tikros vizos gali būti tiesiogiai prašoma
JAV konsulate, kitoms reikia  pirma gauti patvirti-
nimą iš JAV imigracinių tarnybų.  Lietuvos pilie-
čiai, norintys pradėti ar tęsti verslą JAV, turi gali-
mybę  prašyti keleto tipo verslo/investicinių vizų, .
Pažeidus bevizio režimo sąlygas, t. y. pasilikus šalyje
ilgesniam laikui ar vykdant draudžiamą veiklą, dir-
bant ar koncertuojant, asmuo praranda galimybę
įvažiuoti į JAV pagal bevizio režimo programą. Jam
taip pat  gali būti uždrausta  tam tikram laikotar-
piui – priklausomai nuo pažeidimo – sugrįžti į JAV.

Vienintelė išimtis, leidžianti keisti statusą at-
vykus  pagal bevizį režimą yra tada, kai paduodama
Amerikos piliečio peticija imigracinei vizai (,,ža-
liai kortelei”) gauti artimausiam giminaičiui/šei-
mos nariui. Pagal JAV imigraci nius įstatymus,
Amerikos piliečio artimiausias giminaitis/šei mos
na rys yra sutuoktinis, tėvai ir nevedę vaikai iki 21-
erių metų. Šiuo metu nėra reikalaujama paduoti to-
kią peticiją  per 90 dienų nuo  įvažiavimo į JAV. Ta-
čiau, jeigu asmuo pasilieka JAV ilgesniam nei 90
dienų laikotarpiui, savanoriškai išvyksta ir vėliau,
pasikeitus aplinkybėms, peticija paduodama asme-
niui esant Lietuvoje ar kitoje užsienio valstybėje, as-
muo gali gauti  nuobaudą  – taip  vadinamą ,,bar”,
draudžiančią sugrįžti į JAV. Pagal dabartinius įsta-
tymus užsienio piliečiui pasilikus JAV be teisinio

statuso nuo šešių mėnesių iki vienerių metų ir sa-
vanoriškai sugrįžus į gimtąją šalį, tam asmeniui
gali būti uždrausta įvažiuoti į JAV  trejus metus. O
jei JAV pasiliekama be jokio statuso daugiau nei
vienerius metus – draudžiama įvažiuoti į JAV 10
metų. Išskirtiniais atvejais tas laikotarpis gali būti
sutrumpintas pa davus ,,atleidimo” – waiver – pra-
šymus.

Taip pat svarbu paminėti, kad asmuo, kuriam
nebuvo išduota bet kokio tipo neimigracinė viza,
praranda teisę keliauti  pagal  bevizio režimo prog-
ramą. Pavyzdžiui, asmuo keliaujantis  pagal bevizį
režimą  susidomi galimybe tęsti mokslus JAV, iš-
vyksta iš JAV per  90 dienų   ir vėliau prašo studento
vizos JAV konsulate Lietuvoje, tačiau viza neišduo-
dama. Tokiu atveju asmuo nebegali grįžti pagal be-
vizį režimą į JAV, nepaisant to, kad ESTA buvo iš-
duota dvejiems metams. Šiuo atveju, asmeniui be-
lieka dar kartą prašyti studento  vizos pasikeitus
aplinkybėms arba prašyti kito tipo neimigracinės
vizos, įskaitant turistinę vizą. Įstatymais nėra nu-
statyta apribojimų, kiek kartų galima prašyti ne-
imigracinės vizos, tačiau su kiekvienu prašymu gali
būti vis sunkiau įrodyti ryšį su Lietuva ir neimig-
racinį tikslą, t.y. laikiną tikslą vykti į JAV ir keti-
nimą grįžti gyventi į Lietuvą.

Todėl norint neprarasti  galimybės  atvykti į
JAV pagal bevizio režimo programą ir pasikeitus
gy venimo aplinkybėms turėti teisę prašyti kito tipo
neimigracinių ar imigracinių vizų be jokių apribo-
jimų yra labai svarbu planuoti kiekvieną kelionę į
JAV. Pasidomėkite  galimybėmis   bei reikalavimais
prašyti kito tipo vizų, suteikiančių teisę studijuoti,
stažuotis, dirbti, investuoti, koncertuoti ir/ar gy-
venti su  artimaisiais JAV. 

Su advokate Jovita Klovas, Esq. (Klovas Immigra-
tion Law Group, PLLC) galite susisiekti el. paštu jklo-
vas@klovasimmigration.com arba tel. 703-638-5838.

Bendro pobūdžio klausimus galite užduoti  redak-
cijai el. paštu: vyr.redaktore@gmail.com arba tel. 773-
585-9500.

MARIJA BOHAREVIČIENĖ

Gruodžio 18 dieną po susikaupimo Mi-
šių lietuviai rinkosi į Pasaulio lietuvių
centro pokylių salę. Lietuvių Bendruo-
menės (LB) Lemonto apylin kės valdyba
kvietė į susitikimą su poete Egle Juod-
valke. E. Juodvalkė su tiko pasidalinti gi-
liai išjausta savo gyvenimo ir kūrybos
patirtimi.

Poetė yra gimusi JAV. 1973 metais
baigė Čikagos universitetą, kur
studijavo slavistiką ir lietuvių

kalbą. Vė liau baigė Southern Illinois
Univer sity Carbondale, kur studijavo
teatro meną. 1976–1995 metais dirbo
„Lais vosios Europos” radijo lietuvių
sky riuose New Yorke ir Miunchene.
1991 me tais tapo Lietuvos rašytojų są-
jungos nare. E. Juodvalkė yra išleidu-
si penkias poezijos knygas ir auto-
biografinę knygą „Cukraus kalnas,
arba lietuvės cukrininkės nuotykiai
Amerikoje ir kitose egzotiškose šalyse”.

E. Juodvalkė papasakojo, kaip
buvo sukurti kai kurie jos eilėraščiai.
Ji padeklamavo savo pirmąjį eilėraštį
ir prisiminė jo atsiradimo istoriją. Kai
mokykloje geometrijos mokytojas pa-
stebėjo, jog ji rašo eilėraštį pamokos
metu, paprašė atnešti pas kaityti dau-
giau savo  eilėraščių. Kitą dieną jis ją
pagyrė ir pasakė: „Patiko, bet suaugu-

sieji eilėraščių nerimuoja”. 
Nuo to laiko E. Juodvalkė eilė raš-

čių nerimuoja ir kuria savitą po eziją.
Susirinkusiems į susitikimą Lemonte
poetė paskaitė savo eilėraš čių apie
partizanus iš rinkinio „Sa kalai naktį
nemiega”. Pasakodama apie auto-
biografinę knygą „Cukraus kalnas”, ji
labai atvirai kalbėjo apie savo išgyve-
nimus.  

Didžiąją savo gyvenimo dalį gy ve-
nusi sirgdama cukriniu diabetu, paty-
rusi kelias inkstų ir kasos persodinimo
operacijas, Eglė medikų pa dedama nu-
galėjo ligą. Rašytojos pa sakojimas apie
savo maištą prieš diabetą, bandymus ne-
paisyti ligos ir to kio gyvenimo rezul-
tatus privertė ne vieną klausytoją su-
simąstyti. Kaip reikėtų elgtis: paklusti
ligai, ar pri versti ligą paklusti ir pasi-
traukti? Ir kokia šių sprendimų kaina?

Eglė pasakojo, kad dažnai lan kosi
Lietuvoje. Poetė norėjo suprasti, ką
šioje šalyje jautė ir išgyveno jos tė vai.
Todėl nepaprastai apgailestauja, kad
jos tėvų jau nėra tarp gyvųjų. Jiems
esant ji jautė nepakartojamą ryšį su
tėvų gimtine – Lietuva. 

Poetė sako, –  sugrįžusi iš Lietu vos
„mįslėm kalbu, mįslėm rašau…” . Lie-
tuvoje ji labai efektyviai išnaudoja lai-
ką – dalyvauja Lietuvių rašytojų są-
jungos rengiamuose ,,Poezijos pa vasa-
riuose” ir Rudens suvažiavimuo se.
Juose susitinka lietuvių litera tūros

Popietė su poete Egle Juodvalke
ąžuolai, kelias dienas svarsto, gvilde-
na, kas pasikeitę lietuvių literatūroje
ir  poezijoje,  mene,  taip pat  istorijos
tėk mėje. 

E. Juodvalkė Lietuvoje nepralei-
džia progos pakeliauti: dalyvauja  dau-
 gelyje pažintinių kelionių, išvykų po is-
torines Lietuvos vietas, dvarus, mu-
ziejus. Taip pat poetė mėgsta lan kytis
naujų knygų pristatymuose, dailės ir

fotografijos parodose. Ke lionės į Lie-
tuvą E. Juodvalkei visada būna turi-
ningos ir labai prasmingos. 

