
Minint Kovo 11-ąją,
Lietuvos Nepriklauso-
mybės atkūrimo dieną,

sekmadienį, kovo 12-ąją, Čika-
gos gatvėmis nuo LR generalinio
konsulato iki Navy Pier pastato,
kur vyks šventinis minėjimas,
bus nešama didžiulė, 30 metrų
ilgio Lietuvos trispalvė. Ji
buvo pasiūta Lietuvoje ir at-
skraidinta į JAV. 

Trys mūsų Lietuvos vė-
liavos spalvos – geltona, žalia ir rau-
dona kiekvienam lietuviui savaip svarbios,
kiekvienam kelia vis kitokias emocijas. Vie-
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Iki Lietuvos valstybės šimtmečio liko 341 diena

Žibutė, melsvoji gėlytė,
Nors miškas sustingęs dar miega,
Išlindo pro tirpstantį ledą.

Nubudus iš baltojo sapno
Ir veidą pakreipus į saulę,
Prabilo: ,,Būk sveikas, pasauli”.

Pabuskite žolės ir medžiai,
Čiurlenkit, šaltiniai, ar girdit
Pavasario plakančią širdį?

Ir žydi melsvoji gėlytė,
Iškilus virš lapų pernykščių,
Ir klausosi – antys atkrykščia...

Bronė Buivydaitė, ,,Žibutė”

niems vėliava – tik tautinių ir
Lietuvos valstybinių švenčių at-

ributas, kitiems – tėvynės, jos
laisvės simbolis. Dar kitiems – pa-

sididžiavimo savo tauta ir valsty-
be išraiška. Arba viskas viename.

O kartais tas mūsų vėliavos trijų
spalvų derinys, sutiktas kur nors, pa-

saulio krašte, tampa ženklu, kuris pa-
deda atpažinti tautiečius. Net ir tuos,

kurie tik iš senelių yra girdėję apie Lie-
tuvą ir nebemoka mūsų kalbos, tačiau

vis vien jaučiasi esantys lietuviai ir tuo
didžiuojasi.

– 3 psl.

Ar mūsų trispalvė –
tik bežadė švenčių palydovė?

Su dvidešimt septintuoju Laisvės pavasariu –
su Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo diena,

brangūs „Draugo” skaitytojai! 

Skaitytojai svarsto



Brangūs pasaulio lietuviai,

sveikinu  visus su Kovo 11-ąja – su nauju Lietuvos lais-
vės pavasariu!

Tai ypatinga diena, kai drąsi svajonė ir legendiniai
žodžiai ,,Lietuva bus laisva!” virto tikrove.

Prieš dvidešimt septynerius metus mūsų tauta ir sau,
ir pasauliui vėl įrodė, kokia stipria vidine jėga yra ap-
dovanoti žmonės, siekiantys išsivadavimo ir nepri-
klausomybės.

Mūsų valstybei, vis dar  labai jaunai, prieš akis – dau-

gybė iššūkių ir dar daugiau galimybių. Augti, mokytis,
kurti ir dirbti. Saugoti nepriklausomybę. Tegul mintis
apie ją kiekvienam mūsų tautiečiui suteikia  pasidi-
džiavimo  ir tikėjmo, kad šviesūs tikslai yra pasiekiami.

Būkime verti  Lietuvos laisvės, dalykimės šios dienos
žinia su visais, kurie  greta mūsų.

Linkiu džiugios Kovo 11-osios  šventės!

Dalia Grybauskaitė
Lietuvos Respublikos Prezidentė

KUN. GEDIMINAS KERŠYS

Brangieji šio dvasinio skyrelio 

ieškotojai ir skaitytojai, 
Praėjusį sekmadienį mes suti ko me Jėzų dyku-

moje, kur jis buvo gundomas. Velnias, būdamas tik
kū ri nys, norėjo „labai gudriai” pavado vauti Dievo
Sūnui. Tačiau velnio pasiūlymai, kaip žinome, Jė-
zaus  nesu žavėjo ir Jis nedvejodamas pasiprie šino
gundytojui galingu ginklu – Dievo Žodžiu. Jėzus at-
rėmė pagundą Šventojo Rašto žodžiais: „Viešpatį,
savo Dievą, tegarbink ir jam vienam tetarnauk!”.
Dažnas iš mūsų Gavė nios laikotarpį suvokiame, kaip
tikinčiųjų įžengimą į dykumą: savitvarda, didesnis
dėmesys dvasiniam gyvenimui, žvilgsnis į savo gy-
venimą, stengiantis geriau suvokti visa ko prasmę.

Šį antrąjį Gavėnios sekmadienį skaitome apie
Jėzaus atsimainymą ant kalno, Bažnyčios tradicijoje
tapatinamu su Taboro kalnu šiaurės Izraelyje. Aki-
mirkai Dievo Sūnaus dieviška tikrovė, besislepianti
po žmogiška prigimtimi, tampa lyg iš laisvinta, ir Jė-
zus pasirodo išoriškai tuo, kuo jis iš tikrųjų yra – pa-

saulio šviesa, Tėvo mylimasis sū-
nus. Šis atsimainymas yra vaizdi-
nys to pri sikėlimo ir perkeitimo,
kuris įvyks po Jėzaus Kristaus
mirties ant kryžiaus.

Šįkart tad esame kviečiami
kopti į kalną ir atrasti naują tiesą
apie Jė zų. Jėzaus mokiniai, kop-
dami kartu su Jėzumi, nežinojo
kas įvyks, bet keliavo kartu galbūt
lydimi smalsumo. Prisiminkime,
juk ir į dar vieną kalną kops moki-
niai. Ir tai bus Alyvų kalnas, nes jų
įvykiai tarpu savyje yra susiję. Ant Taboro kalno Pet-
ras, Jokūbas ir Jonas matys Jėzų ekstazėje, kai ypa-
tingu būdu apsi reikš jo dieviškumas. Ant Alyvų kal-
no tie patys trys apaštalai matys Jėzų agonijoje, kai
ypatingu būdu bus apreikštas jo žmogiškumas. Šie
du įvykiai vienas kitą papildo, vi siškai apreikšda-
mi pilnutinį Jėzų – tikrą Dievą ir tikrą žmogų. 

Šis pasakojimas apie stebuklingą atsimainymą
visų pirma yra skirtas mums. Dievas žino, kad mes
esame silpni ir trapūs. Turime ieškoti stiprybės. Ją
surasti galime tik Dievo Žodyje. „Atsiverskite ir ti-

kėkite Evangelija” – girdime
kiekvienos Gavėnios metu. Ki-
taip tariant, mums sakoma, kad
turime keisti savo gy venimą pa-
likdami nuodėmę ir blogį su vi-
sais kitais neteisingais pasi rinki-
mais. O ar pagalvojome, kad gal
tai yra kvietimas skaityti Šven-
tąjį Raštą? Atsiverskite, skaity-
kite ir tikė kite Evangelija. Ir pa-
jusime mū sų širdžių perkeitimą
ir atsimainy mą. Verčiau leiskime
ne mūsų žodžiams, o mūsų gy-

venimui kalbėti už mus. Dievas nešė kryžių ne tik
prieš du tūkstančius metų. Jis ir šiandien jį neša,
miršta ir prisikelia. Menka būtų paguoda pasauliui,
kad jis turi pasitikėti daugiau nei prieš du tūks-
tančius metų mirusiu istoriniu Dievu. Todėl ne-
skelbkime istorijos Dievo, o parodykite Jam, kaip Jis
šiandieną gyvena per mus.

Gavėnia – tai kelionė. Nėra tinkamesnio žodžio,
kuriuo aiškiau galėtume pavadinti šį laikotarpį. Ne-
bijokime keliauti kartu su Jėzumi ir su Jo Žodžiais
Šventajame Rašte
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ŽAIbIškI  pOkAlbIAI

Ar mūsų trispalvė – tik bežadė švenčių palydovė? 
Atkelta iš 1 psl.

Šio šeštadienio
„Žaibiško pokalbio” klausimas:

,,Ką jums asmeniškai reiškia ir
kokius jausmus bei mintis žadina

Lietuvos trispalvė?

Lietuvos generalinis konsulas Čikagoje 
Marijus Gudynas:

Dar vaikystėje sužinojau, kokia lietuviško žo-
džio ,,vėliava” kilmė. Man buvo labai netikėta – jis
kilęs iš žodžio vėlė. (Lietuviai eidami į karą, save lai-
kydavo vėlėmis, nes žinodavo, kad eina žūti. Karių
būrį imta vadinti ,,vėliava”. Vėliau šis pavadinimas
perėjo ženklui, kurį būrys nešdavo – Red.) Vėliava
reiškia daugiau nei valstybė šiandien. Ji simboli-
zuoja ir valstybę, ir visus tuos žmones, kurie tą vals-
tybę kūrė. Vėliava man tą ir reiškia.

Ypatingas mano santykis su vėliava susiformavo
išvažiavus dirbti į Belgiją. Briuselyje, tuo metu Lie-
tuvai derantis dėl narystės Europos Sąjungoje, ma-
čiau kaip valstybinių švenčių metu Belgijos gy-
ventojai kelia vėliavas. Daugelis jas pakabindavo
daugiabučių balkonuose, arba pritvirtindavo prie
lango. Ir taip tos vėliavos plevėsuodavo. Būdavo įdo-
mu, kad važiuojant pro daugiabutį, kone kas tre-
čiame lange ar balkone plaikstydavosi vėliavos.
Man tai padarė didelį įspūdį. Grįžęs 2003 metais į Lie-
tuvą, ėmiau pats taip kabinti vėliavą. Valstybinių
švenčių metu kartu su tuo metu dar mažais savo vai-
kais išeidavome į balkoną ir jame pakabindavome
vėliavą. Paste bėjau, kad po kurio laiko taip ėmė elg-
tis ir kai kurie kaimynai. Kartais matydavau, kad
mamos, sustojusios su savo mažyliais, pirštu rody-
davo į mūsų balkoną ir kažką aiškindavo. Noriu ti-
kėti, kad tiems vaikams tąsyk mamos parodyta vė-
liava kada nors irgi taps svarbiu simboliu.

Balze ko lietuvių kultūros muziejaus darbuotoja
Regina Vasiliauskienė:

Tik apsigyvenusi toli nuo Lietuvos pajutau tai,
ko niekada gal nebūčiau pajautusi gyvendama gim-
tinėje. Atsidūrus čia, Lietuvos trispalvė man tapo la-
bai svarbi. Nežinau, kada supratau, kad ji man nėra

vien tik tautinių švenčių atributas. Tai yra daugiau.
Geltona žalia ir raudona spalvos tarsi kalba, kuria
gali susikalbėti lietuvis su lietuviu. Savo automo-
bilį paženklinau maža lietuviška trispalve, nes
man patinka sutikti taip pat pažymėtų automobi-
lių. Kartais važiuodama Čikagos priemiesčiuose pa-
matau prie namo plevėsuojančią Lietuvos trispal-
vę ir žinau, kad čia gyvena mano tautiečiai, lietu-
viai. Kartą slidinėdama su šeima Kolorade pama-
čiau, kad vienas darbuotojas dėvi kepuraitę, pa-
puoštą lietuviška trispalve. Iš karto jį užkalbinome.
Tas žmogus nemokėjo lietuvių kalbos, bet pasisa-
 kė, kad yra tikras lietuvis, nes jo seneliai į Ameri-
ką atvažiavo iš Lietu vos. Tokių žmonių, Ameriko-
je gimu  sių, nebeišlaikiusių mūsų tautos kalbos, bet
besididžiuojančių tuo, kad yra lietuviai, tenka su-
tikti ir dirbant muziejuje. Jiems irgi svarbi, kiek-
vie nam gal savaip, lietuviška trispalvė. Ir tai pa-
glosto širdį. 

Laikinai gyvenanti ir dirbanti Čikagoje
Neringa Smilgytė:

Man lietuviška trispalvė visą laiką buvo labai
svarbi. Gimtadienio proga iš bendradarbių gavau
labai trokštamą dovaną – Lietuvos vėliavą. Man pa-
dovanojo tokią vėliavą, kuri buvo iškelta ne vieną
kartą, su kuria buvo dalyvauta įvairuose rengi-
niuose. Ne kartą namuose ją išvyniojau, kad galė-
čiau pasidžiaugti. Dabar trispalvė keliaus kartu su
manimi ten, kur tik aš keliausiu. Kai esi toli nuo
Lietuvos – vėliava man atrodo tarsi kažkas sava, da-
lelė kažko brangaus. Iš Lietuvos išvažiavau iš kar-
to po mokyklos baigimo. Gyvendama kitose šalyse
– Anglijoje, Amerikoje, įsitikinau, kad mūsų, Lie-
tuvių kultūra savita, skiriasi nuo kitų. O vėliava –
galimybė pasakyti, kas tu esi, tarsi prisijungti
prie kitų Lietuvos žmonių. Mėgstu stebėti krepši-
nio varžybas, kuriose žaidžia Lietuvos komandos.
Nuo šiol eidama į jas galėsiu neštis ir iškelti tris-
palvę. Svajoju kada nors užkopti į Everestą. Kop-
dama tikrai turėsiu su savimi lietuvišką trispalvę. 

Buvęs DP Vokietijoje, prieš 70 metų gyvavusio
legendinio „Baltic University” studentas
Pranas Jurkus: 

Man vėliava yra Tėvynės simbolis. Traukda-
masis iš Lietuvos prieš antrąją sovietų okupaciją,
pasiėmiau su savimi nedidelę Lietuvos trispal vę.
Vėliau, jau gyvendmas DP stovykloje mačiau, kad
ne vienas iš ten gyvenusių lietuvių, latvių ar estų
turėjo savo šalies vėliavas, kurias atsivežė iš namų.
Jas iškeldavome per visas šventes, kurias šventė-
me ten, būdami toli nuo Lietuvos. Iki šiol mano na-

muose stovi trijų Baltijos šalių vėliavėlės. Jos yra ne
tik mano labai brangus prisiminimas apie tuos lai-
kus – jaunystę, Baltijos universitetą, kurio buvusių
studentų kasmet lieka vis mažiau. Aš, priartėjęs prie
savo 90-mečio dar galiu blaiviai mąstyti, prisiminti
ir liudyti tai, ką patyrėme. Todėl sakau, kad vėliava,
kad ir kokių spalvų ji būtų, visais istoriniais perio-
dais ir visose šalyse sukaupia savyje ir spinduliuo-
ja didelę jėgą.

Keliautojas, kelionių kompanijos 
„You Go Wild” savininkas
Žilvinas Usonis: 

Keliaudamas po pasaulį, vežuosi su savimi lie-
tuvišką trispalvę. Ji yra tarsi simbolis to, kas aš ir
iš kur esu. Vėliava ir kalba – tai dalis mano atsto-
vaujamos kultūros, tos, kuri mane išugdė. Mes, lie-
tuviai, esame tik dalelė, papildanti pasaulinę kultūrą
– lygūs tarp lygių, viena iš pasaulio spalvų. Gal nesu
didelis lietuvininkas patriotas tradicine prasme.
Himną moku, bet negiedu jo kiekviename lietuviš-
kame susitikime. Taip pat nesuprantu, kodėl laimėjus
olimpiadoje reikia apsigaubti vėliava, tokiu būdu di-
džiuojantis laimėjimais. Nepritariu nuolatinėms
varžyboms tarp žmonių ir valstybių. Esu pasaulio pi-
lietis, kuriam nesvarbu sienos. Tokia mano, keliau-
tojo po pasaulį filosofija. 