LB Lemonto apylinkės valdyba
džiaugėsi, kad susirinkusieji poetę su-
tiko nuoširdžiai ir pagarbiai. Pir minin-
kė Violeta Valaitytė įteikdama E. Juod-
valkei gėlių puokštę padėkojo, kad poe-
tė atvyko susitikti su gerbėjais tokią šal-
tą ir snieguotą gruodžio popietę.

Iš k.: Nijolė Stan čiauskienė, Eglė Juodvalkė, Violeta Valaitytė. Stovi: Roma Žiūraitytė-Lange,
Svajonė Kerelytė ir Mari ja  Bo harevičienė. Rimanto Dirvonio nuotr.

ESTA – kas tai?
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Parengė Vitalius Zaikauskas

lIeTUvA  Ir PASAUlIS

Lietuva ratifikavo Paryžiaus susitarimą
Vilnius (LRS info) – Seimui rati-

fikavus visuotinį Paryžiaus susitarimą
dėl klimato kaitos, Lietuva prisijungė
prie pasaulio valstybių, jau ratifika-
vusių šią visai žmonijai labai svarbią
sutartį.

„Džiaugiuosi tokiu Seimo spren-
dimu, – sako aplinkos ministras Kęs-
tutis Navickas, – nes Paryžiaus susita-
rimo ratifikavimas patvirtina Lietu-
vos ryžtą kartu su visa pasaulio ben-
drija kovoti su klimato kaita. Aplinkos
ministerija supranta, kokie iššūkiai
laukia, kad mūsų šalis įgyvendintų šio
susitarimo įtvirtintus įsipareigojimus.
Tai sunkus ir sudėtingas darbas, ir
mes imsimės šioje srityje lyderystės”.

Siekdama įgyvendinti šio susita-

rimo numatytus įsipareigojimus, Lie-
tuva pasiryžusi kuo plačiau pramonėje
diegti pažangias, aplinkai palankias
technologijas, skatinti investicijas į
atsinaujinančių energijos išteklių plėt-
rą, didinti energinį efektyvumą, plėtoti
darnią žemės ūkio produkcijos gamy-
bą, atnaujinti transporto sektorių, ma-
žinti taršą ir kitomis priemonėmis
vykdyti Nacionalinės klimato kaitos
valdymo politikos strategijos iškeltus
uždavinius. 

Teisiškai privalomas visuotinis
Paryžiaus susitarimas dėl klimato kai-
tos, nustatantis visuotinių veiksmų
planą, kaip išvengti pavojingų klima-
to kaitos padarinių, įsigalios 2020 m. ir
pakeis Kioto protokolą.

Bulgarijos prezidentas kaltina Maskvą

Vilnius (URM info) – Lie-
tuvos užsienio reikalų mi-
nistras Linas Linkevičius te-
lefonu kalbėjosi su buvusiu
New Yorko meru, artimu nau-
jai išrinkto JAV prezidento
Donald Trump bendražygiu
Rudy Giuliani. 

L. Linkevičius pažymėjo,
kad Lietuva pasiryžusi ir to-
liau – prie  naujos JAV Admi-
nistracijos – stiprinti Lietu-
vos ir Jungtinių Valstijų stra-
teginę partnerystę. Ministras
pabrėžė, kad tam reikia iš-
naudoti ir  puoselėti   politi-
nius, ekonominius santykius ir ry-
šius tarp mūsų šalių miestų ir žmonių.

R. Giuliani Lietuvos ministrą pa-
tikino, kad išrinktajam JAV prezidentui
Baltijos šalys yra svarbios ir pabrėžė,

kad D. Trump labai vertina 40-ojo JAV
prezidento Ronald Reagan palikimą.

Buvęs New Yorko meras priėmė L.
Linkevičiaus kvietimą artimiausiu
metu apsilankyti Lietuvoje.

R. Giuliani nuramino L. Linkevičių

Vilnius (URM info) – Užsienio rei-
kalų ministerija Baltarusijos amba-
sadoriui Lietuvoje Aleksandrui Koro-
lui buvo įteikta nota su prašymu kuo
skubiau pateikti išsamią informaciją
apie dar vieną incidentą su Astravo ato-
minės elektrinės reaktoriaus korpusu.

Remiantis Baltarusijos žiniask-
laidos pranešimais, gruodžio 26 d. Bal-
tarusijos geležinkelio stotyje Slavnoe
įvyko incidentas – iš gamyklos Rusijoje
į Baltarusiją gabenant naują reakto-
riaus korpusą, skirtą Astravo AE 1-
ajam blokui, sunkiasvoris ir stambia-
gabaritinis krovinys (reaktoriaus kor-
pusas) užkliudė geležinkelio elektros

tiekimo atramą.
Baltarusijos ambasadoriui įteik-

toje notoje prašoma nuodugniai ištir-
ti šį incidentą ir informuoti Lietuvą,
kaimynines valstybes ir Tarptautinės
atominės energijos agentūrą (TATE-
NA) apie tyrimo rezultatus. Notoje
reiškiamas didelis susirūpinimas pa-
sikartojančiais incidentais Astravo
AE. Apie juos Lietuva sužino ne iš ofi-
cialių Baltarusijos šaltinių, o iš ži-
niasklaidos.

Gruodžio 26 d. incidentas – jau šeš-
tas Lietuvai žinomas incidentas, įvy-
kęs 2016 m. vystant Astravo AE pro-
jektą.

Baltarusijos ambasadoriui įteikta nota 

Vilnius (BNS) – Seime registruo-
ta Visuomenės informavimo įstatymo
pataisa, kuri siūlo mažinti rusų kalba
retransliuojamų televizijos programų.

Pagal projektą, programos oficia-
liomis Europos Sąjungos kalbomis tu-
rėtų sudaryti ne mažiau kaip 90 proc.
retransliuojamų televizijos programų
kiekio kiekviename jų vartotojams
siūlomame televizijos programų pa-
kete, išskyrus specializuotus (temi-
nius) paketus.

„Mes turime integruotis į euro-
pietišką informacinę erdvę, ir tai vie-
nas iš kelių būdų tai pasiekti. Pernelyg
esame įtakojami trečiųjų valstybių
informacinių veiksmų, todėl esame
tikri, kad tokia priemonė būtų labai
sveika mūsų visuomenei, kaip labiau
integruojanti į europinę erdvę. Gaila,
kad seniau to nebuvo padaryta, tad ten-

ka taisyti praeities klaidas”, – sakė vie-
nas iš pataisos iniciatorių Laurynas
Kasčiūnas.

Jis sakė nemanantis, kad siūlymas
mažinti produkcijos rusų kalba kiekį
galėtų sukelti nepasitenkinimą vi-
suomenėje, taip pat tvirtino esantis įsi-
tikinęs, kad naujos kadencijos parla-
mente siūlymas sulauks pritarimo.
Praėjusios kadencijos Seimas buvo
atmetęs panašias Prezidentės Dalios
Grybauskaitės pataisas.

Aiškinamajame rašte pateikia-
mas kaimynių pavyzdį – Estijoje žinių
laidos užsienio kalba ir tiesioginės
laidos užsienio kalba be vertimo į estų
kalbą negali sudaryti daugiau nei 10
proc. visos savaitės produkcijos; Lat-
vijoje subtitrų reikalavimas yra nu-
statytas tiek transliacijoms užsienio
kalba, tiek retransliacijoms.

Mažės rusiškų televizijos  programų 

Maskva (BNS) – Į Juodąją jūrą ne-
toli Sočio nukritusio Rusijos kariš-
kių lėktuvo Tu-154 juodųjų dėžių ana-
lizė parodė, kad sprogimo lėktuve ne-
buvo.

Visgi teroristinės atakos tikimybės
generolas leitenantas Sergejus Baine-
tovas, kurio vadovaujama kariškių ko-
misija tiria aviakastrofą, dar neatmetė.

Jis pabrėžė, kad per teroristinę at-
aką nebūtinai turi būti sprogimas.
Katastrofą galėjo nulemti keli veiks-
niai.

S. Bainetovas taip pat nurodė, kad
kariškių naudojamų lėktuvų Tu-154

skrydžiai buvo sustabdyti, kol bus at-
liktas tyrimas, bet tikriausiai bus at-
naujinti tyrimą baigus.

Rusijos gynybos ministerijos lėk-
tuvas Tu-154, kuris skrido į Siriją,
gruodžio 25-osios ryte nukrito į Juo-
dąją jūrą netoli Sočio. Juo skrido 92
žmonės: aštuoni įgulos nariai ir 84
keleiviai. Tarp jų – kariškiai, žurna-
listai, Aleksandrovo vardo dainų ir šo-
kių ansamblis, fondo „Spravedlivaja
pomošč” vadovė Jelizaveta Glinka.

Lėktuvas iš radiolokatorių ekranų
dingo kelios minutės po pakilimo iš So-
čio.

Rusijos lėktuvo katastrofa – ne terorizmo aktas

Sofija (ELTA) – Bulgarijos prezi-
dentas Rosen Plevnelijev apkaltino
Rusiją mėginimais sugriauti Europos
Sąjungą iš vidaus. 

Pasak Prezidento, Maskva mėgina
destabilizuoti ES, remdama kraštuti-
nius nacionalistinius judėjimus ir par-
tijas. R. Plevnelijev nuomone, Rusija
eina Sovietų Sąjungos pėdomis, mė-

gindama pasėti Europoje abejones de-
mokratijos vertybėmis ir teisės virše-
nybės principu.

Anot valstybės vadovo, svarbiau-
sias Maskvos įrankis yra internetas.
„Europiečiai turi žinoti tiesą, jiems rei-
kia pranešti, kas vyksta ir kokių tiks-
lų siekia Rusijos propaganda”, – pa-
reiškė Bulgarijos prezidentas.

Ukrainoje nugriauta 1 320 Lenino paminklų
Kijevas (ELTA) – Uk-

rainoje šiais metais nu-
griauta 1 320 Sovietų Są-
jungos įkūrėjo Lenino pa-
minklų. Be to, 51 500 gatvių
suteikti nauji vardai, ne-
beprimenantys komunis-
tinės praeities.

Ukrainos parlamentas
ir vyriausybė nori visiškai
atsisakyti sovietinių ir ru-
siškų reliktų šalyje.

Kijeve Maskvos pros-
pektas pervadintas į Ban-
deros prospektą. Stepanas Bandera
(1909–1959) daugeliui Vakarų Ukrainoje
yra pasipriešinimo Sovietų Sąjungai

Antrojo pasaulinio karo pabaigoje di-
dvyris. Tuo tarpu kiti ukrainiečiai jį
vadina nacių kolaborantu.

JAV ėmėsi naujų sankcijų prieš Rusiją 
Washingtonas (ELTA) – Gruo-

džio 29 d. JAV finansų departamentas
paskelbė, kad prieš Rusiją imamasi
naujų sankcijų dėl jos kibernetinių at-
akų. Atitinkamą potvarkį pasirašė
Prezidentas Barack Obama. 

Į išplėstą juodąjį sąrašą įtraukti
šeši fiziniai asmenys ir penkios žiny-
bos bei organizacijos. Jame atsidūrė ir
kai kurie Rusijos generalinio štabo
vyriausiosios valdybos vadovai. Tai-
kydamos sankcijas, JAV išsiųs iš Was-
hingtono ir San Fransico 35 Rusijos
diplomatus. Jiems duotos 72 valan-
dos, kad paliktų šalį. Į diplomatines mi-
sijas jie nebegalės patekti nuo penk-
tadienio vidurdienio Amerikos laiku. 

Pranešama, kad išsiuntimo prie-

žastis – diplomatinės veiklos taisyklių
pažeidimas.  

Rusijos prezidentas Vladimiras Pu-
tinas atsisako atsakomųjų priemonių.

„Mes nieko neišsiųsime iš šalies”,
– penktadienį pareiškė jis. Prieš tai Ru-
sijos užsienio reikalų ministras Ser-
gejus Lavrovas siūlė Prezidentui iš-
siųsti iš Rusijos 35 JAV diplomatus. 

V. Putinas pabrėžė, kad JAV sank-
cijos yra dar vienas žingsnis santy-
kiams tarp abiejų šalių sužlugdyti.
Jis teigė apgailestaujantis, kad taip bai-
giasi B. Obama kadencija ir sakė, kad
Rusija pradžioje palauks būsimojo
JAV prezidento D. Trump veiksmų ir
tik tada spręs, kokių žingsnių imtis
santykiuose su JAV.

Kuo labiausiai domėtasi internete? 
Washingtonas (BNS) – Šiais be-

sibaigiančiais metais „Google” siste-
moje vartotojai daugiausia ieškojo in-
formacijos apie papildytos realybės
žaidimą „Pokemon Go”.

Į populiariausių paieškų trejetuką
taip pat pateko ir naujasis telefonas „iP-
hone 7” bei išrinktasis Jungtinių Vals-
tijų prezidentas Donald Trump. O ket-
virtoje vietoje atsidūrė balandį miręs
amerikiečių dainininkas Prince.

Kalbant apie žmones, į sąrašą žmo-
nių, apie kuriuos daugiausia norėjo su-
žinoti internautai, pateko ir D. Trump
varžovė prezidento rinkimuose Hilla-

ry Clinton, olimpinis plaukikas Mi-
chael Phelps, D. Trump žmona Melania.

Kalbant apie naujienas, kurių
„Google” sistemoje ieškojo vartotojai,
pirmoje vietoje atsidūrė JAV rinki-
mai, po kurių eina Rio de Janeiro
olimpinės žaidynės, šaudynės nakti-
niame Orlando bare ir Zika virusas.

Didžiausio „Google” sistemos lan-
kytojų dėmesio susilaukė „iPhone 7”
telefonas. O antroje vietoje, kad ir kaip
tai  būtų ironiška, atsidūrė Indijoje vos
už 251 rupiją (mažiau nei 4 JAV dole-
rius) parduodamas išmanusis telefonas
„Freedom 251”.

R. Giuliani nuramino L. Linkevičių dėl naujosios JAV
politikos.                             Politico.com nuotr.

Ukrainoje šie metai pravardžiuojami „Leninkričiu”.
Facebook nuotr.
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Parengė Dainius Ruževičius

SPOrTAS

Aurimas Didžbalis ir Simona Kru peckai-
tė susižėrė Lietuvos metų sportininkų
apdovanojimus Rio de Janeiro olim-
piados bronzą iškovojęs sunkiaatletis
ir Europos dviračių treko čempionė
atsiėmė „LTeam” iš medžio ir metalo
pagamintas taures.

„LTeam” apdovanojimams buvo
pristatyta 11 kandidatų. „Už
viso gy venimo nuopelnus” ap-

dovanojimą at siėmė garsusis Modestas
Paulauskas. 1972-ųjų Miuncheno olim-
piados čempionas, 1968 metų Meksiko
olimpiados bronzos medalio laimėto-
jas, du kart pasaulio čempionas, ketu-
ris kartus Europos čempionas septynis
kartus yra tapęs geriausiu Lietuvos
sportininku.

Pagerbti buvo ir Lietuvos neįga lie-
ji sportininkai, kurie tėvynėje su kėlė
nemenką subruzdimą, kai Rio de Ja-
neiro parolimpiadoje iškovojo du auk-
so medalius.

2016 metų komanda su negalia iš-
rinkta Lietuvos aklųjų riedulio rink-
tinė, o Metų sportininku su ne galia
tapo Mindaugas Bilius, po olimpia-
dos raginęs labiau atkreipti dėmesį į
neįgalius žmones.

2016 metų „LTeam” 
sporti ninkų rinkimai:

Metų sportininkas. Aurimas Didž-
balis (26 m., sunkioji atletika, 3 vieta
olimpinėse žaidynėse).

Metų treneris. Mykolas Masi lionis
(27 m., irklavimas).

Metų „Proveržis”. Edvinas Ra ma  -
nauskas ir Aurimas Lankas (bai darių
ir kanojų irklavimas, 3 v. olimpi nėse
žaidynėse).

Metų pergalė. Simonas Bilis (Pa-
saulio plaukimo čempionatas trum-
pame baseine: 100 m plaukimas lais-
vuoju stiliumi – auksas, 50 m lais-
 vuoju stiliumi – bronza).

Metų sportininkas su negalia. Min-
daugas Bilius (34 m., lengvoji atletika,
1 ir 2 v. parolimpinėse žaidynėse).

Metų vyrų komanda. Saulius Ritter
ir Mindaugas Griškonis (si dabro me-

Vos tik subliuškus Rūtos Mei lutytės
viltims Rio de Janeire pasi puošti ant-
ruoju olimpiniu medaliu, didžioji dalis
Lietuvos plaukimo ekspertų 19-metę
„auksinę žuvelę” jau ragino karjerą tę-
sti JAV. Kelis mėnesius poilsiavusi ir
svarsčiusi ji galiausiai priėmė sprendi-
mą palikti Plymouth  ir rimtai susido-
mėjo galimybe išvykti kitapus Atlanto.

Iš Kauno į Angliją persikėlė ir į tre-
nerio John Rudd priežiūrą R. Mei-
 lutytė pateko būdama 13-os, o vos po

dvejų metų įdirbio tapo didžiausia
Londono olimpinių žaidynių sensacija.