Pamenu, kad sovietmečiu turėjau užsidirbęs
amžinojo maištininko etiketę: mokykloje per pamoką
nupiešiau trispalvę, tą patį padariau Lenino kam-
baryje, kai tarnavau so-vietų armijoje. Buvau už tai
nubaustas. Sausio 13-ąją kėliau aukštai trispalvę ir
su visais siena stovėjau prieš tankus. Dabar man at-
rodo, kad tai buvo labai maža gyvenimo dalis. Ar visa
tai pakartočiau? Nežinau. Ar atsisakymas maištau-
ti ir kovoti padaro mane mažiau lietuviu? Abejoju.
Mano kraujas lietuviškas visam gyvenimui. Dabar
galvoju, kad mūsų buvimo pasaulyje prasmę nusa-
ko ne tautinės vertybės, o tos, kurios galioja visiems
vienodai – pagarba, meilė vienų kitiems ir visuoti-
nė taika. 

Kalbino Virginija Petrauskienė
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EITVYDAS BAJARŪNAS 

Skaitydamas dramatiškas Lietu vos
spaudos antraštes apie nemažėjantį
išvažiuojančių Lietuvos gyventojų skai-
čių ir niūrias prognozes, kad kažkam iš
mūsų „paskutiniam teks užgesinti švie-
są”, susimąstai. Taip, tendencijos, bent
jau šiuo metu, nėra džiuginančios. Ga-
lima tai paaiškinti laikinumu. Pagerėjus
ekonominei padėčiai pagrįstai tikima-
si, kad ne mažai išvažiavusiųjų sugrįš, –
tai pa tvirtina ir kitų šalių pavyzdžiai (toli
nereikia eiti – pasižiūrėkime į Airi ją). Ne
veltui Vyriausybės lygiu prabilta apie
skatinimo sugrįžti strategiją. Tai labai
svarbu. Nebūtina kurti dar vieną val-
dišką struktūrą emigrantų sugrįžimui
skatinti. Tiesiog, reikia gerinti ekono-
minę ir socialinę aplinką (puoselėti to-
leranciją, pagarbą žmo gui), siūlyti mo-
kestines ir kitas lengvatas grįžtantiems.

Galima guostis, kad tai neišven-
giama globalaus pasaulio ten-
dencija. Lietuviai ieško, kur

jiems įdomiau, geriau gyventi, o kitų
šalių piliečiai dėl tų pačių priežasčių
renkasi Lie tuvą. Šiaip, Lietuva visada
buvo „diasporinė” tauta, turinti vyčio
ge ną, keliaujanti, kariaujanti, pre-
kiaujanti ir pan. Judėti yra mūsų sa-
vastyje. Globalus pasaulis – tai nuola-
tinis judėjimas. Galiausiai – laisvas ju-
dėjimas yra tarp fundamentalių lais-
vių, dėl kurių mes stojome į Europos
Sąjungą. Juk niekas iš mūsų neno-
 rėtų vėl gyventi uždaroje, spygliuoto-
mis vielomis aptvertoje šalyje, ko kia
buvo Sovietų Sąjunga.

Galvojant apie tautiečius, gyve-
nan čius – laikinai ar visam – užsieny-
je, ateina ir kitokių minčių. Kaip mes,
kaip valstybė, mes, kaip diplomatija,
galime pasinaudoti šia situacija, kai tu-
rime tiek aktyvių naujos ar senos mig-
racijos atstovų, pasklidusių visame
pasaulyje? Jei darbo jėgos ir protų cir-
kuliacijos nesustabdysi, kaip tai būtų
galima panaudoti valstybės augimui ir
konkurencingumui?

Pernai gruodžio gale Preziden tū-
roje dalyvavau penktą kartą vykusio-
je Lietuvos Respublikos prezidentės
Dalios Grybauskaitės globojamoje
„Globalios Lietuvos” apdovanojimų

Lietuvos diaspora užsienyje:
ką prarandame ir ką įgyjame?

iškilmėje, kurią rengė Užsienio reika-
lų ministerija kartu su profesionalų
tinklu „Global Lithuanian Leaders”.
Joje buvo pagerbti Lietu voje ir užsi-
enyje gyvenantys žmonės, savo darbais
ir pasiekimais prisi dedantys prie
mūsų šalies gerovės bei garsinantys jos
vardą pasaulyje. Pasak Prezidentės, bū-
tent aktyvūs tautiečiai yra geriausi
mūsų valstybės ambasadoriai, kurių
didžiulė patirtis, neretai sukaupta gy-
venant ne vienoje šalyje, ir noras puo-
selėti ryšius su Lietuva leidžia „glo-
balizaciją priimti ne tik kaip iššūkį, bet
ir kaip didelę galimybę mūsų šaliai”.

Užsienio reikalų ministras Linas
Linkevičius, kreipdamasis į iškilius
diasporos atstovus, pabrėžė: „Su jūsų
pagalba Lietuva gali stebinti kokybe,
inovacijomis, idėjomis. Lietuvai la bai
reikia jūsų.” 

Būtent taip ir matau – migracija
yra ne tik iššūkis, bet ir galimybė. Ir ši
mintis nėra nauja. Dar 2012 m. Myko-
lo Romerio universiteto mokslininkai
atliko tyrimą „Lietuvos diasporos po-
tencialo panaudojimas valstybės ge-
rovei kurti”, kurio tikslas buvo išana-
lizuoti užsienio valstybių patirtį ir pa-
siūlyti galimų mechanizmų bei prie-
monių, kaip panaudoti lietuvių dias-
poros potencialą. Savo diasporą jau
seniai aktyviai išnaudoja airiai, žydai,
kinai, indai ir daugelis kitų „globalių
tautų”.

Tik nedaugelis girdėjo apie pa-
 saulinėje pinigų perlaidų milžinėje
„Western Union” dirbusį lietuvį Gin-
tą Baukų. O juk jo dėka (ir dėka lietu-
vių darbštumo) dabar turime šios įmo-
nės paslaugų centrą Vilniuje. Kitas
JAV lietuvis Darius Vaškelis tapo ži-
nomas dėl ekspertinės pagalbos Lie-
tuvos įmonėms vykdant tarptautinę
plėtrą, o profesorius Feliksas Bukaus-
kas į Lietuvą atvedė ne vieną inovaci-
jų projektą. Tai tik keli pa vyz džiai iš
pernykštės „Globalios Lie tuvos” ap-
dovanojimų ceremonijos.

Besidomintieji menu puikiai ži no,
kiek ryšių lietuviams meninin kams pa-
dėjo užmegzti Londone gyvenantys
Dalia Ibelhauptaitė ir Edgaras Mont-
vidas ar niujorkiečiai Jonas Mekas ir
Ray Barkus, keliems tautiečiams buvo
atvertos Holly woodo industrijos du-
rys „Warner Bros.”, JAV, dirbančios
Eleonoros Jonušie nės pastangomis.

Visi žino Californijos universiteto pro-
fesorių Algirdą Avižienį, padedantį
lietuviams mokslininkams. Kinijoje
gyve nantis lietuvių kilmės John Mack,
„CIE Automotive China” vadovas, ne
kartą konsultavo Lietuvos įmones, dir-
bančias automobilių gamybos srityje.
O kiek politinių durų Washing tone
padėjo atidaryti lietuvių kilmės sena-
torius Richard Durbin ar Kongreso
narys John Shimkus. O kur dar litva-
kai – Bob Dylan, YIVO institutas ir
pan. – kurie irgi yra integrali diaspo-
ros dalis

Vėlgi tai tik keli į galvą ateinantys
pavyzdžiai. Tačiau visi žinome, kad Lie-
tuvos demokratijai vystytis padėjo
mūsų ilgametė diaspora Euro poje bei
JAV, savo ryšiais atvėrusi Lietuvai pa-
saulį.

Dirbdamas užsienyje, keliauda-
mas su darbiniais arba priva-
čiais reikalais po kitas šalis ar

dalyvaudamas kaip mentorius „LT
Big Brother” programoje, sutikau ne-
ma žai tautiečių, kuriems šis vardas –
Lietuvos ambasadoriai – labai pritinka.
Keičiantis ir plečiantis paties amba-
sadoriaus, diplomato sąvokai, tai tikrai
tinkamas apibrėžimas. Bet kaip konk-
rečiai mūsų tautiečiai galėtų prisidė-
ti prie mūsų šalies ekonominio augimo,
gerovės, mokslo ir kultūros populiari-
nimo ar turizmo plėtros, kaip jie, iš-
naudodami savo patirtimi ir ryšius, ga-
lėtų reklamuoti mūsų šalį, padėtų
mūsų įmonėms ar studentams? Štai ke-
lios konkrečios mintys.

Tautiečiams, pradedantiems vers-
lą konkrečioje šalyje, labai dažnai re-
komenduoju pasidomėti, ar toje šalyje
nėra panašiu verslu ar apskritai vers-
lu užsiimančių lietuvių. Ide aliu atveju
– ar nėra versle dir ban čius tautiečius
vienijančios struktūros. 2011 m. pra-
dėjęs dirbti Stok holme jau buvau gir-
dėjęs apie Lon dono Sičio lietuvių klu-
bą, kuris vie nija Jungtinėje Karalystėje
dirban čius finansų profesionalus iš
Lietu vos. Jų pavyzdžiu įsikūręs Stok-
holmo profesionalų klubas, vadovau-
jamas aktyvios „Swedbank” dirbančios
lietuvės Rūtos Smertinienės, tapo pir-
ma pažintimi su vietos verslu ne vie-
nam į Švediją žengiančiam lietuviui. 

Tautiečiams, pradedantiems sta-
 tybų verslą, ieškantiems galimybių

atidaryti akių kliniką arba siekian-
 tiems pritraukti švedų į Druski nin kus
ar Palangą, patardavau pradėti nuo su-
sitikimo su profesionalų klu bu. Kas ge-
riau žino Švedijos verslo specifiką nei
„Business Sweden” („Verslios Lietu-
vos” analogas) daug metų dirbantis ir
karjerą padaręs lietuvis Mantas Zala-
torius?

Švedijoje sukurtas čia gyvenan čių
lietuvių menininkų tinklas irgi tapo
gera paspirtimi lietuviams me ninin-
kams, ieškantiems kelių į Šve dijos
meno rinką. Tereikėjo pastangų tuos
menininkus surasti ir įtraukti į bendrą
veiklą. Ne vienas tautietis geru žo-
džiu mini Pietų Švedijoje gyvenančią
ir Lietuvos „meno amba sadore” tapu-
sią lietuvę knygrišę Dalią Madroną-
Lopez.

Lietuviai profesionalai, dirbantys
inovacijų, mokslo, technologijų ar ki-
tose specifinėse srityse, yra neįkai no-
jamas resursas ieškant kontaktų. Pagal
savo patirtį žinau: netgi ilgai dirbęs
Švedijoje negalėdavau iš karto padėti
lietuviams, kurie prašydavo kontaktų
specifinėse, siaurose srityse. Bet gal to
ir nereikia – užteko pažinoti lietuvius,
dirbančius kon krečiose įmonėse. Vėl-
gi, kas geriau galėtų patarti, kaip su-
rasti ryšių medicinos srityje, nei pul-
kelis lietuvių, dirbančių (ir ryšius su
Lietuva branginančių) prestižinėje
Stokhol mo Karolinska ligoninėje. Ly-
giai taip pat Švedijoje įsikūrusios ak-
tyvių lietuvių studentų asociacijos na-
riai ne vienam tautiečiui tapo nemo-
kamais „mentoriais”.

Iš tiesų, nebūtina kalbėti tik apie
skambius vardus ar kontaktus. Svar-
bus kiekvienas lietuvis, norintis padėti
Lietuvai savo ryšiais ir žiniomis. Aly-
taus ir Švedijos miesto Jonšiopingo
draugystė būtų ne tokia aktyvi, jei
Jonšiopinge nedirbtų lietuvė iš Aly-
taus, tarptautinės veiklos koordina-
torė Eglė Kaack. 

O tautiečiams, kurie manęs klaus-
davo, kaip jie gali prisidėti prie turiz-
mo į Lietuvą skatinimo, mano atsaky-
mas būdavo: šiame miestelyje (regione
ar pan.) jūs esate Lietuvos veidas, Lie-
tuvos ambasadoriai. Jei jūs kalbėsite
apie Lietuvą, jos pa siekimus, kultūrą
savo kaimynams, bendradarbiams, jei
įkalbėsite savo draugus atvykti į Lie-
tuvą, tai jau bus labai daug.

Tai tik kelios idėjos, atėjusios per
asmeninę patirtį. Yra daug kitų idėjų:
kviesti užsienio lietuvius profesiona-
lus dirbti įmonių valdybose ar netgi vy-
riausybinėse struktūrose (neatsitik-
tinai net keli programos „Kurk Lietu-
vai” ankstesni dalyviai jau darbuoja-
si Vyriausybės kance liarijoje), toliau
plėtoti mentorystės programas, ska-
tinti lietuvių, gyvenančių Lietuvoje
ir užsienyje, „įtinklinimą” per mokslo
ar verslo projektus.

Svarbiausia, turime atsiminti: esa-
me viena Lietuva, viena tauta, kad ir
kur gyventume ir kuo būtume.

Eitvydas Bajarūnas – URM am ba-
 sadorius ypatingiems pavedimams.

Veidas.lt

Ray Bartkus malonny.lt nuotr.
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Lietuvių meno ansamblis (LMA) „Dainava”, šiuos
veiklos metus pra dėjęs sostinėje Washingtone, įtemp-
tai  ruošiasi kitiems sezono renginiams New Yorke bei
Čikagoje.

Kaip žinia, praėjusių metų spalio 9-oji JAV lie-
tuvių katalikiškajai bendruomenei buvo ypa-
tinga – JAV sos tinėje iškilmingai paminėtas

Šiluvos Mergelės Marijos koplyčios 50-metis. 1966-ųjų
rudenį įrengta ir pašventinta didžiausioje Jungtinių
Amerikos Valstijų bei visos Šiaurės Amerikos kata-
likų bažnyčioje, Nacionalinėje Švč. Mergelės Mari-
jos Nekaltojo Pra sidėjimo bazilikoje Washingtone, ji
tapo viena iš daugelio užsienio lietuvių traukos vie-
tų. Garbė dalyvauti šventėje buvo suteikta ir lietuvių
meno ansambliui „Dainava”. Iškil mingose Šv. Pa-
dėkos Mišiose, į kurias atvyko aukščiausi JAV, Lie-
tuvos bei kitų šalių katalikų bažnyčios atstovai,
dainaviečiai buvo įspūdingo 170-ies dainininkų jung-
tinio choro dalis – jų balsai aidėjo kartu su dar tri-
mis lietuvių chorais – Phildelphijos „Lais ve”, Cle-
velando „Exultate”  ir Toronto „Volunge”.  

Štai taip pakiliai pradėjusi veiklos metus, „Dai-
nava” rimtai kibo į darbą. Ansamblio gerbėjai ne-
kartą turėjo progos įsitikinti, jog daina viečiai nebi-
jo iššūkių, todėl choristai priėmė kvietimą drauge su
žinomais atlikėjais iš Lietuvos – roko vokalistu Je-
ronimu Miliumi, gitaristais Tomu Varnagiriu, Aud-
rium Piragiu ir gru pe bei čikagiške operos soliste
Nida Grigalavičiūte – lapkričio 6 d. dalyvauti rengi-
nyje „Nuo baroko iki roko”. Skambėjo ištraukos iš
kantatos „Carmina Burana”, roko operos „Jesus
Christ Superstar”, roko gru pės „Queen” repertuaro
bei kiti kūriniai. Panašūs projektai „Daina vai” jau
nebėra naujiena, ir atsiliepimai po šitokių renginių
tik patvirtina, kad eksperimentuoti neabejotinai
verta! 

2017-uosius dainaviečiai pradėjo pakėlę sparnus
į rytų pakrantę – gau sią savo programą jie atliko va-
sario 25 d. New Yorko LB valdybos ir LR generalinio
konsulato surengtoje surengtoje Lietuvos Nepri-
klau somy bės šventėje. Koncertas vykoŠvč. Mergelės
Marijos Apreiškimo bažny čioje. 