Sportuodama Didžiojoje Brita nijo-
 je lietuvė per šešerius metus pa siekė
neįtikėtinai daug. Ji yra vie nintelė
plaukikė iškovojusi pergales vi suose
„Didžiuose turnyruose”: olimpinėse
žaidynėse, jaunimo olim pinėse žaidy-
nėse, FINA pasaulio su augu siųjų (il-
gajame ir trumpajame ba seine) bei
jaunimo čempionatuose, pasaulio tau-
rės ir Europos jaunimo bei suaugu-
siųjų (ilgajame ir trumpajame baseine)
pirmenybėse.

Be to, 19-metei vis dar priklauso
trys pasaulio rekordai plaukiant krū-
tine: ilgajame baseine – 50 ir 100 m
rungtyse, pasiekti 2013-aisias Barse lo-
noje, bei 100 m nuotolyje trumpajame
baseine Maskvoje. 

Tačiau 2015-ųjų rugsėjį patirta al-
kūnės trauma ir vėliau sekusi ope ra-
cija kaip reikiant sumaišė visas kortas.
Nors pasveikusi R. Meilutytė Londone
vykusiame Europos čempio nate ne-
sunkiai pasidabino aukso medaliu, ta-
čiau Brazilijoje jos veidu riedėjo skau-
džios ašaros. Tik 7-ta žaidynėse likusi
ir olimpinės čempionės vardo neap-
gynusi lietuvė nusprendė pailsėti nuo
plaukimo ir net kelis mė nesius kelia-
vo po pasaulį. 

Į baseiną mergina sugrįžo tik prieš

kelias savaites, kuomet Anykš čiuose
dalyvavo Lietuvos pirmenybėse. Leng-
vai tris aukso medalius 50 ir 100 m plau-
kimo krūtine bei 100 m kompleksiniu
būdu rungtyse nusky nusi R. Meiluty-
tė jose jau dalyvavo be savo komandos.
2017-uosius ji pasitinka atsisveikinusi
su ilgamečiu tre neriu J. Rudd ir ieš-
kodama naujos karjeros stotelės. 

„Mes dažnai pasikalbame, ir ji
ma nęs vis paklausia, kaip man Ame ri-
koje, ar patinka. O aš jai iš tikrųjų pa-
tariu pabandyti. Bet svarbiausia, kad
ji būtų laiminga ir džiaugtųsi sportu,
nes tada ir rezultatai atsiranda – dar-
bas vyksta visai kitoks”, – apie pašne-
kesius su jaunesne kolege pasakojo
JAV studijuojantis Lietuvos plauki-
kas Simonas Bilis.

Ji renkasi tarp Kauno ir Ameri kos.
Ji norėtų išvažiuoti į Ameriką ir pasi-
žvalgyti po kelis universitetus ir ko-
mandas, pasižiūrėti, kaip jie tre niruo-
jasi, ir išsirinkti, kas jai labiau patin-
ka”, – apie nelengvą geriausios šalies
plaukikės sprendimą kalbėjo S. Bilis.

23-ejų metų panevėžiečio patari mų
renkantis naująjį savo kelią Rūta klau-
sia ne be reikalo. Iki šių metų retas lie-
tuvis žinojo, kas tas S. Bilis, tačiau ket-
verių metų įdirbis JAV per pastaruo-
sius kelis mėnesius virto skambiais pa-
siekimais. Prieš kelias savaites šis
vaikinas Kanadoje vykusiame pasau-
lio plaukimo čempionate tapo presti-
žinės 100 m rungties nu galėtoju, o per-
pus trumpesniame nuo tolyje džiaugė-
si bronzos medaliu. 

„Išvažiavęs į Ameriką pakeičiau
aplinką – atsirado naujos motyvacijos
plaukti, – prisipažino naujoji Lie tuvos
plaukimo žvaigždė. – JAV plauki ne tik
už save, bet ir už komandą, o olimpia-
doje ir pasaulio čempionate vos ne už
kiekvieną Lietuvos žmogų. Dabar
mano motyvacija – kur kas didesnė, be
to, ir požiūris į sportą pasikeitė.” 

Po to, kai traumą patyrė 23-ejų 206 cm
ūgio Larry Nance, NBA Los Angeles
„Lakers” klubas ieškos krep šininko, ku-
ris galėtų užpildyti atsi vėrusią spragą.
Į peržiūrą šis NBA klubas pasikvietė
Lietuvos krepši nin ką Donatą Motiejūną.

„Lakers” vadovybė liko labai pa-
 tenkinta D. Motiejūno pasiro-
dymu. Nekilo jokių abejonių

dėl lietuvio nugaros būklės. Didžiau-
sios dvejonės tarp trenerių ir klubo va-

dovų kilo dėl to, kokią įtaką lietuvis tu-
rėtų kitų komandos narių žaidimui,
ypač ir jaunųjų talentų Julius Randle
ir Tarik Black buvimui aikštelėje. 

„Lakers” klubas savo „algų kepu-
 rėje” turi 530 tūkst. JAV dolerių, tad D.
Motiejūnui galėtų pasiūlyti nebent
minimalios vertės sutartį. 

Lietuvos krepšinio rinktinės na rys
D. Motiejūnas laisvuoju agentu tapo po
to, kai naują – 37 mln. JAV dolerių su-
tartį jam pasiūliusi Houstono „Roc-
kets” komanda vėliau persigalvojo ir

teisių į puolėją atsi sakė. Houstone D.
Motiejūnas žaidė nuo 2012 metų. 2015
metų pavasarį jį sustabdė nugaros
trauma. 

Buvo pasigirdę kalbų, kad lietuviu
domisi ir Indianos „Pacers” komanda.
Laisvuoju agentu tapęs D. Motiejūnas
gali pasirašyti sutartį su bet kuria
NBA komanda, išskyrus Brooklyno
„Nets”.

Dar nežinia, kuo baigsis lietuvio
NBA sutarčių istorija, kuri jau tęsia si
ne mažiau kaip pusmetį.

Ar persikėlimas į JAV R. Meilutytei padės sugrįžti į pergalių kelią ir buvusią šlovę?

D. Motiejūnas artėja prie susitarimo su „Lakers” 

R. Meilutytė rimtai svarsto 
persikelti į JAVLietuvos metų sportininkai – 

sunkiaatletis A. Didžbalis 
ir dviratininkė S. Krupeckaitė

dalis Rio de Janeiro olimpinėse žai-
dynėse).

Metų moterų komanda. Donata Viš-
 tartaitė ir Milda Valčiukaitė (irklavi-
mas, bronzos medalis Rio de Janeiro
olimpinėse žaidynėse).

Metų komanda su negalia. Lietuvos
aklųjų golbolo rinktinė (Rio de Ja-
neiro parolimpinių žaidynių čempio-
nė).

Lietuvos geriausieji: 1994 m. – Rai-
mundas Mažuolis (plaukimas), 1995 m.
– Remigijus Lupeikis (dviračių spor-
tas), 1996 m. – Arvydas Sa bonis (krep-
šinis), 1997 m. – Rai mon das Šiugždinis
(buriavimas), 1998 m. – Diana Žiliūtė
(dviračių sportas), 1999 m. – Edita Pu-
činskaitė (dviračių sportas), 2000 m. –
Virgi lijus Alekna (lengvoji atletika),
2001 m. – Rasa Po likevičiūtė (dviračių
sportas), 2002 m. – Raimondas Rumšas
(dviračių spor tas), 2003 m. – Šarūnas
Jasikevičius (krepšinis), 2004-2006 m.
– Virgilijus Alekna, Ramūnas Šiš-
kauskas (krep šinis), 2008 m. – Edvinas
Krungolcas (šiuolaikinė penkiakovė),
2009-2010 m. – Simona Krupeckaitė
(dviračių sportas), 2011 m. – Laura
Asadaus kaitė (šiuolaikinė penkiako-
vė), 2012–2013 m. – Rūta Meilutytė
(plaukimas), 2014 m. – Rūta Meilutytė
ir Jevge nijus Šuklinas, 2015 m. – Lau-
ra Asa dauskaitė ir Ramūnas Navar-
dauskas (dviračiu sportas), 2016 m. – Si-
mona Krupeckaitė ir Aurimas Didž-
balis (sunkioji atletika).

Geriausi 2016 m. Lietuvos sportininkai.
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Kaip bežiūrėsi – 2016-ieji Lietuvoje buvo spalvingi me-
tai. Buvo visko – ir balto, ir juodo. Vienus įvykius pri-
simename su pasididžiavimu, džiaugsmu ar šypsena,
kitus norėtųsi užmiršti, užmerkti akis ir sakyti – geriau
būtų nebuvę. 

Sausis

u Vilniuje ir šalia sostinės esančiuose Trakų Vokės
dvaro rūmuose baigtas filmuoti BBC kurtas serialas
pagal rusų rašytojo Levo Tolstojaus romaną  „Karas
ir taika”. Filmuotojai išvyko, o Lietuvą užplūdo šio
serialo gerbėjai paspoksoti į vietas, kur plušo kūrė-
jai. Vilniaus miesto biudžetas gerokai pasipildė,
džiaugėsi turizmo firmos, viešbučiai, restoranai. 

u Atidaryta didžiulio, rekordinio, lankytojų skai-
čiaus sulaukusi tapytojo Šarūno Saukos paroda
„Žmogus Saukos veidu”.

u Pristatyta publicistės Rūtos Vanagaitės knyga „Mū-
siškiai”, išjudinusi kalbas ir diskusijas apie Holo-
kaustą, apie tautiečius, dalyvavusius šaudant žydų
tautybės žmones. 

u Dėl susidariusio storo ledo sluoksnio mažesniuo-
se ežeruose ėmė dusti žuvys. Gamtosaugininkai
plušo dieną naktį. 

u Vilniečiai ėmėsi iniciatyvos, kad visai netoli
miesto centro ir senamiesčio nebūtų statomas kre-
matoriumas. 

u Teismas nutarė: jeigu privačiame žemės sklype ar-
cheologai ras senovinių vertybių, už tolesnius tyri-
mus teks mokėti žemės savininkui, jeigu jis toje vie-
toje norės ką nors statyti. 

u Kėdainių rajone girtas tėvas į savo sodybos šuli-
nį įmetė du mažamečius vaikus (2 metų ir 4 mėnesių).
Vaikai sušalę mirė.

Vasaris

u Įvyko pati trumpiausia Lietuvos istorijoje Seimo
sesija. Truko vos valandą. Parlamentarai išsiskirs-
tė vos sugiedoję himną, nes buvo pažeistos proce-
dūros. 

u Atidaryta kasmetinė Knygų mugė, pritraukianti
tūkstančius knygų mėgėjų. 

u Netekome žurnalisto ir pedagogo Romo Saka-
dolskio.

u Įspūdingai atšvęsta Vasario 16-oji. 

u Europarlamentaras Vytenis Andriukaitis nuste-

bino pareiškimu, kad Europos Sąjungos taikomas
sankcijas Rusijai už Krymo aneksiją ir karą Rytų Uk-
rainoje reiktų nutraukti. Už tai gavo pylos.

u Sveikatos apsaugos ministrė Rimantė Šalaševičiūtė
išsiplepėjo, kad medikams yra davusi kyšį. Šis jos
„nuoširdumas” kainavo ministrės portfelį. 

u Rusijos pilietis Jurijus Borisovas, garsiai nu-
skambėjęs eksprezidento Rolando Pakso byloje, dėl
ko šiam buvo pareikšta apkalta, įkliuvo už savo so-
dyboje Trakų rajone įrengtą nelegalią požeminę
šaudyklą. Vis dar tiriama, kas joje vyko, kas ja nau-
dojosi ir pan.

Kovas 

u Valstybės saugumo departamentas paskelbė atas-
kaitą apie grėsmes šaliai. Daug karčių žodžių kliu-
vo ir vienam iš Sąjūdžio kūrėjų, buvusiam Valstybės
saugumo departamento generaliniam direktoriui,
Nepriklausomybės akto signatarui Zigmui Vaišvi-
lai už antivalstybinę ir proputinišką veiklą.

u Lietuvių minios keliauja į Lenkijos pasienio
miestus pigiau apsipirkti prekybos centruose. Eks-
kursijų vadovai kaipmat užčiuopė gyslą – ėmė or-
ganizuoti apsipirkimo išvykas iš visų Lietuvos re-
gionų.

u Paaiškėjo, kad elektroninė e-receptų sistema, kai-
navusi ne vieną milijoną eurų, beveik neveikia dėl
medikų nemokėjimo ja naudotis ir įpratimo prie se-
novinių jų išrašymo būdų. Didžiuliai pinigai – kaip
į balą.

u Atšvęsta Kovo 11-oji.

u Lietuvą pasiekė dar vienas garsiosios bėglės iš Lie-

tuvos Neringos Venckienės reikalavimas – sumokė-
ti jai už darbą, kurio ji besislapstydama JAV nedir-
bo.

u Kaltu teismas pripažino Lietuvos kariuomenės pa-
ramediką Andrėjų Ošurkovą, šnipinėjus, kaip ma-
noma, Baltarusijos naudai.  

Balandis

u Pirmieji dirbtiniu būdu padauginti Lietuvos Rau-
donosios knygos „herojai” – sparčiai nykstantys ba-
liniai vėžliai – išleisti į augimvietes.

u Į Lietuvą atvyko pirmasis pabėgėlis. Tai lietuviš-
kai kalbantis afganistanietis, pagelbėjęs Lietuvos ka-
riams vertėjo paslaugomis, Abdul Basir Yoususi. 

u Šalyje lankėsi Tailando princesė Maha Chakri Si-
rindhorn. Ji ne tik susitiko su Prezidente Dalia Gry-
bauskaite, tačiau turėjo progos paskanauti ir lietu-
viško rūkyto šamo, elnienos kepsnio. Princesei labai
patiko.

u 80-metį šventė maestro, dainininkas Virgilijus No-
reika. Ta proga surengė labai sėkmingą koncertinį
turą po Lietuvą, tačiau už tai iš kelionę organizavusio
verslininko honoraro vis dar negavo.

u Prezidentė Dalia Grybauskaitė, galvodama apie
savo ateitį baigus kadenciją, šalia Vilniaus nusipir-
ko žemės sklypą. Būsimieji kaimynai džiaugėsi tokia
kaimynyste neilgai – paaiškėjo, kad agentūra, par-
davusi žemę, nuslėpė, kad po sklypu yra žvyro tel-
kinys, kurį žadama eksploatuoti. Vargais negalais
Prezidentė pinigus susigrąžino.

u Klaipėdos uosto ekvatoriją užplūdo invaziniai mik-
roorganizmai, tačiau ekologinės katastrofos pavyko
išvengti.

Gegužė

u Metų skandalas – su didžiuliu kyšiu (250 tūkst.
eurų, kuriuos laikė degtinės butelio dėžėje) sučiup-
tas Liberalų sajūdžio vadovas Eligijus Masiulis.
Tyrimas tebevyksta. 

u Teismas nutarė: už kitą Seimo narį balsuoti pri-
imant įstatymus – nėra nusikaltimas. 

u Karo tarnybą baigęs karys Raimundas Ušackas į
namus Vilniuje iš Klaipėdos išėjo pėsčiomis. Ben-
dražygis neištvėrė. Raimundas sakė: „Karo tarnyboje
buvo lengviau”.

u Pasklido dar viena buvusio premjero Algirdo
Butkevičiaus, garsėjusio persigalvojimais, auksinė
mintis: „Iš klaidų mokomės”. Kad tai netiesa, paro-
dė ir rudenį vykusieji Seimo rinkimai. 

u Vilnių išgarsinti visame pasaulyje galima ir labai
pigiai – grafičio, kuriame D. Trump bučiuojasi su
V. Putinu, pažiūrėti važiuoja iš viso pasaulio, pie-
šinys sukėlė tikrą audrą internete ir buvo parodytas
per pačias žinomiausias pasaulio televizijas. Deja, už
mėnesio piešinys vandalų buvo suniokotas. Pataisius
jį – šie abu vyrai pavaizduoti plėšiantys bendrą ma-
richuanos suktinę.

2016 metai Lietuvoje

Netekome Romo Sakadolskio.

Pirmasis pabėgėlis Abdul Basir Yoususi.

Grafitis, apkeliavęs pasaulį.

Kovo 11-oji švenčiama vis išradingiau.

Zigmas Vaišvila sulaukė aštrios kritikos.

Šarūnas Sauka prie savo paveikslo.



Birželis

u „Brexit” sujudino visą pasaulį, tačiau ypač susi-
jaudino Didžiojoje Britanijoje gyvenantys lietuviai
– ir ne vien  dėl pasitaikiusių užpuolimų, bet ir dėl
ateities netikrumo, nestabilumo. 

u Lietuvos nacionalinė krepšinio rinktinė susirin-
ko Palangoje ruoštis pasaulio krepšinio čempiona-
tui.

u Paskelbtas nuosprendis banditui Henrikui Dak-
tarui. Nors beklausydama nuosprendžio žmona nu-
alpo, teisėjams tai nesukliudė – kalės iki gyvos gal-
vos.

u Vėl apie save priminė afrikinis kiaulių maras. Į
kai kurias teritorijas draudžiama įžengti ar įvažiuoti.
Masiškai naikinami šernai, svarbiausieji šio užkrato
nešiotojai.