Na, o sezoną LMA „Dainava” baigs pavasario
koncertu Čikagoje. Ir nors už lango dar žiema, ne-
pajusime, kaip nuo šalčio besivaduojanti gamta iš-
judins mus iš sąstingio, kaitresnė saulė vėl pri-
mins, kad ir Šv. Velykos nebe už kalnų.  Tokia gam-
tos atgimimo nuotaika dainaviečiai gyvena jau dabar
ir ja pasidalinti savo gerbėjus pakvies į balandžio 30
d. rengiamą koncertą „Saulėtekis”. Ruošiama prog-
rama, kurioje, be žinomų lietuvių kompozitorių V. Au-
gustino, V. Miš kinio bei kitų, skambės ir du pa sau-
linio pripažinimo sulaukę kūriniai chorui ir styginių
instrumentų orkestrui – 1777 m. W. A. Mozart para-
šytos „Mažosios mišios b-dur” (Missa Brevis in B flat)
bei New Yorke gyvenančio norvegų kilmės kompo-
zitoriaus Ola Gjeilo 2007 m. sukurtos įspūdingosios
„Saulėtekio mišios” (Sunrise Mass). Beje, įdomu tai,
kad abu – ir W. A. Mozart, ir O. Gjeilo – groti, iš klau-
sos kurti muziką pra dėjo būdami vos penkerių, dar
net ne pažindami natų. Ir „Mažosios mišios b-dur”, ir
„Saulėtekio mišios” para šytos talentų, kuriems ne-

Kovo 9 d. LR generalinis
konsulas Čikagoje Ma-
rijus Gudynas lankėsi

Ogden International mo-
kykloje, kur kartu su projek-
to iniciatoriumi Rich Ala-
pack, mokyklos vadovais ir
bendruomene dalyvavo pro-
jekte „Mes visi čia gyvena-
me” (ang. „We all live here”).
Generalinio konsulato ini-
ciatyva lietuvių kalba tapo
šio gražaus ir prasmingo
projekto dalimi, o lietuviškas
užrašas „Mes visi čia gyve-
name” ilgai puoš šios pres-
tižinės Čikagos mokyklos
sieną. Be lietuvių kalbos ant
sienos minėta frazė užrašy-
ta anglų, ispanų, rusų, hindi,
japonų, prancūzų, kinų, len-
kų, bosnių, portugalų ir ara-
bų kalbomis.

Menininkas Rich Ala-
pack šiuo projektu siekė pa-
brėžti įvairovę bei visų mo-
kinių, nepriklausomai nuo jų lyties, tautybės, rasės ar
negalių, įsitraukimo į mokyklos ir miesto bendruomenę
svarbą. 

Ogden International mokykla yra viena geriausių
tarptautinio bakalaureato mokyklų Čikagoje, turinti 1
800 mokinių dvejose miesto vietose. Lietuviškas užrašas
papuošė pradinės Ogden International mokyklos sie-
ną miesto centre prie Dearborn ir State gatvių.

LR gen. konsulato Čikagoje info

LMA „Dainava” archyvo nuotr.

„Dainavos” sezonas

buvo suėję nė trisdešimt.  
Per savo trumpą 35-erių metų gyvenimą W. A.

Mozart parašė daugiau nei 600 įvairiausių žanrų ir
formų kūrinių. Pasak „Dainavos” vadovo Dariaus
Polikaičio, pastarajam koncertui parinktos šio aust-
rų klasicistinės muzikos kompozitoriaus Mišios
atspindi jaunojo genijaus veržlumą, išsiskiria
džiaugsminga, jaunatviška dvasia, šauniai derančia
su saulėta būsimojo renginio tematika. Todėl ir kū-
rinio solo partijoms nutarta pasirinkti jaunus atli-
kėjus – Agnę Giedraitytę, Dainą Polikaitytę, Martyną
Matutį bei Šarūną Dau girdą. Klausytojui šio XVIII
amžiaus talento „Mažosios mišios b-dur”  bus ma-
loni staigmena.

38-erių O. Gjeilo, nors savo kūrybos kraičiu ir ne-
gali lygintis su Mozart, muzikos pasaulyje jau yra
puikiai žinomas. Jo kūriniai atlikti bei įrašyti dau-
giau nei 30-yje pa saulio šalių, specialiai jų yra už-

su įspūdingais koncertais ir maloniomis staigmenomis

sakęs ne vienas garsus menininkas ir ko lektyvas. O.
Gjeilo save vadina simfoniniu kompozitoriumi, sie-
kiančiu sodraus orkestrinio garso, nesvarbu, koks
gausus bebūtų jo kūrinį atlie kantis ansamblis –
chorinėje muzikoje tai reiškia, kad skambesys me ni-
ninkui yra svarbiau už tekstą. Į kū rybą procesą jis
žvelgia iš dvasinės perspektyvos ir savo muzika at-
skleidžia tai, kas yra universalu, su ja susilieti leidžia
ir paprastam žmogui. „Toks jo kūrybos braižas, – sako
D. Polikaitis, – puikiai atsiskleidžia šiame koncerte
nuskambėsiančiose ‘Saulėtekio mišiose’. Klausyto-
jas turės ypatingą progą pajusti, kaip sumaniai me-
nininkas sugebėjo tra dicinį Mišių kūrinį pateikti vi-
siškai kitoje šviesoje – pradedant taikliai pakeistais
įprastinių Mišių dalių pavadinimais ir baigiant or-
kestro bei choristų balsų pagalba išgautu ypatingu
kūrinio skambesiu, klausytoją nejučia perkeliančiu
iš Rojaus į Žemę”. 

Taigi, dainaviečiai kviečia visus sušilti giedros
sklidiname koncerte „Saulėtekis”, kuris rengiamas
balan džio 30 d., sekmadienį, 1:30 v. p. p. Švč. Merge-
lės Marijos Gimimo bažnyčioje Marquette Parke (6812
S. Washtenaw Ave. Chicago, IL 60629). Daugiau in-
formacijos rasite choro tinklalapyje: www.daina-
va.us. 

Generalinio konsulo M. Gudyno apsilankymo Ogden International mokykloje akimirkos. 
Eglės Laužonytės nuotraukos

Lietuviškas užrašas papuošė Čikagos mokyklos sieną 
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Iš ATeITININkų GYveNImO

ateitis
Kelių numerių apžvalga

Ateitininkų kalendoriu

,,Ateitis” nr. 7 –
pulsuojanti energija!

Kai kurie žurnalai bei kiti skaitiniai pri-
verčia apie rašomus dalykus giliau
pagalvoti,  pasidžiaugti kitų kūryba bei

organizacine veikla. Šis „Ateities” numeris tie-
siog užkrečiančiai kviečia kažką imti ir daryti.
Ta energija tiesiog veržiasi iš puslapių.

Jau viršelyje imponuojančiai teigiama,
kad jaustis vienišam – tai bijoti savęs. Pa-
naudota vos pora žodžių giliai tiesai išsakyti.
Redaktorės Redos Sopranaitės žodžiais, šiame
numeryje rašoma apie pilietiškumą, viltį ir bu-
vimą kartu. Pačioje pradžioje Juozapa Živilė
Mieliauskaitė SF, rašo apie kitoniškumą.
Savo apmąstymais apie skurdą ir neturtą da-
lijasi Andrius Navickas. Šiaurės Amerikos at-
eitininkų tarybos pirmininkas dr. Tomas Gir-
nius skatina dvasingumą mūsų katalikišku-
me ir kritinį mąstymą mūsų inteligentiškume.

Dominyka Navickaitė narplioja socialinių
tinklų ir politikos santykį. Ignas Kriaučiūnas
provokuojančiai prašo: duokit mums kilnų ir
aukštą tikslą, ir mes pakeisim pasaulį. Agnė
Zakaravičiūtė aptaria įvairias laisvės samp-
ratas. Pagaliau prieiname prie psichologės
Aistės Diržytės įžvalgų, teigiančių, kad jaus-
tis vienišam – tai bijoti savęs. Ten minima bu-
vusios jos profesorės įžvalgi mintis, kad bu-
vimas su žmonėmis šildo, o vienatvė – ap-
šviečia. Iš 1977 m. „Ateities” į skaitytojus vėl
prabyla kunigas ir psichologas Antanas Paš -
kus. Jo tema: moralinė maišatis. Šeši puslapiai
skirti Šiluvos koplyčios Washington, DC, pen-
kiasdešimtmečiui paminėti. Dalia Cidzikaitė
skaitytojus supažindina su Indre Čup lins-
 kaite, Kanados mokslininke. Reikėjo kitų še-
šių puslapių R. Sopranaitės pokalbiui su tri-
mis energingomis sesutėmis – Kornelija, Rai-
monda ir Rimante Mocku tėmis. Tikros šau-
nuolės!

,,Ateitis” nr. 8 –
skirta laukimui

Ką tik gautame 8-ajame „Ateities” nu-
 meryje rašoma, kad jis skaitytojus pasieks, kai
gyvensime laukimu Advento, žiemos, kalėdi-
nių išpardavimų… Mane jis pasiekė pradėjus
laukti pavasario.

Visa laimė, kad žurnalo tematika ne sens-
 ta. Dar geriau, kai ant viršelio neberašomas
išleidimo mėnuo, tik eilės numeris. 

Tęsiamas Andriaus Navicko straipsnis
apie skurdą ir neturtą. Toliau dešimtyje pus-
lapių skaitome apie švietimo ir mokslo ak-
tualijas. Apie nepatenkintus maksimalistus
aiškina Dominyka Navickaitė, o socialinių
tinklų džiaugsmus ir pavojus aptaria Motie-
jus Krutulis. Įdėta labai daug ką pasakanti
nuotrauka, kur keturiolika jaunuolių, kartu

sėdinčių pusračiu, įnikę į savo kom-
piuterizuotų draugysčių technologiją. Beveik
sunku tikėti, kad tai nebuvo surežisuota. Ar
čia būtų visuomeniškumo principo įkūnijimo
pavyzdys? 

Lukas Stakauskas grumiasi su visuome-
niškumo principo įgyvendinimu ir jo svarba
šių laikų visuomenėje. Tą rūpestį pratęsia Au-
gustė Rugelytė savo rašinyje apie žmogų be pa-
saulėžiūros. Jurga Dirkstytė apžvelgia žur-
nalistų atsakomybę šalinant žiniasklaidos
grėsmes.

Ir likusiuose 22 puslapiuose yra daug įdo-
maus pasiskaitymo. Vienu prisėdimu sunku
viską apimti, bet skaityti tikrai yra ką. Baigęs
šį numerį, pradedu laukti kito.

,,Ateitis” nr. 9 – išminties ieškoji-
mui ir jaunatviškam idealizmui

Vasario mėnesio pabaigoje gautas nume-
ris prasideda Naujųjų metų malda. Tai vie-
nintelis priminimas, kad žurnalas vėluoja.
Viska kita medžiaga, išdėstyta per 64 pusla-
pius, yra prasminga, turininga ir įdomi. Pa-
garbiai ir išsamiai prisimenamos prof. Stasio
Šalkauskio gimimo ir mirties sukaktys. 

Redaktorė Reda Sopranaitė savo žodyje pri-
mena, kad gyventi ne tik sau moko ir moks-
leiviai ateitininkai. Ypač įdomus Advento
metu organizuotos akcijos „Ateitis Ukrai-
nai” aprašymas. Kitame straipsnyje Domi-
nyka Navickaitė kviečia būti laimingais. To
norint, „…turime kartais nebijoti sustoti ir pa-
būti vienoje vietoje, po truputėlį besikasant gi-
lyn”. 

Aštuoni puslapiai skirti Juozo Poli kaičio
apžvalginiam straipsniui apie Amerikos lie-
tuvių Romos katalikų federacijos jau nimo
stovyklą Dainavą – „mūsų mažąją Lietuvą”
Amerikoje. Tai praplėstos mintys, išsakytos
praėjusiais metais vykusiame Dainavos sto-
vyklos 60-mečio minėjime. Šalia aštuonių
„anų laikų” nuotraukų išdidžiai rikiuojasi ir
šimtametis Dainavos ąžuolas. 

Paminėjau tik keletą rašinių, taikomų
protui ir širdžiai. Neužmirštas ir maistas
kūnui. Šio numerio „Skanaus!” skyrelyje pa-
teikiami receptai „Moliūgų keksas” ir „Ievos
suktinukui”. Mano lietuviškam pilvui būtų
skaniau, jeigu „keksas” būtų vadinamas py-
ragu.

Prenumeruokime ,,Ateitį” 
Prenumerata JAV – 45 dol. Prenumerata Lietu-
voje – 20 dol.  Čekį rašyti: ,,LCF Ateitis” (ar ,,Lit-
huanian Catholic Federation Ateitis”). Prenu-
meratas JAV koordinuoja Ramunė Kubiliūtė 808
Judson, 3B, Evanston, IL 60202. Daugiau in-
formacijos el. paštu: rkkubilius@yahoo.com.

ROMUALDAS 
KRIAUČIŪNAS

Poeto Kazio
Bradūno 100 metų
sukaktis
,,Draugo” kultūrinio priedo redaktorius,
,,Šatrijos” korporacijos narys, žeminin-
kas, daugelio poezijos rinkinių autorius,
meno kritikas. Prisiminsime šį taurų
atei  tininką jo darbovietėje  – ,,Draugo”
redakcijos patalpose. Vakaronėje bus pri-
statyta nauja knyga ,,Kazys Bradūnas. Ar-
chyvai”,  dalyvaus jos autorė Virginija Pa-
plauskienė. Pradžia 7:30 val. v. 
,,Draugo” adresas: 4545 W. 63rd St.,
Chicago, IL 60629.

kovo 18 d., šeštadienį

kovo 19 d., sekmadienį

kovo 25 d., šeštadienį

4 val. p. p. Atei ti ninkų šalpos fondo (AŠF) metinis susirinkimas. 

6 val. v.  Atei ti ninkų šalpos fondo tradicinė metinė vakarienė. Meninę programą atliks
trimitininkas Dovas Lietuvninkas. Vakarienės pelnas remia AŠF veiklą. Norintys daly-
vauti vakarienėje prašomi užsisakyti vietas paskambinę Pranutei Domanskienei tel.
708-712-7112 arba pranešti el. paštu: FLD85@aol.com. Visi maloniai kviečiami
dalyvauti.

10 val. r. Pabendravimas su AF pirmininku Vaidotu Vaičaičiu Ateitininkų namuose
Lemonte. Pirmininkas pasidalins žiniomis apie AF projektus ir  kalbės tema ,,Berčiūnų
stovykla Lietuvoje – naujų ateitininkų kalvė ir vasaros ateitininkų sostinė”. Visi kvie-
čiami dalyvauti. 

Šį pavasarį VU teisės prof. dr. Vaidotas Vaičaitis yra Kazickas Visiting Associate  Pro -
fessor in European Studies Yale universitete, New Haven, CT. 

9 val. r.  – 2:30 val. p. p. Gavėnios
rekolekcijos Ateitininkų namuose. Ve -
da ses. Ignė Marijošiūtė. Tema: ,,Ke -
liau jant su tikėjimu”. Auka – 20 dol.
Rengia Ateitininkų namai ir Pal. Jurgio
Matulaičio misija. Registruotis skam-
binant į misijos raštinę tel. 630-257-
5613 arba 630-257-8087.

balandžio 8 d., šeštadienį

balandžio 7 d., penktadienį

9:30 val. r. Atei ti ninkų namų metinis narių susirinkimas. 

balandžio 9 d., sekmadienį

12:30 val. p. p. Korp!Giedros rengiama
kultūrinė popietė, ,,Maironis– Tautos
atgimimo balsas” vyks galerijoje
„Siela”, Pasaulio lietuvių centre
Lemonte
Programoje: Maironio muziejaus Kaune
išeivių literatūros skyriaus vedėja
Virginija Paplauskienė  pasidalins minti-
mis apie savo giminaitį – Maironį.
Literatūrinės programos dalyviai: Giedrė
Gillespie, Vida Gilvydienė, Ramunė
Motekaitienė, Loreta Lagunavičienė,
Silvija Radvilienė, Linas Umbrasas;
Maironio mokyklos moksleivės, Vija ir
Nida Polikaitytės.         

Korp! Giedros kultūrinė popietė

Gavėnios rekolekcijos Ateitininkų namuose

Ateitininkų šalpos fondo vakarienė

Pabendravimas su AF pirmininku

Visi renginiai vyks Ateitininkų namuose Lemonte, 
nebent bus nurodyta kita vieta.
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aiškią – Lietuvoje trūksta IT specialis-
tų, tad reikėjo surasti būdą, kaip su-
daryti verslui palankias sąlygas trūks-
tamus specialistus iš užsienio įdar-
binti vietos įmonėse. Darbo metu teko
išsamiai analizuoti imigracijos sistemą,
atvykstančiųjų srautus, vertinti rinkos
poreikį, o tai padarius kartu su Vy-
riausybės institucijomis ir LR Seimu
derinti atitinkamas įstatymo pataisas.
Savo darbo metu pasiekiau, kad imig-
racijos procedūros įstatymu būtų su-
trumpintos 8 kartus!

Barbora: Programoje dalyvauju jau
pusę metų. Per šį laikotarpį kartu su ko-
lega parengėme ir įteisinome naują
Lietuvos „Startup Visa” modelį, skati-
nantį startuolius iš ne Europos Sąjun-
gos šalių atvykti plėtoti verslą Lietuvoje.

„Kurk Lietuvai” pasiektas rezul-
tatas nėra vien atlikta gairė (angl. Mi-
lestone) ar pagerintas veiklos rodiklis.
Aš radau darbą, kurį dirbdama jaučiu
didžiausią paskatą. Netrukus pradėsiu
dirbti prie naujo projekto ir prisidėsiu
kuriant Lietuvos talentų pritraukimo
strategiją. Didžiausias rezultatas, jog
galiu panaudoti savo patirtį kuriant
Lietuvą. 

Kokie iššūkiai laukė Lietuvoje? 
Barbora: Kai žmogus nusprendžia

Galimybė augti ir auginti savo šalį
„Kurk Lietuvai” sėkmės istorijos stebina pasaulį

Kovo 6 d. buvo paskelbta jau šeštos
programos „Kurk Lietuvai” daly-
vių kartos atranka. Programoje,

Jungtinių Tautų Organizacijos pripažin-
toje sektinu pavyzdžiu, kviečiami daly-
vauti tarptautinės darbo ar studijų pa-
tirties įgiję savo sričių žinovai. Šiais me-
tais didelis dėmesys bus skiriamas pro-
fesionalams, kurie tarptautinę patirtį su-
kaupė JAV.

„Šiandien viešajam sektoriui ypač
svarbu prisitraukti naujų idėjų ir šviežio po-
žiūrio turinčius profesionalus, kurie padėtų
spręsti svarbiausius valstybės iššūkius.
‘Kurk Lietuvai’ – puiki galimybė tiek Lie-
tuvoje, tiek tarptautinės patirties turin-
tiems ekspertams identifikuoti problemas,
rasti galimus sprendimo būdus ir užtikrinti
jų įgyvendinimą, įtraukiant visas suinte-
resuotas šalis. Aš tikiu šia programa ir jos
nauda Lietuvai. Ne veltui mano koman-
doje šiuo metu dirba net penki ‘Kurk
Lietuvai’ alumnai”, – teigia ministras pir-
mininkas Saulius Skvernelis, kviesdamas
profesionalus prisijungti prie programos.

Norėdami geriau suprasti progra-
mos naudą valstybei ir patiems daly-
viams, kalbinome jos atstovus, kurie į Lie-
tuvą grįžo po ne vienerių metų JAV.
Paulius Vertelka dar būdamas 14 metų
su tėvais išvyko į JAV, kur baigė mokyk-
lą, o vėliau įgijo Ekonomikos ir politolo-
gijos dvigubo bakalauro laipsnį Univer-
sity of Illinois. Paulius buvo pirmos „Kurk
Lietuvai” kartos dalyvis, o šiuo metu va-
dovauja IT įmones Lietuvoje vienijančiai
asociacijai INFOBALT.

Barbora Guobytė nuo penkerių
metų gyveno JAV, kur išvyko kartu su tė-
vais, vėliau studijavo Jungtinėje Kara-
lystėje, kur baigė Tarptautinių darbo
santykių magistro studijas LSE (London
School of Economics and Political Scien-
ce) universitete, kuris yra vienas geriau-
sių pasaulyje. Barbora yra šių metų „Kurk
Lietuvai” dalyvė. 

Agila Barzdienė – programos „Kurk
Lietuvai” vadovė – prieš dešimtmetį grį-
žo į Lietuvą iš JAV, kur praleido penkerius
metus.

Kaip nusprendėte grįžti į Lietuvą iš JAV?
Paulius: Į Lietuvą vykau atlikti

LISS (Lietuvių išeivijos studentų sta-
žuotė) profesinės stažuotės, tačiau tik
parvykęs sužinojau apie galimybę da-
lyvauti programoje „Kurk Lietuvai”.
Perskaitęs programos apibūdinimą su-
sižavėjau, nes tokio lygmens programų
JAV nelabai yra, o net jei ir būtų, į jas
pakliūti būtų itin sudėtinga. Būtent
strateginio lygmens darbas su aukš-
čiausiais šalies vadovais, kai tau yra vos
23-eji, buvo pasiūlymas, kurio negalė-
jau atsisakyti.  Galiu drąsiai teigti – jei
ne programa „Kurk Lietuvai”, tikrai
sunkiai save dabar  įsivaizduočiau  bū-
nant Lietuvoje. Programos eigoje Lie-
tuvoje įgijau panašios patirties turinčių
draugų ratą, pradėjau megzti profesinį
ryšių tinklą, geriau suprasti Lietuvos
aktualijas bei subtilybes. 

Barbora: Į Lietuvą nusprendžiau
grįžti dėl dviejų pagrindinių  priežas-
čių: profesinio augimo ir gyvenimo
kokybės.  Jaunam kvalifikuotam žmo-
gui, ypač turinčiam tarptautinės pa-
tirties, Lietuvos darbo rinka gali pasi-
ūlyti tikrai nemažai. Čia darbdaviai
vertina perspektyvius profesionalus, o
atėjus į darbą, dažnai galima pasiekti
didesnių rezultatų greičiau nei užsi-
enyje. Gyvenimo kokybė Lietuvoje ly-

ginant su JAV ar Londonu yra ženkliai
geresnė. Po šešerių metų Londone ne-
galiu atsidžiaugti, kad ateiti iki darbo
galiu per pusvalandį, per tą patį pus-
valandį galiu pasiekti užmiestį ir jau
mėgautis gamtos prieglobsčiu. 

Ar manote, kad sprendimas grįžti į Lie-
tuvą buvo geras?

Paulius: Tikrai taip. Lietuva yra ga-
limybių šalis. Čia yra tiek daug veiklos,
kad, jei tik turi ryžto, visos galimybės
tavo pusėje. Lietuvoje galime puikiai
save realizuoti, ir kuo daugiau  bus su-
grįžtančių, tuo lengviau kiekvienam
parvykstančiam čia bus  įsitvirtinti. 

Ar galite papasakoti, kokių rezultatų pa-
siekėte būdamas programos „Kurk Lietuvai”
dalyviu?

Paulius: Vienas pagrindinių mano
darbų programos metu buvo imigra-
cijos procedūrų supaprastinimas aukš-
tos kvalifikacijos specialistams iš tre-
čiųjų šalių. Užduotį gavau ganėtinai

pakeisti šalį, kurioje gyvena, visuo-
met reikia pasiruošti pokyčiui. Ar žadi
pradėti naują gyvenimą Australijoje,
Šveicarijoje ar Lietuvoje, reikia iš nau-
jo integruotis į darbo rinką, kultūrą.
Tačiau tai darome dėl siekiamo rezul-
tato. Lietuvos atveju visos atvykusiųjų
pastangos stipriai prisideda prie šalies
ateities kūrimo, o pačiam žmogui su-
teikiamos profesinės augimo galimybės
bei aukšta gyvenimo kokybė.

Paulius: Daugiausia iššūkių buvo
susigaudant Lietuvos viešojo sekto-
riaus sistemoje, darbo įpročiuose ir
pan. Jei dirbant Washington, DC įvai-
rios analitinės medžiagos JAV politikos
klausimais galėdavau rasti be proble-
mų, tai Lietuvoje daug daugiau teko
aiškintis, gilintis ir skaičiuoti pačiam. 

Kokios tolimesnės galimybės laukia
„Kurk Lietuvai” dalyvių?

Barbora: Visada buvau tokios nuo-
monės, jog Lietuva – šalis, kurioje tavo
ateitis ir rezultatai  labai priklauso nuo

Ko pasigendate Lietuvoje lyginant su
JAV? 

Paulius: Ilgainiui Lietuvoje pasi-
gendu daugiau žmonių, jų ,,apykai-
tos”. JAV paprasčiausiai yra daugiau
įvairių sričių profesionalų, su kuriais
gali susipažinti, pasitarti, bendradar-
biauti. Lietuvoje žmonių mažiau, bet
džiugu tai, kad kiekvienais metais
profesionalų ratas plečiasi ir auga. 

Barbora: Nuoširdžiai – nieko.

Kaip manote, kokie šiuo metu svar-
biausi Lietuvos iššūkiai? 

Paulius: Mažėjantis gyventojų skai-
čius ir vis labiau juntamas darbuotojų
trūkumas yra didžiausias Lietuvos iš-
šūkis. Lietuvoje yra daugiau galimybių
nei žmonių, todėl kiekvienas sugrįž-
tantis ar atvykstantis žmogus čia yra
tikrai reikalingas ir neabejotinai kiek-
vienas gali čia save puikiai įprasminti.

Barbora: Pritariu Pauliui. Mano
nuomone, Lietuva privalo skirti dau-
giau dėmesio būtent talentų pritrau-

tavo paties pastangų. Gyvenant čia ši
nuomonė tik pasitvirtino. Galimybių,
pasiūlymų ir iššūkių čia tikrai ne-
trūksta, tik reikia imtis ir daryti. 

Paulius: Šią programą laikau pui-
kiu pakilimo taku sėkmingos karjeros
Lietuvoje pradžiai. Programos metu
įgyta patirtis ir sutikti žmonės yra di-
džiausias privalumas, kuris tave iš-
skiria iš minios renkantis tolimesnius
karjeros žingsnius. Drįsčiau teigti,
kad „Kurk Lietuvai” dalyviams gali-
mybių tikrai netrūksta, svarbu žinoti,
ko nori ir gerai pasirinkti. 

Ar Lietuvoje yra laukiami grįžtantys lie-
tuviai? 

Barbora: Lietuvoje jau darosi sun-
ku surasti žmogų, kuris nebuvo gyve-
nęs užsienyje. Grįžusių žmonių, ben-
draminčių Lietuvoje daugėja, o tai bū-
tent ir sudaro dideles bendruomenes ir
draugų ratus. Tad, taip, Lietuva ir lie-
tuviai tikrai išskėstomis rankomis
laukia grįžtančių!

Paulius: Lietuvoje trūksta veržlių,
ambicingų, profesionalių darbuotojų.
Šalies ekonomika galėtų augti daug
sparčiau, jei pritrauktumėme daugiau
tarptautinę patirtį turinčių sugrįž-
tančių darbščių ir talentingų lietuvių,
kurie čia tikrai yra laukiami. 

kimui. Jau ne vienerius metus darb-
daviai išreiškia kvalifikuotos darbo jė-
gos trūkumą, o demografinė padėtis
Lietuvoje irgi signalizuoja problemas.
Valstybė turi sudaryti lietuviams, ku-
rie nori grįžti į Lietuvą, geriausias są-
lygas – įgyvendinti konkrečias inicia-
tyvas, kurios būtų tarsi žmonių par-
sivedimas už rankutės. Tuo pačiu
metu, reikia lengvinti sąlygas užsie-
niečiams, kurių labiausiai reikia dar-
bo rinkai, atvykti. Jeigu nepradėsime
rimtai spręsti darbuotojų trūkumo
problemas, tai bus rimtas trukdis to-
limesnėms investicijoms ir ekonomi-
kos plėtrai. Džiaugiuosi, kad būtent šio-
je srityje ir įgyvendinsiu savo naują
projektą būdama programos dalimi.

Agila, kokių žmonių ieškote? Kas tu-
rėtų daugiausiai galimybių tapti programos
„Kurk Lietuvai” dalyviu?

Agila: Svarbiausias kriterijus –
motyvacija. Jei kandidato akys nede-
ga noru kurti Lietuvai, sunku būtų tap-
ti programos dalimi. Motyvacija yra la-
bai svarbu, nes per metus laiko prog-
ramoje, tenka susidurti su nemažai iš-
šūkių sprendžiant įvairias problemas
viešajame sektoriuje. 

Nukelta į 11 psl.

Barbora Guobytė. Paulius Vertelka. Agila Barzdienė.
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Parengė Vitalius Zaikauskas

lIeTUvA  IR pASAUlIS

Smūgis Rusijos propagandistams: kratos ir byla
Vilnius („Lietuvos rytas”) – Lie-

tuvoje nepageidaujama ne tik pati lei-
dinio „Komsomolskaja pravda” žur-
nalistė Galina Sapožnikova, bet ir jos
knyga „Išdavystės kaina. Kaip žlugo
Sovietų Sąjunga ir kas nutiko tiems,
kurie bandė ją išsaugoti”.  

Nors Lietuva yra griežtai pareiš-
kusi, kad šios, 1991-ųjų metų sausio 13-
osios įvykius iškraipanti knyga nebus
leidžiama, bendrovės „Mūsų gairės” di-
rektorius Povilas Masilionis nu-
sprendė kitaip. Jo vadovaujama lei-
dykla knygą išvertė iš rusų kalbos į lie-
tuvių, ją išleido ir dėl to pateko į tei-
sėsaugos nemalonę. 

P. Masilionio vadovaujamoje lei-
dykloje buvo atlikta krata, išimtas vi-
sas G. Sapožnikovos knygos tiražas
bei kiti su šia knyga susiję dokumen-
tai. 

Kaip pranešė Vilniaus apygardos
prokuratūra, ikiteisminis tyrimas yra
pradėtas dėl viešo pritarimo tarptau-
tiniams nusikaltimams, SSRS ar na-
cistinės Vokietijos nusikaltimams Lie-
tuvos Respublikai ar jos gyventojams,
jų neigimo ar šiurkštaus menkinimo. 

Įtarimai byloje kol kas niekam

nepareikšti, tačiau, kadangi G. Sa-
požnikovai yra uždrausta atvykti į
Lietuvą jai įtarimai gali būti pareikš-
ti už akių. Tas pats gresia ir P. Masi-
lioniui, kuris yra Algirdo Paleckio
anksčiau vadovautos partijos „Socia-
listinis liaudies frontas” narys.

2014 metais P. Masilionio vado-
vaujama leidykla išleido Kremliaus
propagandisto Aleksandro Diukovo
knygą „Holokausto išvakarėse”, ku-
rioje juodinami lietuvių tremtiniai ir
aiškinama, kad jie į Sibirą buvo iš-
trempti tik todėl, kad buvo nacių pa-
rankiniai. Tada P. Masilionis pripaži-
no, kad knyga buvo išleista Rusijos už-
sakymu.