Liepa

u Paskelbta, kad vietoje buvusio „Lietuvos” kino
teatro Vilniuje bus įkurtas Modernaus meno cent-
ras. 

u Nemuno ir Neries pakrantėse esantys miestai,
miesteliai ir kaimai, jų gyventojai ir gyvūnai kenčia
nuo vienadienių mašalų. Baltarusija vis vien atsisako
naikinti šiuos vabzdžius Nemuno ištakose, iš kur jų
lervutės milijonais atplaukia iki Lietuvos. 

u Leidžiantis saulei Mindaugo karūnavimo dieną
viso pasaulio lietuviai gieda „Tautinę giesmę”. Ne-
malonumų už giedojimą susilaukė Vilniaus miesto
tarybos narys Mykolas Majauskas. Jis giesmei vie-
tą išsirinko tarp šiukšlių konteinerių.

u Pirmoji liūdnai pagarsėjusių Krašto apsaugos mi-
nisterijos ir Lietuvos kariuomenės viešųjų pirkimų
dalis. Paaiškėjo, kad nekokybiškus, lūžusius vos pra-
dėjus juos naudoti, kastuvėlius ši įstaiga pirko už de-
šimt kartų didesnę kainą.  

u Lietuvoje vyko Pasaulio lietuvių jaunimo susiti-
kimas. Didžiulio susidomėjimo sulaukė vos prieš mė-
nesį iš kalėjimo Rusijoje paleista ukrainiečių didvyrė
Nadia Savčenko – šio susitikimo garbės viešnia.

u Garsusis „Anties” ansamblis Trakų pilyje surengė
atsisveikinimo koncertą.

Rugpjūtis

u Po beveik dešimtmetį trukusio Lietuvos nacio-
nalinės M. Mažvydo bibliotekos remonto ji vėl pa-
kvietė skaitytojus.

u Lietuvoje lankėsi JAV viceprezidentas Joe Biden.
Jis šalį ramino dėl nerimastingų žinių, plūstančių iš
Rusijos. 

u Olimpinės žaidynės. Nuliūdusi grįžo Lietuvos krep-
šinio komanda ir didžioji viltis – plaukikė Rūta Mei-
lutytė. Tačiau medalių Lietuva gavo. Ačiū irkluo-
tojams, sunkiaatlečiams.

u Premjerui A. Butkevičiui vėl nepasisekė – buvo
„apgautas” – jis stebėti olimpinių žaidynių skrido už
gerokai aukštesnę nei rinkos kainą. Apsižioplinimai
olatiniai persigalvojimai nuo jo nesitraukia.

u Iš Lietuvos paspruko pabėgėlių šeima. Jiems gy-
venimas Švedijoje arčiau širdies nei Lietuvoje.

u Sučiupti nelegalūs ekskursijų vadovai iš Lenkijos.
Jie ne tik slepia mokesčius, tačiau ekskursantams
prišneka daug nesąmonių apie Vilniaus ir Lietuvos
praeitį. Kai kurie jų lėkė nuo tikrintojų kaip vėjas,
palikę nežinioje būrį turistų, taip ir nesupratusių, kas
čia darosi.

Rugsėjis

u Antroji, bet dar skambesnė, Krašto apsaugos mi-
nisterijos viešųjų pirkimų skandalo dalis – pripirko
virtuvės reikmenų – šaukštų, šakučių – už auksinių
kainą. Ministras Juozas Olekas vos išsilaikė poste.

u Lietuvos paraolimpiečiai iš Rio olimpiados sugrįžo
su didesne medalių kolekcija nei sveikieji. 

u Paaiškėjo, kad Vilniui šilumą ir karštą vandenį tie-
kianti įmonė „Vilniaus energija” savo darbuoto-
jams už vilniečių pinigus leido keliauti po egzotiškas
šalis, lepintis SPA ir sporto klubuose, vienas kitą api-
pilti prašmatniomis dovanomis, smagintis šventėse
ir linksmuose gimtadieniuose. 

u Pagaliau Lentvario dvaras turi naują šeimininką.
Senasis savininkas nuostabius rūmus ir parką taip
apleido, kad jie ėmė griūti.

u Nuo rugsėjo pirmosios perkant alkoholį imta rei-
kalauti asmens dokumento. Akcija, patyrusi suin-
teresuotų jėgų spaudimą, truko labai trumpai. Kai
kurie Seimo nariai neslėpė pergalės džiaugsmo. 

Spalis

u Ryškiausias įvykis – Seimo rinkimai. Ar pavyko
atskirti grūdus nuo pelų, parodys netolima ateitis.
Tačiau džiaugiamasi išjudinus dvi rinkėjų jėgas –
jaunimą ir išeiviją.

u UNESCO surengtame labdaros koncerte dalyva-
vo pasaulio operos žvaigždė Violeta Urmana.

u Lietuvos Operos ir baleto teatras sėkmingai kon-
certavo Kinijoje.

u Vilniaus policija paskelbė karą grafičių piešėjams
neleistinose vietose – senamiestyje, saugomame
UNESCO. 

u Lietuvos nacionalinė krepšinio rinktinė turi nau-
ją vyriausiąjį trenerį – klaipėdietį Dainių Adomai-
tį. 

u Imta restauruoti garsiąsias Vilniaus Rasų kapi-
nes.

u Likus dviem dienoms iki antrojo Seimo rinkimų
turo Kauno klinikų Chirurgijos klinikos vadovas savo
partijai ir komisijai nesugebėjo paaiškinti, iš kur
gavo 1,5 milijono eurų. Tik vėliau pasakė, kad pini-
gus ir aukso dirbinius rado mirus tėvui. Jam rinki-
mai baigėsi tą pačią dieną, o rinkėjai nebeturėjo už
ką balsuoti. 

u Kaune po 18 metų pertraukos atidaryta blaivykla.

u Teismas, nagrinėjantis Sausio 13-osios bylą, nutarė
apklausti buvusį SSRS vadovą M. Gorbačiovą.

Lapkritis

u Nacionalinės žemės tarnybos vadovė Daiva Gi-
neikaitė, pagauta vairuojanti apsvaigusi nuo alko-
holio, neteko posto ir dar paskui save ėmė traukti me-
dikus, kurie sukeitė jos kraujo mėginį, norėdami nu-
slėpti valdininkės girtumą. 

u Kazlų Rūdoje naktį patėvis iš namų išvarė maža-
metį vaiką – jį daržinėje, kartono lakštuose, rytą rado
vaiko teisių tarnybos atstovai. Vaikas, kelias dienas
gydytas nuo kūno atšalimo, išgyveno. 

u Naujasis Seimas, vos pradėjęs dirbti, paskelbė apie
dviejų ministerijų perkėlimą į Kauną. 

u Dar už kelių dienų iškelta idėja – visiems vaikams
iki 7 metų padovanoti po tautinį kostiumą.

u Vėl didžiulis nerimas dėl Vilniaus Gedimino kal-
no likimo. Jo šlaitas toliau grėsmingai slenka žemyn.

u Už antivalstybinę veiklą teismas nubaudė šiaulietį
Žilviną Razminą ir kaunietį Jurijų Subotiną. Dar keli
asmenys teismo laukia.

u Iš Lietuvos į Lenkiją pasitraukė „Coca-Cola” ga-
mintojai. 

u Paskelbta, kad kitą vasarą beveik mėnesį ne-
veiks Vilniaus oro uostas. Skrydžiai bus laikinai per-
kelti į Kauną.

Gruodis

u Architektas Algirdas Kaušpėdas pasiūlė išeitį dėl
Gedimino kalno griūties: kaip pagal piešinius buvo
atstatyti Valdovų rūmai, taip reikia atstatyti ir visą
Gedimino kalno pilių kompleksą. Visiems buvo
daug juoko.

u Buvusi prezidento Algirdo Brazausko našlė Aukš-
čiausiojo Teismo sprendimu privalo išsikelti iš vy-
riausybinės rezidencijos Turniškėse. Našlė grasina
kreiptis   į Strasbūro tarptautinį  žmogaus  teisių teis-
mą ir neketina vykdyti nutarties.

u Dar vienas skandalas – šįkart valstybės valdo-
muose „Lietuvos geležinkeliuose”. Prezidentė dar va-
sarą šią įmonę, nesilaikančią įstatymų, pavadino
„valstybe valstybėje”, o dabar išaiškėjo daugybė ko-
rupcinių nusižengimų ir bendradarbiavimo su Ru-
sijos įmonėmis faktų pažeidžiant įstatymus. Per
vieną naktį buvo pakeista visa įmonės valdyba ir pa-
skirtas naujas generalinis direktorius.

Parengė Vitalius Zaikauskas
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Rasų kapinės sulaukė restauratorių dėmesio.

„Anties” atsisveikinimo koncertas.