G. Sapožnikova iki šiol yra daly-
vavusi ne vienoje Rusijos televizijos lai-
doje ir aiškinusi, kad Sovietų Sąjungą
sugriovė kažkieno, greičiausiai, JAV
pasamdyti priešai, sovietų kariai nie-
kada nieko nešaudė, tik patys slėpėsi
už tankų, o šaudė savi į savus. Savo
knygą pernai ji pristatė Rusijos ger-
bėjams Milane. Tiesa, Italijoje ji vadi-
nasi kitaip – „Lietuviškas sąmokslas.
Kaip žlugo Sovietų Sąjunga ir kas nu-
tiko tiems, kurie bandė ją išsaugoti”.

Havajai teisis su D. Trump administracija

Vilnius (URM.lt) –
Lietuvos užsienio rei-
kalų viceministras Da-
rius Skusevičius susi-
tiko su Vilniuje viešin-
čia JAV valstybės sek-
retoriaus padėjėjo pa-
vaduotoja Europos ir
Eurazijos klausimais
Kathleen A. Kavalec,
atsakinga už santykių
su Rusija koordinavi-
mą ir politikos Rusijos
atžvilgiu formavimą.
Susitikime aptartos ak-
tualios dvišalių Lietu-
vos ir JAV santykių te-
mos, saugumo situacija
regione ir pasaulyje, apsikeista nuo-
monėmis apie padėtį Ukrainoje ir po-
litiką Rusijos atžvilgiu.

Susitikime viceministras pabrėžė
Lietuvos pasiryžimą tęsti glaudų ben-
dradarbiavimą su JAV kovojant su re-
gione ir pasaulyje kylančiomis grės-
mėmis, įskaitant Rusijos keliamą grės-
mę. D. Skusevičius pabrėžė, kad Lie-
tuva yra tvirtai įsipareigojusi toliau
stiprinti nacionalinius gynybos pajė-
gumus ir didinti gynybai skiriamas lė-
šas.

JAV pareigūnė pažymėjo, kad šiuo
metu naujoji Prezidento Donald

Trump administracija vykdo JAV po-
litikos Rusijos atžvilgiu peržiūrą, ta-
čiau esminių pakeitimų santykiuose
su Rusija nenumatoma, didelis dėme-
sys bus skiriamas Minsko susitari-
mų  įgyvendinimui ir konflikto Rytų
Ukrainoje sureguliavimui.

K. Kavalec yra karjeros diploma-
tė, anksčiau yra dirbusi JAV nuolati-
nėje atstovybėje prie UNESCO, taip pat
JAV ambasadose Ukrainoje, Rusijoje,
Rumunijoje ir Brazilijoje. Šio vizito į
Europą metu JAV pareigūnė taip pat
lankėsi Švedijoje, Suomijoje ir Jung-
tinėje Karalystėje.

Su JAV pareigūne aptartos aktualijos

Vilnius (Mano vyriausybė) – Vy-
riausybė patvirtino Lietuvių kalbos
kultūros metų minėjimo 2017-aisiais
planą. Jame numatytos įvairios veik-
los, kurios populiarins taisyklingą lie-
tuvių kalbos vartojimą visuomenėje,
visų pirma – vaikų ir jaunimo grupė-
se, paskatins domėjimąsi gimtąja kal-
ba ir jos istorija.

Šiais metais planuojama apdova-
noti lietuvių kalbos puoselėtojus, iš-
rinkti taisyklingiausius jaunųjų moks-
lininkų, doktorantų ir studentų moks-
lo darbus. Taip pat numatoma su-
rengti Lietuvos mokinių dainuojamo-
sios poezijos konkursą, organizuoti

lietuvių kalbos ir literatūros olimpia-
dą, kurioje dalyvautų vaikai, besimo-
kantys tiek šalies, tiek ir užsienyje
esančiose lietuviškose mokyklose.

Kitais visame pasaulyje organi-
zuojamais renginiais, geresnėmis pri-
eigomis prie lietuviškų elektroninių lei-
dinių, „Tautosakos savaite” bus sie-
kiama populiarinti lietuvių kalbą ir ne-
formalųjį mokymą Lietuvoje bei svetur.

Vyriausybė savo programoje yra
numačiusi išsaugoti nacionalinį kul-
tūros paveldą, prasmingais darbais
atskleisti jo svarbą, išlaikyti svar-
biausią mūsų kultūros pamatą – gim-
tąją kalbą.

Lietuvių kalbos kultūros metų planas

Honolulu (ELTA) – Havajai tapo
pirmąja JAV valstija, pareiškusia ieš-
kinį dėl pataisyto Prezidento Donald
Trump migraciją ribojančio įsako.

Valstijos generalinis prokuroras
Doug Chin tvirtino, kad naujoji jo ver-
sija savo esme niekuo nesiskiria nuo
pirmosios, ir pavadino įsaką „Antro-
sios kartos musulmonų draudimu”
(„Muslim Ban 2.0”).

Kovo 16 dieną įsigaliosianti di-
rektyva 90 dienų į JAV draus atvykti

asmenims iš šešių valstybių, kuriose
gyventojų daugumą sudaro musulmo-
nai. Į šalį 120 dienų negalės patekti ir
visi pabėgėliai. Ankstesnįjį, sąmyšį
oro uostuose ir masinius protestus
sukėlusį, įsaką blokavo federalinis tei-
smas.

Šiuo įsaku į JAV 90 dienų drau-
džiama įvažiuoti Irano, Libijos, Sirijos,
Somalio, Sudano ir Jemeno gyvento-
jams. Iš sąrašo buvo išbrauktas anks-
čiau jame buvęs Irakas.

Vyks referendumas dėl Škotijos nepriklausomybės? 
Edinburghas („Draugo” info) –

Pirmoji Škotijos ministrė Nicola Stur-
geon neatmeta galimybės, kad antras
referendumas dėl nepriklausomybės
nuo Didžiosios Britanijos gali įvykti
2018 metų rudenį.

2014 metų rugsėjį Škotijoje jau
vyko vienas referendumas dėl nepri-
klausomybės nuo Britanijos. Vis dėlto
tąkart 55,3 proc. škotų nepritarė Ško-
tijos išstojimui iš Jungtinės Karalystės.

2018-ųjų ruduo būtų racionali data
surengti antrąjį referendumą dėl Ško-
tijos nepriklausomybės nuo Jungti-
nės Karalystės, sakė Nicola Sturgeon.
Tačiau ji tikino, kad dėl balsavimo
kol kas galutinai neapsispręsta.

Pernai metų birželį Didžiosios
Britanijos gyventojams nusprendus
išstoti iš Europos Sąjungos (ES), ji ne
kartą tvirtino, kad jei Škotija bus pri-
versta laikytis  „kietojo” „Brexit” sce-
narijaus, nebeleisiančio jai naudotis ES
bendrosios rinkos ir laisvo darbo jėgos
judėjimo teikiamais privalumais, ji
sieksianti škotams suteikti dar vieną
galimybę spręsti dėl atsiskyrimo nuo
JK.

Praėjusį mėnesį Škotijos vyriau-
sybės vadovė įspėjo, kad visiškas Di-
džiosios Britanijos vyriausybės ne-
lankstumas dėl „Brexit” gali baigtis
antruoju Škotijos nepriklausomybės
referendumu.

Vokietija nerimauja dėl raketų Kaliningrade  
Vilnius (LRT.lt) – Vokietija turės

rimtą priežastį nerimauti, jei raketos
„Iskander” bus nuolat dislokuojamos
Kaliningrade. Tai sakė Vokietijos už-
sienio reikalų ministras Sigmar Gab-
riel. 

Pasak jo, branduolinį užtaisą ga-

linčių nešti raketų dislokavimas ap-
sunkintų pastangas užtikrinti saugu-
mą Europoje. S. Gabriel sako, kad Vo-
kietija atidžiai stebi padėtį. 

Rusija savo pajėgų Kaliningrado
srityje perginklavimą „Iskander” rake-
tomis planuoja užbaigti iki šių metų galo.

Britai gali sulaukti didelės baudos
Briuselis (ELTA) – Didžiajai Bri-

tanijai gresia 2 mlrd. eurų bauda iš Eu-
ropos Sąjungos (ES) išaiškėjus, jog bri-
tai nesugebėjo užkirsti kelio didžiulio
masto aferai, per kurią į Europą pate-
ko daugybė itin pigių kiniškų prekių.

Itin platų sukčiavimo tinklą atra-
dęs ES kovos su sukčiavimu biuras
OLAF nusprendė, kad Didžiosios Bri-
tanijos muitinė jame vaidino esminį
vaidmenį nuolat ignoruodama per-
spėjimus imtis veiksmų dėl iš Kinijos
į Europą plūstančių avalynės ir teks-
tilės prekių.

OLAF paskaičiavo, kad britų ne-
rūpestingumas iš ES atėmė 1,987 mlrd.

eurų pajamų, kurios būtų buvusios su-
rinktos su mokesčiais.

Tyrėjų teigimu, nusikaltimų tink-
las taip pat atėmė 3,2 mlrd. eurų paja-
mų mokesčių iš tokių ES šalių kaip
Prancūzija, Vokietija, Ispanija ar Ita-
lija.

Siekiant atgauti dalį prarastų lėšų,
OLAF išsiuntė rekomendaciją Europos
Komisijai, kad ši lieptų Didžiajai Bri-
tanijai tiesiai į ES biudžetą sumokėti
2 mlrd. eurų.

„ES biudžeto praradimai toliau
tęsiasi, kadangi šis nusikaltimų tink-
las vis dar nėra visiškai sustabdytas”,
– teigia šaltiniai. 

Anūkas „pasidalino” senelio santaupomis
M a d r i d a s

(ELTA) – Ispani-
joje 10 metų ber-
niukas išdalijo
bendraklasiams
10 tūkstančių
eurų, kuriuos jo
senelis kaupė
vaistams ir medi-
cinos įrangai.

Incidentas
įvyko Barcelonos
provincijos Cal-
des de Montbui
miestelio mokyk-
loje. Per ilgąją
pertrauką moky-
tojai atkreipė dėmesį į tai, kad keli vai-
kai mokyklos valgykloje atsiskaitė 100
eurų banknotais. Moksleiviai papasa-
kojo, kad pinigų jiems davė bendrak-
lasis. Berniukas iškart prisipažino tai
padaręs.

Pedagogai turėjo paprašyti dos-
niojo vaiko bendraklasių tėvus grąžinti
pinigus.

Didžiąją pinigų dalį pavyko at-
gauti, bet vis dėlto tam tikrą sumą vai-
kai išleido saldumynams ir lipdukams. 

Su K. Kavalec (d.) aptarti svarbūs klausimai. Urm.lt nuotr.

Nelauktai gauti pinigai vaikų kišenėse neužsibuvo. 
Daily Express nuotr.
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Parengė Dainius Ruževičius

SpORTAS

Lietuvos Nepriklausomybės at kūrimo dieną, kovo 11 d., Pasaulio lietuvių
centrą Lemonte sudrebins Čikagos lietuvių krepšinio lygos (ČLKL) „Žvaigž-
džių diena”. Šios, jau 14-ą kartą rengiamos krepšinio šventės programoje
numatyta išties plati sportinė ir kultūrinė programa, ren ginyje nestigs įspū-
dingų akimirkų.

„Žvaigždžių dienos” 2017 šventę 1:30 val. p. p. atidarys „Kauno” ir „Pa-
nevėžio” ČLKL senjorų komandos, kurios išsiaiškins kam atiteks
šio sezono bronziniai apdovanojimai. Vėliau, 5:30 val. p. p. į aikš-

telę žengs „Alytaus” ir „Arkos” komandos, ku rios finale kovos dėl ČLKL
čempionų trofėjaus.

Net 30 dalyvių užsiregistravo „Auksinės rankos” tritaškių kon kurse,
o 3 prieš 3 varžybose dalyvaus 8 ČLKL komandos. Pagrindinėse ČLKL šven-
tės vakaro „All Stars” rungtynėse susitiks „Lituanicos” krepšinio Aka-
demijos ir ČLKL rinktinės, kurioms atstovaus geriausi lygos krepšinin-
kai.

ČLKL „Žvaigždžių dienos” šven tinę dalį apipavidalins dainų ir šokių
ansambliai bei akrobatai. Šventės dalyvius ir žiūrovus linksmins „Dan-
ce Duo”, „Rusnės”, „Eglė’s DanceWorld” šokių grupės, JAV ir Lietuvos him-
nus sugiedos Šiaulių miesto berniukų choro „Dagilėlis” nariai, grieš smui-
kininkė Barbora Valiukevičiūtė. Visus susi rinkusiuosius pasveikins LR
konsulas Marijus Gudynas ir klebonas Jaunius Kelpšas.

Nepakartojamą 20-ies minučių pasirodymą žada pademonstruoti
specialiai ČLKL kvietimu PLC salėje Lemonte pasirodysianti amerikie-
čių „Jesse White Tumblers” akrobatų ir gimnastų grupė.

Kviečiame visus apsilankyti ČLKL „Žvaigždžių dienos” šventėje ir pa-
sisemti smagių įspūdžių. Bilieto kaina – 10 dol.

Kasmetinėse galiūnų varžybose „Arnold
Strongman Classic”, kovo 3–5 vykusiose
Columbus, Ohio, Lietu vius sportininkus,
kaip niekad, per sekiojo nesėkmių ruo-
žas.

Praėjusių metų čempionas bei aš-
tuonis kartus „Arnold Strong-
man” varžybų nugalėtojas Žyd-

rūnas Savickas dėl traumos varžytis
negalėjo, tačiau atvyko į JAV ir tapo
turnyro teisėju bei savo ilgametę pa-
tirtį perteikė kitam varžybose daly-
vavusiam lietuviui Vytautui Lalui. 

Jau po pirmosios varžybų dienos
Ž. Savickas sulaukė itin nemalonios ži-
nios – stipruoliui buvo pranešta, kad
netikėtai (insultas) mirė jo tėtis, tad
sportininkas skubos tvarka tu rėjo iš-
skristi į Lietuvą. Jo pėdomis pasiekė ir
sunkią traumą (plyšo achilo sausgys-
lė) galiūnų mėgėjų varžybose gavęs
„Arnold Strongman” tur nyro naujo-
kas, V. Lalo brolis – Marius Lalas.

Šios artimųjų nesėkmės kaip rei-
kiant iš vėžių išmušė ir ketvirtą kartą
stipriausių pasaulio galiūnų varžybo-
se dalyvavusį V. Lalą. 2013 metų šių
prestižinių varžybų nugalėtojas, šį-
kart, nepateisinęs nei savo, nei gerbė-
jų lūkesčių, liko tik šeštas.

Per dvi varžybų dienas, savo jėgą
pademonstravęs penkiose itin daug
jėgų pareikalavusiose rungtyse, V. La-
las galutinėje įskaitoje surinko 25 taš-
kus ir į namus parsivežė varžybų or-
ganizatorių jam įteiktą 7 tūkst. dolerių
piniginį prizą.

2017 m. „Arnold Strongman Clas-
sic” varžybų nugalėtoju tapo 37 metų
galiūnas iš Colorado valstijos Brian
Shaw (47.5 taško), kuris už šią pergalę
buvo apdovanotas 72 tūkst. dolerių če-
kiu. Kuklesniu – 22 tūkst. dolerių pri-
zu buvo paskatintas 41.5 taškus su-
rinkęs ir antrąją vietą užėmęs Islan-
dijos stipruolis Hafthord Bjornson, o
trečias liko vos dviem taškais nuo jo at-

Lietuvių galiūnus varžybose 
persekiojo nesėkmės

Kviečia ČLKL „Žvaigždžių diena”

2013 metų „Arnold’s Strongman” varžybų nugalėtojas Vytautas Lalas šįkart liko tik šeš-
toje vietoje. Lietuvis surinko 25 taškus ir buvo apdovanotas 7 tūkst. dolerių čekiu.

silikęs amerikietis Jerry Pritchett (39.5
taškai, 17 tūkst. dolerių prizas). 

Iš viso šiose unikaliose stip ruolių
varžybose, kurių nugalėtojas laiko-
mas stipriausiu pasaulio žmogumi,
dalyvavo 10 stipriausių planetos ga-
liūnų iš JAV, Lietuvos, Latvijos, Bul-
garijos, Lenkijos ir Rusijos. Sporti-
ninkai varžėsi penkiose itin daug jėgų
pareikalavusiose rungtyse. Galiūnų
kovas stebėjo daugiatūkstantinė žiū-
rovų minia, tarp kurios nestigo ir
mūsų tautiečių.

Šių metų čempionas B. Shaw šia me
turnyre pergalę šventė jau trečią kar-
tą ir antrą vietą visų laikų istorijoje. Ne-
pralenkiamas yra Ž. Savickas, kuris nu-

galėtoju tapo net aštuonis kartus –
2003–2008 metais bei 2014-aisiais ir 2016-
aisiais. 2011 ir 2012 metais mūsų šalies
sportininkas šio se prestižinėse varžy-
bose liko trečias, o 2010 m. – antras.

Ž. Savickas jau planavo užbaigti
karjerą, tačiau prieš tai žadėjo įvyk dyti
sunkų tikslą – 2017-aisiais lai mėti tiek
„Arnold Strongman Classic” varžy-
bas, tiek pasaulio čempionatą. Tačiau
trauma sujaukė šiuos planus. 

„Arnold Strongman” varžybos yra
viena kultūrizmo legendos, buvusio Ca-
lifornijos gubernatoriaus Arnold
Schwarzenegger sumanyto renginio
„Arnold Sports Festival” dalių. Kasmet
ši vis populiarėjanti sporto šventė
vyksta Columbus mieste ir yra vienas
stambiausių tarptautinių sporto ren-
ginių pasaulyje ir didžiausias multi-
sporto festivalis JAV, kuriame varžosi
daugiau kaip 20 tūkst. sportininkų!

Šiemet sporto festivalio progra-
moje buvo 72 sporto šakų (16 – iš olim-
pinių žaidynių programos) atstovų var-
žybos. Jas stebėjo per 200 tūkst. žmonių,
kurie per keturias sportinio savaitgalio
dienas išleido net 60 mln. dolerių.

Tie, kas dar neturėjo galimybės ap-
silankyti „Arnold Sports” šventėje,
kviečiu tai būtinai padaryti kitais me-
tais – net neabejoju, kad jūs iš Colum-
bus miesto išsivešite tik pačius ge-
riausius prisiminimus ir jus dar ilgai
lydės sportinė aistra.„Arnold’s Strongman” varžybose 10-iai stipriausių pasaulio galiūnų teko atlaikyti milžiniškus krūvius.          Andriaus Sprindžio nuotr.
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Darbų sąraše – ir prekyba deimantais
VIRGINIJA PETRAUSKIENĖ

Kaip aš ieškojau savo vietos Amerikoje? Į šį klau-
simą kiekvienas emigrantas turi savo atsakymą – vie-
nintelę ir nepakartojamą savo gyvenimo istoriją. Ir
kiekvienas iš tų pasakojimų – vis kitoks, savaip įdo-
mus ir jaudinantis, netikėtas. Tačiau daugelį atvy-
kėlių istorijų, kad ir pačių skirtingiausių, vienija kai
kurie bendri dalykai. Visų pirma tai noras  pritap-
ti šioje šalyje ir čia siekti savo svajonės. 

„Amerika yra ypatinga šalis. Tu ją gali susikurti
sau tokią, kokios trokšti”, – įsitikinusi lietuvė Ga-
bija Steponėnaitė. Diplomuota žurnalistė ir literatūros
mokslų specialistė iš Lietuvos Čikagoje gyvena
jau 18 metų. Čia ji išbandė įvairiausių profesijų: nuo
pokylių salės padavėjos, kuriai teko aptarnauti ir
savo buvusius kolegas žurnalistus iš Lietuvos, iki
deimantų pardavėjos ir bankininkės.

Šiuo metu Gabija jau šeštus metus dirba Loyo-
la University Chicago projektų koordinatore. Be to,
ji yra meno galerijos „Women Made Gallery” narė.
Tai galerija, kuri jungia moteris menininkes iš JAV
bei užsienio šalių. Galerijos narės  rengia parodas
ir kuria bendrus projektus. ,,Aš dar ieškau savo tik-
rojo pašaukimo ir vietos, nors visada žurnalistika
buvo artimiausia mano širdžiai”, – prisipažįsta
Gabija. Ji neatskleidė, už kurio kampo galbūt jos jau
laukia karjeros ir gyvenimo permainos. Tačiau su-
tiko papasakoti apie savo amerikietiško gyvenimo
patirtį. 

Gabija, papasakokite apie savo darbą universitete.
Jau šeštus metus Loyola universitete dirbu

Tarpdisciplininių tyrimų centre projektų koordi-
natore. Centro darbuotojų tikslas – tyrinėti katali-
kiškojo intelektualinio paveldo įtaką įvairioms
žmonių veiklos sferoms: menui, literatūrai, politi-
kos ir kitiems mokslams. Mes rengiame daugybę
renginių, kuriuose stengiamės parodyti, kaip ka-
talikybė veikė švietimo ir muzikos raidą pasauliniu
mastu. Į savo tiriamąsias programas įtraukiame
įvairių šalių patirtį. Centro renginiai labai įvairūs
– nuo naujų knygų pristatymo studentams iki di-
džiulių tarptautinių projektų. 

Pas mus apsilanko įvairių rašytojų, kurie su-
sitikimų su studentais metu pasakoja apie religijos
įtaką savo kūrybai. Praėjusiais metais Loyola uni-
versitete lankėsi Phil Klay, buvęs Amerikos ka-
riuomenės jūrų pėstininkas, dalyvavęs karinėse ope-
racijose Afganistane, Irake. Apie tai parašė prisi-
minimų knygą. Jis pasakojo apie tai, kaip jam pa-
vyko karo lauke išlaikyti savo tikėjimą. Dar viena
įdomi mūsų viešnia – rašytoja Mary Karr. Jos pa-

Ar į Loyola universiteto Tarpdisciplininių tyrimų cent-
ro akiratį kada nors buvo patekusi Lietuva? 

2015 metais universitetas išleido knygą ,,De-
mocracy Culture Catholicism”. Joje be kitų autorių
yra ir keturių lietuvių – Vilniaus universiteto pro-
fesorės Danutės Gailienės, filosofės Nerijos Puti-
naitės, istorijos mokslų daktaro Arūno Streikaus ir
kunigo, dabartinio Lietuvos jėzuitų vadovo Vid-
manto Šimkūno straipsniai. Jie – apie katalikybės
poveikį Lietuvos mokslui ir filosofinei minčiai. 

O dabar dirbame su Lietuvoje, Kaune esančiu
Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centru ir

su mano išsilavinimu susijusį darbą. Tikrai norėjau
darbuotis kokioje nors aukštojo mokslo įstaigoje. Tuo-
met ir pabandžiau įsidarbinti Loyola universitete.
Man labai padėjo kalbų mokėjimas. Tai Amerikoje
labai svarbu, tai yra didelė vertybė. Kad ir kaip būtų
keista, labiausiai padėjo tai, kad mokėjau lietuvių kal-
bą. Mat kaip tik tuo metu buvo pradėtas projektas
,,Demokratija ir katalikybė”, kuris buvo susijęs su
Lietuva. Be totalitarinį režimą išgyvenusios Lietu-
vos į projektą buvo įtrauktos Peru ir Indonezija. 

Pradėjau nuo paprastos biuro asistentės, ši po-
zicija yra tik vienu laipteliu aukščiau, negu studen-
to darbuotojo. Vėliau buvau paaukštinta iki projek-
tų koordinatorės. Dabar turiu net tris pavaldinius, šau-
nius studentus, kurie pasistengia, kad jų viršininkė
perprastų šiuolaikinę amerikiečių jaunimo kultūrą,
muziką ir mados tendencijas. Jie man atsiunčia nau-
jausių muzikos įrašų ir rekomenduoja, kokias knygas
verta perskaityti, ar kuriuos filmus pamatyti.

O nuo kokių darbų teko pradėti tik atvažiavus į Ame-
riką?

Lietuvoje prieš išvažiuodama gyventi į Čikagą,
bendradarbiavau didžiausiame Lietuvos dienrašty-
je ,,Lietuvos rytas”. Atvažiavau į Ameriką, norėda-
ma įgyvendinti seną savo svajonę pagyventi užsienyje
ir susipažinti su nauja kultūra. Atvykau čia faktiš-
kai tuščiomis kišenėmis, reikėjo užsidirbti pinigų.
Pats pirmas mano darbas buvo Willowbrook Ball-
room pastate, kuris neseniai sudegė. Tuo metu į Či-
kagą atvažiavo būsimas Lietuvos prezidentas Valdas
Adamkus. Jį lydėjo ir grupė ,,Lietuvos ryto” žurna-
listų, mano buvusių kolegų. Jie sėdėjo prie stalo, ir
štai aš atnešu jiems lėkštes su vištienos kepsneliais.
Vienas kolega manęs ir klausia: ,,Ką čia darai?”. Aš
jam atsakiau, kad integruojuosi. 

Po to dirbau daug visokių smulkių darbų: Lyric
Opera of  Chicago pardavinėjau riestainius (bagels),
teko ir ledus pardavinėti. University of  Chicago La-
boratory Schools  po pamokų prižiūrėdavau vaikus,
kol jų pasiimti atvykdavo tėvai. Išbandžiau, ką reiš-
kia dirbti rūbininke, pardavėja. Tai buvo pirmieji dar-
bai, kuriuos dirbdama galėjau susimokėti už buto nuo-
mą Čikagos šiaurinėje dalyje. 

tirtis labai vertinga – M. Karr atvirai pasakojo apie
tai, kaip tikėjimas jai padėjo išsikapstyti iš alkoho-
lizmo ir narkotikų, kurių paragavo dar paauglystėje.
Pasakojant apie universiteto svečius, negalima ne-
paminėti visame pasaulyje garsaus žmogaus – inte-
lektualo, daugelio publikacijų ir esė autoriaus Romos
katalikų bažnyčios kardinolo, Gianfranco Ravasi.
Jis Vatikane faktiškai yra antrasis pagal svarbumą
žmogus po popiežiaus Benedikto XVI. 

ruošiame mokymo kursą apie Šv. Ignacijaus peda-
gogikos principus, kuris bus ,,transliuojamas” in-
ternetu Lietuvos studentams. 

Kaip pavyko gauti tokį įdomų darbą?
Man dabar atrodo, kad tai buvo laimingas atsi-

tiktinumas. Aš buvau atrinkta iš 280 kandidatų į šią
darbo vietą. Tuo metu jau buvau išbandžiusi visokių
įvairiai apmokamų darbų. Norėjau dirbti kokį nors

,,Vairuoti moku, pažymėjimą turiu, tačiau Čikagoje naudojuosi visuomeniniu transportu”...

Gabija su vienu iš Loyola universiteto svečių – kardinolu Gianfranco Ravasi.
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Stephen M. Oksas, President

Patarnaujam Čikagos ir apylinkių lietuviams daugiau kaip 100 metų.

Namams paskolos, apdraustos sąskaitos

Po to kelerius metus dirbau nedi-
delėje juvelyrinių dirbinių parduotu-
vėlėje. Ir labai linksmai kar tą per sa-
vaitę viešuoju transportu važinėda-
vau parvežti naujų prekių. Miesto
centre pas juvelyrinių dirbinių did-
menininkus paimdavau iš anksto už-
sakytas prekes. Į kuprinytę prisikrau-
davau brangių papuošalų su deiman-
tais, sėsdavau į traukinuką ir važiuo-
davau į parduotuvę, kurioje dirbau. Ir
niekas net neįtardavo, kad aš savo
kuprinėje vežu pusę banko… 

Kai pabodo dirbti juvelyrinėje par-
duotuvėje, perėjau dirbti į banką. Įsi-
darbinau specialiste, kuri atidarinėja
sąskaitas. Po deimantų pardavėjos kar-
jeros tai buvo didelis laiptas aukštyn.
Atlyginimas pakilo kone dvigubai. Pati
nesupratau, kaip ten atsidūriau, nors
anksčiau niekada nebuvau dirbusi to-
kio darbo. Tiesiog prieš gaudama pa-
siūlymą prasitariau vienai moteriai,
kad ieškau darbo. O ta moteris buvo pa-
žįstama su vieno banko vicepreziden-
te, kurios kelias Amerikoje buvo pa-
našus į manąjį. Ji viena atvažiavo į šią
šalį ir pradėjo nuo nulio. Viceprezi-
dentė mane pakvietė į pokalbį ir pa-
klausė, kuo norėčiau dirbti: kasininke
ar bankininke. Aš tik paklausiau, ku-
riai iš jų geriau moka. Kadangi turėjau
išsilavinimą, man pasiūlė pabandyti ge-
riau apmokamą bankininkės darbą.
Gaudavau 12,5 dolerio per valandą.
Toks atlyginimas tuomet man atrodė
kaip aukso kasyklos. Na, galiu pasakyti
tik tiek, kad pirmus kelis mėnesius
banke tikrai nebuvo lengva. 

Kokią patirtį kaip asmenybė gavote iš
tokių skirtingų darbų?

Vienu metu labai daug skaityda-
vau apie darbo kultūrą ir etiką. Mano
galva, daug kas nesugeba integruotis
ne tik dėl kalbos nemokėjimo, bet ir dėl
itin subtilių kultūrinių skirtumų. Jei
jų nesupranti, nesuvoki, nepavyksta iš-
laikyti darbo. Tarkim, daugelis lietuvių
yra labai tiesmukiški, kai kalba su
amerikiečiais. Tačiau yra tokių niuan-
sų, kuriuos reikia išmokti perprasti.
Klausyti ir išgirsti ne tai, ką jie sako,
o kokią žinią mandagiai, kitais žo-
džiais bando tau perteikti. 

Aš neretai klausdavau savo draugų
amerikiečių, kad jie man ,,išverstų”, pa-
sakytų kaip skambėtų mintis, jei ji
būtų išsakyta tiesiogiai. Pavyzdžiui,
dažnai tekdavo girdėti: ,,Jei būčiau ta-
vimi, taip nedaryčiau”. Man atrodyda-
vo, na gerai, tu nedarytum, bet tu nesi
aš, o aš taip darysiu. Tik po kurio laiko
suvokiau, kad taip subtiliai jie bandy-
davo pasakyti, kad negalima to daryti.
Arba pasakymas – ,,Tą darydamas aš
nesijaučiu gerai”. Išvertus reikėtų su-
prasti, kad žmogus atsisako vykdyti tam
tikrą prašymą ar net paliepimą. Arba
viršininkas prašo: ,,Įsitikink, kad tas ar
kitas darbas padarytas”. Aš ne iš kar-
to supratau, kad iš tikrųjų tai manda-
gus paliepimas padaryti tą darbą.

Jeigu darbo pokalbio metu tavęs
paklausia, kaip tu sprendi darbe iški-
lusį konfliktą, tai negali atsakyti, kad
nesi konfliktiškas. Tu būsi palaikytas
žmogumi, kuris tinkamai nesiorien-
tuoja situacijoje. Nes darbe visada pa-
sitaiko nuomonių susikirtimo, galinčio
peraugti į konfliktą. Reikia paaiškinti,
kokiais būdais bandysi normalizuoti si-
tuaciją. 