Gedimino kalno istorija – juokas pro ašaras.

„Lietuvos” kino teatras turės ateitį.

Rūtos Meilutytės ašaros.
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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
5850 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

Remkime 
Draugo fondą

www.draugofondas.org

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

Aušra Kriščiūnaitė Padalino
Broker/savininkė

Kalbame lietuviškai, ispaniškai, angliškai

Patirtis – daugiau nei
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

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

S K E L b i M A i
7 7 3 - 5 8 5 -
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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.

PASLAUGOS

SIŪLO DARBĄ

Nuo 1992 metų Draugo fondas padeda išlaikyti mūsų 
lietuvišką, katalikišką „Draugo”” laikraštį. Prisiminkite Drau-

go fondą savo testamente. Keletas stambesnių palikimų 
užtikrins „Draugo” laikraščio gyvavimą daugelį metų! 

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

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

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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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

RASA SĖJONAITĖ

Jeigu Jūs manote, kad puikiai pažįsta-
te savo augintinius, neprošal pasitikrinti
tas žinias dar kartą. Nuostabos galite
sulaukti net tada, kai jau visus šimtą
procentų buvote įsitikinę, kad žinote,
ką Jūsų mylimas keturkojis mėgsta ir ko
neken čia, kaip jis reaguoja į jį supančio
pasaulio vieną ar kitą reiškinį. 

To kios nuostabos aš sulaukiau iš
savo Katės, kuri gyvendama
nuo gimimo mano namuose,

penktuosius metus atsiskleidė neįti-
kėtinais skonio re ceptoriais. Nežinau,

kAIP šUO SU kATe

Katiniškos kalėdos, 
pabarstytos cukraus pudra

Š. m. lapkričio 12 d. pradėjome šį naują skyrelį, kuris jau patraukė daugelio skai-
tytojų dėmesį. Kitais metais tikimės sulaukti gausaus jūsų laiškų antplūdžio su pa-
sakojimais apie augintinių įpročius, charakterį ir nuotykius. Rašykite mums el. paštu:
vyr.redaktorė@gmail.com. O paskutiniame metų numeryje – pa sakojimas apie Katės
Kalėdas.

kodėl, bet apie kates  daugiausiai in-
terneto memo  yra sukurta kalėdine
tema. Katė numeta eglę ir sudaužo
žaisliukus, katė bando įsiriogti į kalė-
dinės eglu tės viršūnę ir ten iš pasku-
tiniųjų kuo ilgiau išsilaikyti, tarsi
Kristaus gimimas priklausytų būtent
nuo tokios jos pozos. Apie numestą eglę
ir su daužytus mano vaikystės žaisliu-
kus net nesiruošiu kalbėti, nes tai per
daug skaudi ir sunkiai iš širdies išgy-
vendinama tema. Tik pasakysiu keliais
žodžiais. Kalėdiniai rankų darbo stik-
liniai, vos ne antikvariniai eglės pa-
puošimai iškentė kelias kraustynes iš
vienų namų į kitus ir  nepatyrė jokių
rimtesnių pažeidimų. Tačiau atsiradus
mūsų pusiau lau kinei, bet jau labai
gražiai Katei namuose, jie nesulaukė
vienų Kalėdų – grėsmingai sudužo
kartu su griūvančia, o tiksliau gra-
žuolės keturkojės numesta egle. Taigi,
istoriniai šeimos kalėdiniai žaisliu-
kai pažiro į šipulius, palikdami tik pri-
simini mus.  Kaip ir sakiau, per daug
skaudi tema, apie kurią net nenoriu

kalbėti, nes susiruošiau Jums papa-
sakoti apie kitą, kur kas malonesnę Ka-
tės savybę. Noriu papasakoti Jums
apie Katę, kuri valgo saldumynus.
Taip, mano gražuolė Katė yra didelė
smaližė. Ir jeigu kurčiau ne rašyti-
nius tekstus, o internetinius memo, bū-
tinai nufilmuočiau tą vaizdą, kuriame
naktį mano katė pavirsta tikru Grinču
ir pavogia Kalėdas. 

Kalėdinės puotos ruoša visada turi
kažkokios nematomos magijos ir to, pa-
prastais žodžiais sunkiai nusa komo,
stebuklo laukimo. Namai, kaip ge-
riausiose šventinėse pasaulio rekla-
mose pakvimpa cinamonu, va nile, o vi-
dinis jaudulys, kad jau po šios nakties

išauš gražus Kalėdų ry-
 tas, vilioja savo paslap-
timi. Protėvių vėlėms
nakčiai paliktas ir Šiau-
rinės žvaigždės nušvies-
tas Kūčių stalas tampa
šeimos tikruoju židiniu,
virš kurio nematomai,
bet labai juntamai plaz-
dena meilės, ramybės,
jaukumo angelai. Kalė-
dų rytas virsta tikra sim-
fonija, kurioje girdėti su-
augu siųjų šnabždesys,
mažų vaikų pė dučių
šlepsenimas ir plėšomų
dova nų popieriaus čežė-
jimas. Kas gali pasakyti,
kad visą tai, ką mato
žmogaus akys vieną kar-
tą per metus, tą nepa-
prastą švenčių rytą,
mato ne stebuklą? Bent
man tai prilygsta ste-
buklui, kurį sukuria
visa šeima be išim ties,
taip pat ir augintiniai.
Taigi tą stebuklingą rytą
turėjome valgyti pyra-
gą, ant kurio iš cukraus
pudros, padedant trafa-

retui, iš vakaro buvau išbarsčiusi ka-
lėdinį motyvą: namu kas su rūkstančiu
kaminu, šalia se nis besmegenis ir vai-
kai, čiuožiantys rogutėmis. Įžengus į
virtuvę pamačiau vaizdą, kurio nelin-
kėčiau ne tik  krikščioniui, tikinčiam
Jėzaus kūdi kėlio gimimo stebuklu, bet
ir pasau liečiui, kuris taip pat po ali-
nančių metų maratono nori ramaus Ka-
lėdų ryto. Tas vaizdas buvo ne koks. Py-

Pica neatsisakė paragauti kūčiukų.

 rago kraštai apkramtyti, cuk-
raus pudra su visu kalėdiniu
motyvu nulaižyta, o po  virtuvę
paliktos baltos cukrinės katės
pėdos. Mano gra žuolė, pusiau
laukinė Katė šventą naktį nežinia
su kokiomis vėlėmis ir kokiais
ano pasaulio perėjūnais ne gailestingai
dorojo kalėdinį pyragą, palikdama ne
tik cukraus pudros įkalčius, bet ir
mano šeimą  be gardaus tradicinio
skanėsto. Kažkur buvau skaičiusi, kad
vidutinio dydžio šuniui mirtina dozė
yra 75 g konditerinio šokolado, tačiau
niekur nera dau informacijos, kaip gali
paveikti kates cukrus ir jo gaminiai? Ži-
nant, kad Katė turi devynias gyvybes,

Marija, ką valgai? Duok paragauti...

Pica mėgsta leisti laiką po egle. 

ji po naktinės kalėdinės puotos, aišku,
išgyveno ir net nebuvo jokių blogos sa-
vijautos požymių. Kita geroji naujiena,
tai, kad po penkerių metų sužinojau
apie neįtikėtiną savo Katės potraukį sal-
dėsiams ir nuo šiol visi biskvitiniai py-
ragai, kremai ir kitokie gardėsiai mūsų
namuose  yra slepiami specialioje tor-
tinėje po stikliniu gaubtu.
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,,Draugo” prenumeratoriai gali skaityti
,,Draugą” internete be jokio papildomo

mokesčio. Pageidaujantys turėtų parašyti 
apie tai administracijai: 

administracija@draugas.org
ir gauti ,,log in” bei slaptažodį. 

Skaitykite ,,Draugą” greičiau!

www.draugas.org/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

Mindaugas Baukus iškelia-
vo į Amžinuosius namus š.
m. lapkričio 10 d.  Velionis

gimė 1925 m. gruodžio 21 d. Šakiuo-
se, kur ir baigė aštuonmetę mokyk-
lą. Prasidėjęs Antrasis pasau linis ka-
ras sutrukdė Mindaugui baig ti gim-
naziją. 1944 m. jis su šeima pasi trau-
kė į Vokietiją. Čia baigė gimnaziją ir
studijavo Hamburg-Pinneberg Pa-
baltijo universitete. Netrukus Bau-
 kų  šeimą giminaičiai iškvietė į JAV.
1949 m. Mindaugas su tėvais ir se-
seria Valentina bei broliu Kęstučiu
apsigyveno Beverly Shores, India-
noje. 1952 m. Mindaugas Baukus Šv.
Kryžiaus bažnyčioje susituokė su
Olimpija Jalmokaite. Tais pačiais
metais įsi kūrė Cicero, Illinois, kur
gyveno iki pat mirties. Cicero gimė
dukra Alvi da ir sūnus Gintaras, ku-
rie dabar yra sukūrę savo šeimas. 