Amerikiečių kolektyve būsi blogai
vertinamas, jeigu užsidarysi duris ir
apkalbinėsi kitą bendradarbį. Negali
rodyti ,,šalto peties” tik todėl, kad tau
kažkas nepatiko. Negali gerti kavutę at-
siskyręs su keliais darbuotojais. Tu turi
išmokti bendrauti su visais, išmokti
priimti ir labai nemalonius dalykus ir
tinkamai į juos reaguoti. 

Man yra tekę kalbėtis su Loyola
universiteto Tarptautinių ryšių sky-
riaus direktoriumi. Jis sakė, kad ame-
rikiečiams sunku rasti bendrą kalbą su
daugeliu kandidatų į darbuotojus iš
Rytų Europos,  kurių mentalitetas dik-
tuoja tiesmukišką bendravimo ma-
nierą. O amerikiečiai šių tautų atsto-
vams atrodo šalti ir nenuoširdūs, ar net
naivoki.

Ar amerikiečių kolektyve bendradarbiai
gali tapti gerais draugais?

Mano patirtis rodo, kad darbuoto-
jai stengiasi palaikyti normalius pro-
fesionalius santykius. Jie gali būti
draugiški, palaiko, pataria. Tačiau į
draugystes per daug nelenda. Nes jei-
gu darbe kyla konfliktas, būna sudė-
tinga viską atnarplioti. Susikerta lo-
jalumas ir profesionalumas. Kartais
bendradarbiai po darbo nueina kartu
išgerti alaus, tačiau vis vien tarp jų lie-
ka formalumo šešėlis. Daugelis su ben-
dradarbiais stengiasi išlaikyti man-
dagų atstumą. Turi suprasti, kad tavo
darbo pasiekimai yra svarbiau, negu
asmeninės problemos. Jos neturi įsi-
lieti į tavo darbo ir veiklos erdvę. 

Papasakokite apie laisvalaikio pomė-
gius. Jūsų namuose ant sienų kabo daug įrė-
mintų akvarelių darbų…

Lietuvoje sukausi tarp meno žmo-
nių. Bet čia atvykusi atsidūriau visai ki-
tokioje aplinkoje. Dirbdama su tais dei-
mantais ir banke pasijutau labai pasi-
ilgusi to, ką turėjau namuose. Kartą
savo draugui pasakiau, kad jaučiuosi
dūstanti tarp tų banknotų. Vieną kar-
tą gėrėme kartu su tuo draugu kavą. Jis
laikraštyje pamatė skelbimą, kad ren-
kama grupė norinčių mokytis akvare-
lės. Draugas nuėjo ir nupirko teptukų,
popieriaus ir pasakė: ,,Eik ten ir piešk”. 

Taip ir nuėjau. Pradžioje turėjau
didelių ambicijų piešti gėles, maniau
būsiu didelė menininkė. Paaiškėjo,
kad ja tapti ne taip jau ir lengva. Pa-
menu, kartą sukūriau darbą ant dide-
lio lapo. Priėjo dėstytojas, tą darbą ap-
žiūrėjo,  parodė mažą lopinėlį pačiame
piešinio kampe ir pasakė, kad ta dalis
jau atrodo neblogai… Tada ir nustojau
būti didele menininke. Ėmiau vaikš-
čioti tam, kad galėčiau atsidurti tarp ki-
tokių žmonių, kitoje aplinkoje. Toje stu-
dijoje kartą per savaitę renkasi ben-
draminčiai ir piešia keturias valandas.
Per tą laiką skamba geras džiazas,
mes gurkšnojame vyną. Ateina ten
įvairaus amžiaus ir įvairių profesijų
žmonių. Daugeliui studijos mokinių pa-
sisekė būti priimtiems į rimtas gale-
rijas. Mane priėmė ,,Women Made Gal-
lery”, taip pat darbai buvo kelis kartus
eksponuoti ir parduoti ,,August  Haus
Gallery”. Mano akvareklės dalyvavo ne
tik bendrose studijos narių parodose,
bet buvo eksponuojamos personalinė-
je parodėlėje, surengtoje ,,Starbucks”. 

Esate retas „egzempliorius”, jau 18
metų gyvenate Čikagoje ir sugebate apsieiti
be automobilio. Kaip tai pavyksta?

Esu išsilaikiusi vairavimo egza-

miną, turiu vairuotojo pažymėjimą. Ta-
čiau nevairuoju. Nuo pat atvykimo
gyvenu Čikagos šiaurinėje dalyje. O čia
viskas ranka pasiekiama: dvidešimt
minučių iki darbo, dešimt iki parduo-
tuvės, ežeras pašonėje, čia pat teatras
ir t.t. Aš juokauju, kad pakeitusi dar-
bą, turiu tik prisiminti, į kurią pusę,
dešinę, ar kairę,  eiti namo. O jeigu rei-
kia tolėliau pavažiuoti, tai renkuosi
taksi arba visuomeninį transportą.

Lietuvoje dirbote žurnaliste, sakėte,
kad šis darbas mieliausias širdžiai. Ar čia
nepasigendate rašymo?

Pasigesdavau ir kalbėdavau, kad
noriu rašyti. Viena moteris iš tų pačių,
kurie ateina vakarais į studiją piešti,
pažįsta laikraščio ,,Gazette” redakto-
rių. Ir štai aš iš to redaktoriaus gavau
užduotį aprašyti vieno kunigo istoriją.

Jis tik senatvėje išsiaiškino, kad yra žy-
das, vaikystėje išgelbėtas iš Vilniaus
geto. Tai dabar jau trylika metų esu to
laikraščio korespondentė, nuolat pa-
rašau jiems straipsnių.

Pastebėjau, kad Amerikoje neretai
svajones padeda įgyvendinti aplinka,
jos žmonės. Aplinka visada labiau pa-
laikanti, negu kritikuojanti. Daug kar-
tų pajutau, kad nemažai žmonių gali ir
nori tau patarti, padėti, palaikyti ir pa-
likti pačiai toliau eiti. Čia, Amerikoje
verta praleisti laiko. Gal aš pinigų daug
ir neužsidirbau, kad galėčiau gyventi
ekstravagantiškai. Bet ši šalis proto
man daug įkrėtė. Įsitikinau, kad reikia
tik imti ir daryti tai, ką nori. Taisyklė,
kad tiems darbams, kuriuos trokšti
nuveikti, visada atsiras pinigų. Ir dar
Amerikoje išmokau, kad jeigu šypso-
sies, tai ir pasaulis tau šypsosis ir padės.

Atkelta iš 7 psl.

Agila:Nepakanka vien turėti gerą
pasiūlymą, paremtą argumentais, svar-
bu gebėti jo nauda įtikinti ir visas su-
interesuotas šalis. 

Be motyvacijos, svarbu žmogaus
profesinė ir visuomeninė patirtis, ku-
rią galės parvežti į Lietuvą, lyderystės
įgūdžiai, projektų valdymo ir analiti-
niai bei komunikaciniai įgūdžiai.

Ar programoje laukiate ką tik stu-
dijas baigusio jaunimo? Ar programa do-
misi didesnę ir patirtį sukaupę specia-
listai?

Agila: Norint dalyvauti programo-
je, darbo patirtis yra būtina. Šių metų
dalyvių amžiaus vidurkis yra apie 27
metus, tad tai tikrai nėra ką tik studi-
jas baigę žmonės. Turime mokslo dak-
tarų, ilgametę patirtį turinčių versli-
ninkų, netgi chirurgų. Kasmet kandi-
datų profesionalumas auga ir konku-
rencija didėja. 

Kodėl JAV gyvenantys lietuviai turėtų
susidomėti galimybe prisijungti prie „Kurk
Lietuvai”?

Agila: Todėl, kad tai ne tik galimy-
bė augti pačiam, bet ir auginti savo šalį!

Visi, norintys daugiau sužinoti
apie programą „Kurk Lietuvai”, yra
kviečiami apsilankyti kovo 12 d. Navy
Pier vyksiančiame Lietuvos Nepri-
klausomybės dienos minėjime, kuria-
me „Kurk Lietuvai” pristatys A. Barz-
dienė. Kovo 15 d. Pasaulio lietuvių
centre esančioje „Sielos” galerijoje
bus rengiamas „Kurk Lietuvai” vado-
vės susitikimas su visais, kurie norė-
tų tapti programos globėjais Čikagoje.
Kovo 16 d. LR generaliniame konsula-
te įvyks „Kurk Lietuvai” pristatymas
potencialiems jos dalyviams. Norinčius
dalyvauti kovo 15 d. ir kovo 16 d. „Kurk
Lietuvai” renginiuose prašytume
kreiptis į LR generalinį konsulatą Či-
kagoje el. paštu kons.cikaga@urm.lt.

Kalbino Saulius Pumputis

„Kurk Lietuvai” sėkmės 
istorijos stebina pasaulį

Gabijos patirtis: Amerika – šalis, kuri įkrečia proto ir padeda įgyvendinti svajones.
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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

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

„DRAUGO” 
internetinėje svetainėje 

www.draugas.org

Pasidalinkite nuomone

www.facebook.com/draugolaikrastis

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

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

,,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
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IŠnUOMOJA

Surašymas nr. 68
Surašykite į brėžinį duotus žodžius.

Pažymėtuose langeliuose perskaitysite užduoties atsakymą.

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

www.draugas.org

NOTARIzUOTI VERTIMAI •  įgALIOjIMAI • MIgRAcINIų
FORMų PILDYMAS •  VERTėjO PASLAUgOS

Jurgita LaFortune
Vertėja

119 E. Ogden Ave., 
Suite # 210B

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

info@advancetrans.net
www.AdvanceTrans.net

Advance translations, Inc.

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

PERFINANSAVIMAS ir NUOMA

rasa Mitkus
Nekilnojamojo turto ir paskolų brokerė

PASLAUGOS

PASLAUGOS

Perku auksą ir sidabrą (mo-
netas, „bars”, indus, papuo-
šalus). Tel. 331-204-9347

Westmont pirmame aukšte išnuo-
moju 2 miegamųjų, gražiai įrengtą
butą. Yra 2 automobiliams pastaty-

mo aikštelė. Tel. 630-484-5982

5 raidės:
AKSIS – AKUTĖ – BALSĖ – BITĖS – BUKAS – ĖGLIS – LYGIS – SIMAS
– SKALĖ – SUSAS – ŠALPA – ŠAPAI – TAIGA – TEGUL.

7 raidės:
ATVARTA – BAVARAI – BĖGSENA – BEKONAI – EKSTAZĖ –
ELNIENA – ETMONAS – FAUSTAS – GANYMAS – GURINYS –
INDĖLIS – IŠNAROS – KAIPMAT – KANIAVA – LAMBADA –
LUBINAS – ONDATRA – PAGONIS – PASOSTĖ – POBŪVIS –
RANDEVU – REKVIEM – SĄSPARA – SKALSĖS – SKĖRIAI –
SPRAGĖS – SPŪSTIS – SVIFTAS – TAVERNA – TIROLIS – TRAUKLĖ
– TUTUTIS – ŪKVEDYS – VARPINĖ – VERANDA – ZEFYRAI.

8 raidės:
ATAVARAI – GARDUMAS – GONDVANA – IDIOTIJA – MASTIFAI –
NASTURTĖ – NUOTYKIS – UŽNEMUNĖ.

Clevelando lietuvių plėtros fondas „Plėtra” ieško asmens
laikinoms lietuviškų organizacijų resursų direktoriaus pareigoms.

Darbo užduotis:

n įsteigti ir koordinuoti komunikacijos ryšius su Ohio ir Cleve lando
apylinkių lietuvių bendruo menėmis ir organizacijomis,

n surinkti kontaktinę informaciją,

n sukurti ir tvarkyti tinklalapį, kuriame būtų pateikiama ir skleidžiama
informacija apie lietuvišką  veiklą, renginių kalendorius, nuorodas į
organizacijų ir jų ruošiamų renginių tinklalapius.

Atlyginimas priklausys  nuo patirties ir išsilavinimo. 
Reikalingas lietuvių ir anglų kalbų žinojimas, iniciatyva, 
geri organizaciniai sugebėjimai.

Pradinis projekto terminas – 6 mėnesiai. Asmuo bus tiesiogiai pavaldus
„Plėtros” Direktorių tarybai.
CV ir prisistatymo laišką siųsti iki balandžio 1 dienos adresu:

The Cleveland Lithuanian Development Fund „Pletra”,
880 East 185th Street, Cleveland, Ohio 44119

Attn. ,,Directors Position”
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kAIp šUO SU kATe

ROMA VAREIKIENĖ

Yra tokia žinoma anglų rašytojo Joseph
Rudyard Kipling novelė vai kams apie
katiną, kuris mėgo vaikš čioti vienas.
Realiame gyvenime kiplingiško katino
literatūrinių prototipų galima surasti
nemažai, tačiau mūsų šeimos auginti-
nio Murkelio  elgsena toli gražu neįsi-
paišo į jokius šio minėto literatūros
personažo rė mus. 

Kartais stebėdama savo kati nėlio
gyvenimo būdą, galvoju, kad jis
yra visiška priešingybė savo

šei mos plėšriųjų žinduolių atstovams.
Ir jeigu manyti, kad dabartinės katės
greičiausiai yra kilusios iš  Senovės
Egipto ir apie 3500 m. pr. m. e. buvo  pri-
jaukintos žmonių, tai mūsų Mur kelis,
mėsėdžių plėšrūnų palikuonis, civili-
zuotu ir labai neįprastu elgesiu se-
niai pranoko savo protėvius. Jeigu tei-

Katinas, kuris mėgo žaisti
kompiuterinius žaidimus

Katinėlio Murkelio kompiuteriniai įgūdžiai gali nustebinti ne vieną.                              
Asmeninio archyvo nuotraukos

ilgus metus. Tada Murkelis ban-
dė mus „gydyti” savo žvilgsniu,
kurio skvarbumas ir įtaigumas
tiesiog braute brovėsi į giliausius
širdies užkaborius. „Mūsų me-
diumas”, –  sakydavo mano
mama, kuriai tuo metu šis nuovokus ir
supratingas šeimos augintinis buvo
tapęs tikra paguoda skausmo akivaiz-
doje. Ir tikrai Murkelis visada pirma-
sis pajunta, kada skauda namiškiams
ne tik dvasiškai, bet ir fiziškai. Jeigu tik
kas nors suserga namuose, Murkelis jo-
kiais būdais nesitrauks nuo ligonio, tol,
kol šis nepasveiks. 

Kaip ir kiekvienas augintis, mū sų
katinas yra prikrėtęs nemažai išdaigų.
Mėsėdiška jo prigimtis kartą šeimą pa-
liko be pietų. Jis sugebėjo nuo dujinės
viryklės, iš kunkuliuojančio puodo le-
tenomis išsitraukti mėsos gabalą ir jį
akimirksniu su doroti. Panašias išdai-
gas mes Mur keliui atleidžiame, nes jo
gerumas visada atsiperka su kaupu. 

Taigi grįžtant prie išskirtinio visai
nekatiniško Murkelio bruožo. Jau mi-
nėjau, kad jis desperatiškai nekenčia
vienatvės ir jeigu ta vienatvė neleisti-
nai užsitęsia, Murkelis kartais randa
katiniškų būdų  mums atkeršyti už jam
laiku neparodytą  dėmesį. Turbūt su-
prantate, kad bate ar ant drabužio ras-
ti šlapimo dėmę su užmušančiu kvapu
ne pats maloniausias dalykas, koks
gali nutikti katinų augintojams. 

Taigi, kad tas vienatvės liūdesys
nebūtų toks slegiantis, Murkeliui ne-
tikėtai buvo rastas  naujas užsiėmimas.
Kartą mano dukra Ieva jam parodė
kompiuteryje specialiai kačiu kams
sukurtą linksmą kompiuterinį žaidimą
„Lonely cat toy”. Niekada nepamiršiu,
kaip mūsų augintinis sulaikęs kvėpa-
vimą, stebėjo ekrane  žuvytes, pelytes
ir paukštelius. Pa lietęs letenėle tuos
gyvius,  gaudavo dvigubą dozę malo-

giama, kad katės gali bendrauti dau-
giau nei 100 kūno kalbos pozų ar gar-
sų, tai mūsų Murkelis tikrai moka
savo jausmus išreikšti kur kas daugiau
kūno kalbos pozų, o jo miaukimas,
murkimas turi kur kas daugiau raiškos
ir garsų atspalvių, nei eilinio katinėlio.
Jeigu teigiama, kad katės geba išmok-
ti klausyti paprastų ko mandų ir nau-
dotis paprastais mechanizmais, tai
mūsų Murkelis jau labai seniai koja ko-
jon žengia su šiuolaikinėmis techno-
logijomis, ir net galima sakyti yra jas
meistriškai įvaldęs. 

Murkelis mūsų namuose atsirado
gelbėdamasis nuo eilinio katino gyve-
nimo lietuviško kaimo kluone. Ir kaip
laikas parodė, jis tikrai buvo vertas in-
telektulios, šviesuoliškos aplinkos.
Murkelis – katinas, kuris niekuomet ne-
vaikšto vienas ir tiesog desperatiškai
nepakenčia vienatvės. Parėjusius iš
darbo namie mus pa sitinka kniauki-
mas, kuriame telpa visas katiniškas pa-

sakojimas su skirtingo-
mis intonacijomis, įvai-
riaspalviu balso tembru.
Murkelis pasitelkdamas
tikrai daugiau nei 100
kūno kalbos pozų, mums
pasakoja, ką jis veikė
visą dieną, kaip jis ilgė-
josi mūsų, kiek pro langą
žvilgsniu „nu dobė” pa-
ukštelių ir kiek pelių su-
 medžiojo. Žodžiu, mūsų
šeimos vakarai būna pil-
ni Murkelio „pasakoji-
mų”. Tai būna laikas, kai
jis lydi kiekvieną mūsų
žingsnį, nepalieka mūsų
be savo dėmesio nei se-
kundei. Patyrėme mes ir
savo augintinio sensori-
nius gebėjimus, apie ku-
riuos taip pat dažnai
mėgsta kalbėti pasaulio
mistikai.  Mūsų šeima
prieš kelerius metus iš-
gyveno didelę netektį.
Ar timo žmogaus mirtis
giliai sukrėtė ir slogi ge-
dulo nuotaika nepaleidoKatinėlio Murkelio asmenukė su šeimininke.

numo, kai šios smagiai sujudėdavo.
Tas braukymas per kompiuterio ekra-
ną galėdavo tęstis ištisas valandas.
Taip mūsų katinėlis malšindavo vie-
natvės ilgesį. Tiesa, kompiuteriniai
įgūdžiai pa laipsniui tobulėjo. Išmoko
Murkelis kompiuteriu dar ir fotogra-
fuotis. Žinodavo kurį klavišą nuspausti
ir kaip ekrane įsiamžinti. Taigi šim-

Intelektualiojo Murkelio portretas.

tametės stereotipinės teorijos apie ka-
tes, manyčiau, yra pasenusios, nes pa-
saulis nestovi vietoje, o ir jo gyvento-
jai taip pat tobulėja.  Visada sakiau, kad
Murkelis ypatingas ir labai intelek-
tualus katinas, o tai įrodo, kaip jis
nuo pat mažens mėgsta miegoti ne
kur kitur, o tik ant knygų krūvos.    

P. S. Redakcija labai laukia ir jūsų istori-
jų apie mylimus augintinius.
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4545 W. 63rd st., Chicago, IL 60629 
tel: 773-585-9500

www.draugofondas.org

DRAUGO FONDAS

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

http://draugokalendorius.org

Draugo fondo pavasario vajus

Palaimintojo Teofiliaus Matulionio metai

A † A
JUZĖ SAKEVIČIENĖ

KURAITYTĖ
Mūsų mylima Teta Juzė mirė 2017 m. kovo 6 d.,Chicago, IL.
Gimė 1923 m. vasario 14 d. Šiluvoje, Lietuvoje.
Jos tėveliai a. a. Tomas Kuraitis ir a. a. Sofija Pociūtė.
Velionė buvo žmona a. a. Juozo Sakevičiaus, sesutė a. a. Kazės

Kuraitytės (Amerikoje) ir kitų a. a. brolių ir seserų Lietuvoje.
Nuliūdę liko giminės Amerikoje, Kanadoje ir Lietuvoje. Ypatingai

liūdi Dainos ir Rimo Dumbrių šeima, kuri glaudžiai su Teta bendravo.
A. a. Juzė bus pašarvota pirmadienį, kovo 13 d., nuo 10 val. ryto iki

11 val. ryto Švč. Mergelės Marijos Gimimo parapijos bažnyčioje, 6812 S.
Washtenaw Ave, Chicago, IL.

Laidotuvių šv. Mišios bus aukojamos 11 val. ryto.
Po Mišių velionė bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse. 
Vietoje gėlių prašome aukoti Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažny -

čiai.
Kviečiame visus draugus, artimuosius ir pažįstamus dalyvauti

laidotuvėse.
Nuliūdusi šeima

„Saulutės” JAV Rytinio pakraščio atstovui

A † A
ROBERT DUDA

mirus, reiškiame nuoširdžią užuojautą jo giminėms
ir artimiesiems.

„Saulutė”, Lietuvos Vaikų globos būrelis

Mūsų gimtąją planetą Žemę drebina gamtos stichijos, o žmoniją – eko-
nominės, dvasinės ir moralinės krizės. Tarp tų neramių žinių mus, lie-
tuvius, guodžia ir ramina žinia iš Vatikano – Šv. Tėvas lietuvį arki-

vyskupą Teofilį Matulionį leido skelbti kankiniu, palaimintuoju. Net ir neti-
kintiems, o tuo labiau tikintiesiems, tai nuostabi žinia, sakanti, kad mūsų tau-
ta turi garbingų žmonių, kuriuos aukština visas krikščioniškas pasaulis.  Po Jur-
gio Matulaičio turėsime jau antrą palaimintąjį.

„Melskime, kad visi būtume drąsūs krikščioniško gyvenimo liudytojai”, –
kalėdiniame laiške rašė Lietuvos vyskupai.

O kaip mes, išeivijos lietuviai, galėtume pagerbti šį žmogų ir išreikšti savo
atsidavimą vertybėms, kurios šią asmenybę iškėlė į krikščioniško gyvenimo švie-
sulius?

Draugo fondo (DF) taryba kviečia remti katalikišką spaudą, o išeiviams –
pirmiausia savąjį „Draugą”, kuris jau daugiau kaip šimtas metų buria mus į vie-
ną bendruomenę, lietuvišku žodžiu skatina laikytis vienas kito. Parama „Drau-
gui” nėra auka, bet atsilyginimas už daugelį metų skelbtą krikščionišką žodį lie-
tuviams.

Atbundant gamtai DF kviečia visus jungtis į pavasario vajų ir aukomis rem-
ti „Draugą”, laukiant dienos, kada garbusis kunigas, arkivyskupas, kankinys
Teofilis Matulionis bus paskelbtas palaimintuoju. Šventieji ir palaimintieji yra
su mumis visuose darbuose.

Už aukas visiems nuoširdžiai dė kojame.
Už 50 dol. auką pageidaujant bus išsiųsta baritono Algio Grigo arijų CD.

Nepamirškime Draugo fondo: įrašykime jį į savo testamentus.
Čekius rašyti: Draugas Foundation ir siųsti 4545 W. 63rd Street, Chicago, IL

60629.
Mokesčių ID Nr. 36-3916303

Marija Remienė
DF tarybos pirmininkė

Su 200 dolerių:
Nemira Šumskienė, garbės narė,

iš viso 7,200 dol., Chicago, IL
Brighton Parko lietuvių namų sa-

vininkai, garbės nariai, iš viso 1,300
dol., Chicago, IL

Su 175–150 dolerių:
Viktoras A. Kuraitis, garbės na-

rys, iš viso 1,300 dol., Mokena, IL
Antanas ir Vida  Gilvydžiai, iš

viso 600 dol., Homer Glen, IL

Su 100 dolerių:
Irena-Jolita Mazurkiewicz, gar-

bės narė, iš viso 4,100 dol., North Ri-
verside, IL

Irena Ancerienė, garbės narė, iš
viso 3,900 dol., Porter, IN

Julius ir Regina Matoniai, garbės
nariai,  iš viso 3,400 dol., Burbank, IL

Vytautas ir Aldona Čepėnai, gar-
bės nariai, iš viso 2,140 dol., Darien, IL

Raminta Sinkienė, garbės narė, iš
viso 1,610 dol., Lemont, IL

Su 50-25-5 dolerių:
Gražina Damijonaitienė, iš viso

950 dol., Willowbrook, IL
Valerija Cijūnelienė, iš viso 750

dol., Willowbrook, IL
Augustinas ir Vida Tijūnėliai, iš

viso 550 dol., Chicago, IL
Danguolė Ilginytė, iš viso 510 dol.,

Palos Hills, IL
Ray ir Dana Norvaišai, iš viso 300

dol., Aurora, IL
Marytė Černiutė, iš viso 170 dol.,

Hinsdale, IL
Vita Zygmantienė, iš viso 140 dol.,

Chicago, IL
Veronika Švabienė, iš viso 100

dol., Lemont, IL
Rūta Kulbis, iš viso 25 dol., River-

side, IL
Irena Barzdukas, iš viso 15 dol., Le-

mont, IL

Už paramą laikraščiui Draugo
fondas dėkoja visiems aukotojams  

Pirmieji pavasario vajaus įnašai

,,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!

Remkime Draugo fondą
Nuo 1992 metų Draugo fondas padeda išlaikyti mūsų lietuvišką,

katalikišką „Draugo’’ laikraštį. Prisiminkite Draugo fondą savo tes-
tamente. 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
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„Saulutė”, Lietuvos vaikų globos būrelis dėkoja už aukas padėti vargingai gyvenantiems
vaikams ir studentams Lietuvoje. Aukojo: „Mor gan Stanley” (per Paulių Majauską) $250;
tęsiant vaiko metinę paramą Laura Alkevicz $360, Gražina Kenter $360, William Emory $30.50,
dr. Rim vydas ir Regina Šliažai $1080. Labai ačiū. „Saulutė („Sunlight Orphan Aid”), 1133
Amber Dr., Lemont, IL 60439, tel. (630) 243-7275, el. paštas: indretijunelis@sbcglobal.net

� Šį sekmadienį, kovo 12 d., lietuvių evan-
gelikų liuteronų Tėviškės parapijoje šventinės
pamaldos prasidės 11:30 val. r. Po jų – Kovo
11-osios minėjimas ir smagi lietuviška popietė
su kugelio pietumis. Adresas: 5129 Wolf Rd.,
Western Springs, IL 60558.

� JAV LB Lemonto apylinkės Socialinių rei-
kalų skyrius kovo 15 d., trečiadienį, 1 val.
p. p. kviečia visus į PLC  Lemonte skaityk-
lą pasižiūrėti filmo apie poeto Bernardo Braz-
džionio apsilankymą Lietuvoje dar sovietiniais
metais.

� Kovo 19 d., sekmadienį, Beverly Shores
Lietuvių klubas kviečia į Vasario 16-osios ir

Kovo 11-osios minėjimą. 1 val. p. p. vyks lie-
tuviškos pamaldos Šv. Onos bažnyčioje (433
E. Golfwood Rd., Beverly Shores, IN), po jų
– minėjimas, muzikinė dalis, kurią atliks Al-
degunda, ir vaišės. Pasiteirauti tel. 219-512-
3493.

� Balandžio 9 d., Verbų sekmadienį, kvie-
čiame visus apsilankyti Lietuvos Dukterų drau-
gijos valdybos ruošiamame tradiciniame tor-
tų, pyragų ir velykinių rankdarbių išpardavi-
me, kuris vyks nuo 10 val. r. Didžiosios sa-
lės vakarinėje  dalyje PLC, Lemonte. Tuo pa-
čiu prašome šeimininkių prisidėti savo iškeptais
skanėstais ir taip paremti šią organizaci-
ją. Vaišinsime kava ir užkandžiais.   

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 0.90% 
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

Remigijus Adomaitis, dirigentas
Daiva Šulcaitė, koncertmeisterė

Koncertas :
2017 m. kovo 17 d., penktadienį,
7 val. v.

Cleveland State University
Music Building
Waetjen Auditorium
2001 Euclid Avenue,
Cleveland, OH  44115

Bilietai:
20 dol. – Suaugusiems
10 dol. – Vaikams ir jaunimui (18 m. ir jaunesniems)

Dėl bilietų ir informacijos:
Amanda Muliolienė – 216-938-7356 
arba el. paštas:  boyschoirconcert@gmail.com

Koncertą rengia:
Clevelando Valstybinio universiteto tarptautinis skyrius
Choras EXULTATE
LR konsulatas

https://dagilelis.eventbrite.com

Bilietai:
20 dol. – Suaugusiems
10 dol. – Vaikams ir jaunimui (18 m. ir jaunesniems)
Dėl bilietų ir informacijos:
Amanda Muliolienė – 216-938-7356 
arba el. paštas:  boyschoirconcert@gmail.com

Koncertą rengia:
Clevelando Valstybinio universiteto tarptautinis skyrius
Choras EXULTATE
LR konsulatas

https://dagilelis.eventbrite.com

2017 m. kovo 26 d., 12:30 v.p.p.
PASAULIO LIETUVIU CENTRE • LEMONTE, IL

Auka - 25 dol.

Rezervacijos: Aldona Rauchiene • 708.598.7438 • aldrauch@gmail.com

2017 m. kovo 26 d., 12:30 v.p.p.2017 m. kovo 26 d., 12:30 v.p.p.2017 m. kovo 26 d., 12:30 v.p.p.2017 m. kovo 26 d., 12:30 v.p.p.2017 m. kovo 26 d., 12:30 v.p.p.2017 m. kovo 26 d., 12:30 v.p.p.2017 m. kovo 26 d., 12:30 v.p.p.2017 m. kovo 26 d., 12:30 v.p.p.2017 m. kovo 26 d., 12:30 v.p.p.2017 m. kovo 26 d., 12:30 v.p.p.2017 m. kovo 26 d., 12:30 v.p.p.2017 m. kovo 26 d., 12:30 v.p.p.2017 m. kovo 26 d., 12:30 v.p.p.2017 m. kovo 26 d., 12:30 v.p.p.2017 m. kovo 26 d., 12:30 v.p.p.2017 m. kovo 26 d., 12:30 v.p.p.2017 m. kovo 26 d., 12:30 v.p.p.

VYDUNO JAUNIMO 
FONDO

VYDUNO JAUNIMO VYDUNO JAUNIMO 
FONDO

•

SUKAKTIS
Padėka
Cicero lietuvių Medžiotojų ir žuvautojų klubo valdybai ir nariams reiškiu nuo-

širdžią padėką už man padovanotą dviejų dienų fazanų medžioklę ir New Glarus,  WI,
gražioje valgyklos posėdžių salėje suruoštas klubo 60-mečiui skirtas jubiliejines vai-
šes bei gautas dovanas su klubo emblemomis.

Visiems dėkoju ir linkiu ilgos bei gražios klubo veiklos.
Vytautas Markevičius,

Merrillville, IN

Šį sekmadienį, 
kovo 12 dieną,

pasitikime pavasarį,
laikrodžių rodykles
pasukdami viena
valanda pirmyn!

Iki kovo 14 d. Lietuvos kultūros taryba laukia organizacijų paraiškų kultūros ir meno sričių
ir programų konkursams. 
Daugiau apie finansavimo sąlygas – http://www.ltkt.lt/projektu-finansavimas/konkursai. 