Velionis Mindaugas buvo kuk-
lus, tolerantiškas. Jis visada padė-
davo neseniai iš Lietuvos atvyku-
siems tėvynainiams. Mindaugas
daug metų dirbo „Procon” bendro-
vėje (instru men tation designer). Ve-
lionis Min daugas buvo skautas aka-
demikas, priklausė Respublikonų
lygai, buvo jos valdybos narys. Jis
mėgo slidinėti ir buvo aistringas te-

niso žaidėjas. Velionis priklausė šo-
kių švenčių ruo šos komitetams, dos-
niai rėmė Rako stovyklą, Lietuvių
operos pastatymus ir kitas organi-
zacijas. 

Mindaugas Baukus dėjo pa-
stangas, kad kuo daugiau ameri-
kiečių sužinotų apie jo tėvynę Lie-
tuvą. Jis buvo ilgametis Cicero „Cul-
tural Af fairs” komiteto narys. Jo
pastangų dėka kasmet prie Cicero ro-
tušės plevėsuodavo Lietuvos vėliava,
o ro tušėje vykdavo Vasario 16-osios
Ne priklausomybės minėjimai. Mi-
nėji muose dalyvaudavo Cicero mies-
telio prezidentas Larry Dominick ir
kiti miestelio valdžios atstovai bei
Lietu vos generaliniai konsulai Či-
kagoje (šiemet sveikinimo žodį tarė
Lietuvos generalinis konsulas Ma-
rijus Gudy nas). Už pastangas garsi-
nant Lietu vos vardą, jos istoriją bei
tradicijas išeivijoje ir Vasario 16-
osios minėji mų organizavimą Cice-
ro Mindaugą Baukų 2016 m. vasario
11 d. Padėkos raštu apdovanojo Lie-
tuvos Respub li kos užsienio reikalų
ministras Linas Linkevičius. 

Ilsėkis ramybėje, mielas Min-
dau gai, svetingoje Amerikos žemėje. 

Milda Šatienė  

Ilgamečiui Lietuvių Bendruomenės veikėjui

A † A
BRONIUI NAINIUI

mirus, reiškiame nuoširdžią užuojautą jo arti mie -
siems.

JAV Lietuvių Bendruomenės Krašto valdyba

Cicero lietuviai neteko 
tauraus Lietuvos patrioto ir visuomenininko

a. a. mindaugo Baukaus

Mindaugas Baukus 

Geram slidinėjimo kalnuose bendražygiui ir nuo -
šir  džiam šeimos draugui

A † A
CESARIUI UGIANSKIUI

mirus, reiškiame gilią užuojautą jo šeimai bei arti -
mie  siems.

Liūdime kartu su visais.

Lietuvos garbės konsulas dr. Jonas Prunskis,
žmona dr. Terri Prunskis,

vaikai Kristina ir Vytautas

Aktyviam JAV LB nariui

A † A
BRONIUI NAINIUI

iškeliavus Amžinybėn, nuoširdžiai užjaučiu dukras
LAIMĄ ir RŪTĄ, jų šeimas bei visus artimuosius.

Lietuvos garbės konsulas
dr. Jonas Prunskis
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„Saulutė”, Lietuvos vaikų globos būrelis dėkoja už aukas padėti vargingai gyvenantiems
vaikams Lie  tuvoje. Aukojo: William Emory $100, dr. Palmira Janušonienė $100, dr. Austė
Vygantienė $100, Audronė Norušienė $1,000, Feliksas Bobinas $100, Zanata
Cirbailėnaitė $50, tę siant vaiko paramą Laura Lau ciūtė $720, Ilona Laucienė $720,
Algiman tas Gureckas $360. Labai ačiū. „Saulutė” (Sun light Orphan Aid), 1133 Amber
Dr., Lemont, Illinois, 60439.

� Kitas ,,Draugo” numeris išeis 2017 m.
sausio 5 d., ketvirtadienį. Linkime visiems
linksmai sutikti Naujuosius metus!

� JAV LB Lemonto apylinkės Socialinių rei-
kalų skyrius 2017 m. sausio 4 d., trečia-
dienį, 1 val. p. p. kviečia visus į PLC  Le-
monte skaityklą, kur matysite dokumenti-
nį filmą apie Mažąją Lietuvą ir jos iškilius
rašytojus.

� Sausio 17 d., antradienį, 6:30 val. v.
SLA307 patalpose (307 W 30th St., New

York, NY 10001) Irena Alperytė, PhD, (Lie-
tuvos muzikos ir teatro akademija) skaitys
paskaitą „Welcome to remote Vilnius”.
Daugiau informacijos el. paštu ljhood@ve-
rizon.net.

� Sausio 19 d., ketvirtadienį, 6 val. v.
Montserrat Gallery (547 W 27th St., New
York, NY 10001) vyks grupinės parodos
„Blending Boundaries” atidarymas, kurio-
je bus eksponuojami ir Sigitos R. Pranevi-
čienės grafikos darbai. Visi labai laukiami
apsilankant!

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

Gruodžo 28 d., trečiadienį, 11:10 val. r. Vilniuje nusileidęs lėktuvas iš Helsinkio at-
skraidino rekordinį, milijonąjį Vilniaus miesto lankytoją šiais metais. Toks Vilniuje
per metus apsilankančių svečių skaičius yra didžiausias per visą Nepriklausomy-
bės laikotarpį, skelbia sostinės savivaldybė ELTA

Lietuvos Respublikos generalinis konsulatas New Yorke 
Sausio 4 d., trečiadienį, 6:30 val. v. 

kviečia į  dizainerės Vilmos Mare darbų parodos atidarymą.
Maloniai prašome registruotis ny.renginiai@urm.lt

vilnius pasitiko milijonąją lankytoją

Jenni Ukkonen ir Vilniaus miesto meras Remigijus Šimašius. 
Sauliaus Žiūros (Vilniaus miesto savivaldybė) nuotr.

Leidžiamas 3 kartus per savaitę 
Prenumerata metams naujiems skaitytojams

JAV ir Lietuvoje – 120 dol.
Internetinė prenumerata (pdf formatu) metams – 115 dol., 

pusmečiui – 60 dol., ketvirčiui – 30 dol.

XXVI tradicinis tarptautinis Pagarbos bėgimas 

GYVYBĖS IR MIRTIES KELIU 
Sausio 13-osios aukoms atminti

Mieli New Yorko lietuviai,
2017 m. sausio 13 d. minėsime 26-ąsias tragiškų,

tačiau mūsų Laisvę subrandinusių ir mūsų Tautą su-
tvirtinusių įvykių, metines. Pažymėdamos šią sukaktį,
Lietuvos Respublikos generalinis konsulatas New
Yorke ir Vilniaus Pilaitės sveikuolių klubas „Gilužis”
kviečia Jus dalyvauti jau antrą kartą New Yorke or-

ganizuojamame pagarbos bėgime ,,Gyvybės ir mirties
keliu”.

2017 m. sausio 8 d., sekmadienį, 10 val. r. renka-
mės Centriniame parke prie Columbus Circle gaublio. Vykti met-

ro nr. A, C, B, D, 1 iki stotelės Columbus Cirkle ir 59 str. Bėgsime mažuoju dvi-
račių-pėsčiųjų taku: Columbus Cirkle-Center drive-East drive - Bethesda Terra-
se. Čia suksime į kairę ir grįšime West Drive-Columbus Circle, (ežeras mums liks
dešinėje). Vieno rato ilgis apie 2,5 km. Siūlome bėgti pasirinktinai vieną, du arba
tris ratus. Du ratai – 5 km, trys ratai – 7,5 km. Įveikdami šiuos simbolinius kilo-
metrus, prisijungsime prie kasmet Vilniuje organizuojamo bėgimo, skirto 1991
metais žuvusiems už Lietuvos Laisvę atminti.

Mažaug po 1 val. bėgimo, visi susitinkame starto vietoje.
Po žygio siūlome pabendrauti prie arbatos puodelio netoliese esančioje

kavinėje ARGO TEA, 1792 Broadway ir W 58 str., NY 10019

Siūlome pasipuošti lietuviška atributika (marškinėliais, kepuraitėmis).
Renginio trukmė – apie 2 val.

Registracija:
El. paštu ny.renginiai@urm.lt (Aistė), tel. 212-354-7840
Daugiau informacijos tel. 347-268-6791 (Genovaitė)

Geriausia Naujametinė dovana

DRAUGAS

www.draugas.org
www.facebook.com/draugolaikrastis

tai pažinčių
ir susitikimų

vieta.
padovanokite

lietuvišką
pasaulį!


