
PERIODICALS

N
EW

SP
A

PE
R 

- D
O

 N
O

T
 D

E
L

A
Y

- D
at

e 
M

ai
le

d 
03

-2
3-

20
18

LITHUANIAN WORLD-WIDE NEWS

DRAUGAS
ŠEŠTADIENIS – SATURDAY, KOVO-MARCH 24, 2018 • Vol. CIX NR. 36 Kaina 2 dol.

ŠIAME NUMERYJE:

Enrika: ,,Darbas su gyvūnais – 
mano pašaukimas” – 7 psl.

Amerkos lietuvis Tekančios 
Saulės šalyje – 10 psl.

Jubiliejinio ČLKL sezono čempionė – „Lituanica”

PRISIMINKITE DRAUGĄ SAVO TESTAMENTE
www.draugas.org/palikimai Tel. 773-585-9500

Kauno jėzuitų gimnazijos robo tikos komanda „Phoenix” Lietuvos FLL (First Lego League) ro-
botikos čempionate.

Auksinės rankelės” nugalėtoju tapo finale 15 taškų surinkęs
„Juodkrantės” atstovas R. Syčius. Jį sveikino ir apdovanojimus įtei-
kė LR generalinis konsulas Čikagoje M. Bekešius (d.) ir ČLKL vadovas
A. Matulevičius. 

Balandžio 25–28 d. Det-
roite vyks FLL (First
Lego League) roboti-

kos pasaulio čempionatas,
kuriame šie met Lietuvai at-
stovaus vienintelė gru pė –
Kauno jėzuitų gimnazijos
(KJG) mokinių komanda
„Phoenix”, jau daug metų
skinanti pergales vietinėse
ir tarptautinėse varžybose. 

KJG komandos nariai:
Rokas Ta rasevičius, Nojus
Baliūnas, Paulius Dovidai-
tis, Goda Milašiūtė, Povilas
Kirna, Dominykas Navic-
kas ir Jonas Krikščionaitis
progą dalyvauti šiame kon-
kurse iškovojo Lietuvoje
vykusiame čempionate, kur
kitiems varžovams nepali-
ko jokių galimybių, lai mėda-
mi pergalę visose varžybų
kategorijose. 

FLL robotų čempiona-
te komandos varžosi trijo-
se rungtyse: pradžioje tei-
sėjams įdomiai pateikia

Antrą kartą stipriausios Čikagos lietuvių krepšinio
lygos (ČLKL) ko mandos nugalėtoja tapo ir čem-
pio nišku šampanu savo įsimintiną pergalę aplaistė

čempionato senbuviai „Lituanicos” krepšininkai. 
Kovo 17 d. Pasaulio lietuvių centro (PLC) salėje Le-

monte vykusiose jubiliejinio, 15-ojo ČLKL sezono le-
mia mose rungtynėse „Lituanicos” krep šininkai po
atkaklios kovos, rezultatu 76:72 įveikė tituluočiausią
ČLKL ko mandą, keturis kartus šios lygos čempionę –
„Radviliškį”.

Naudingiausiu finalinių rungtynių žaidėju pripa-
žintas dar praėju sį sezoną „Radviliškio” komandos
marškinėlius vilkėjęs nugalėtojų ko mandos žaidėjas
Andrius Petkūnas, kuris kartu su džiaugsmo akimir ko-
mis besimėgaujančiais komandos draugais į viršų iš-
kėlė pereinamąją ČLKL čempionų taurę.        – 9 psl.

15-ojo ČLKL sezono čempionai „Lituanicos” krepšininkai stipriausios komandos vardą iškovojo antrąjį kartą.
Dainiaus Ruževičiaus nuotraukos

Palaikykime Lietuvos gimnazistus – 
robotikos varžybose Detroite!

savo ko mandos vertybes (dažniausiai pa-
ruo šia trumpą vaidinimą ar dainą), vėliau
pristato inovatyvaus projekto idėją, kuri
būna susijusi su tų metų tema, o ga-
liausiai rodo savo sugebė jimus robotų

varžybose. Šių metų te ma – hidrodina-
mika, tad visos ko mandoms skiriamos
užduotys susijusios su vandens judėji-
mu ir jį liečian čiomis problemomis.

– 5 psl.



2 2018 KOVO 24, ŠEŠTADIENIS DRAUGAS

DRAUGAS
(USPS-161000)

THE LITHUANIAN WORLD-WIDE NEWSPAPER

Published on Tuesday, Thursday 
and Saturday 

except legal Holidays, Jan. 2nd, and Dec. 26th by
the Lithu anian Catholic Press Society, 

4545 W. 63rd Str., Chicago, IL 60629-5532. 
Tel.: 773-585-9500. Fax.: 773-585-8284
Periodical class postage paid at Chicago, IL 

and additional mailing offices.
Subscription Rates: $150.00.

GARBėS PRENUMERATA $250.00
JAV – metams $150.00 • 1/2 metų $80.00 • 3 mėn. $57.00

Pirma klase – $340.00 • kartą per savaitę $240.00
Į Kanadą – metams $390.00 (USD) • 1/2 metų $210.00 (USD) • 3 mėn.$110.00 (USD)

Į Lietuvą paprastu paštu – metams $120.00 • 1/2 metų $66.00
Internetinė prenumerata – metams $99.00 

TIK ŠEŠTADIEnIO LAIDA
JAV metams $95.00 • 1/2 metų $70.00 • 3 mėn. $48.00

Į Kanadą– metams $150.00 (USD) •1/2 metų $120.00 (USD) • 3 mėn.$75.00 (USD)
Į Lietuvą – metams $70.00

Mažindami pašto išlaidas, prenumeratos kvitų nesiunčiame. ,,Draugo” prenumerata yra mokama iš anksto.
Administracija dirba kasdien nuo 9:00 iki 4:30, šeštadieniais nedirba. 

Redakcija dirba kasdien nuo 8:00 iki 4:00, šeštadieniais nedirba.

Vyriausioji redaktorė – 
Ramunė Lapas

vyr.redaktore@gmail.com

Redaktorė – 
Virginija Petrauskienė

Techninis redaktorius –
Jonas Kuprys

Korektorė – 
Dalia Sokienė

Už skelbimų turinį ir kalbą neatsakome. 

Straipsnių autorių nuomonė nebūtinai 
sutampa su redakcijos nuomone.

Administracija –
skelbimai@draugas.org.,  administracija@draugas.org

Reklama – Audronė Kižytė, 
audreykizys@gmail.com, 630-805-1404

G A N Y T O J O  Ž O D I S

Ne mano valia, bet Tavo...
KUN. LUKAS LANIAUSKAS SJ

Verbų sekmadienis, šventosios sa vaitės
pradžia, mums yra priminimas – kaip grei-
tai ir lengvai pasikeičia mūsų jausmai ir per-
spektyvos. 

Neseniai buvau parduotuvėje su
drauge ir jos dviem dukrelėmis,
ku rios linksmai kalbėjosi ir džiau-

gėsi apžiūrinėdamos parduotuvėje ba-
tu kus. Jaunesnioji, paėmusi vieną po -
rą, rodo juos man ir savo mamytei – ko-
kie jie gražūs, kokie ypatingi ir kaip jai
labai jų reikia. Mamytė, žino dama,
kad jai tų batukų nereikia, švelniai ir
mylinčiai paaiškina mergytei, kad ji
jau turi daug batukų ir kad jai jų ne-
reikia. Staiga lyg žaibas būtų trenkęs
– mergytės ūpas pasi keitė, ji pradėjo
garsiai verkti ir neįmanoma buvo jos
nuraminti. Per kelias sekundes viskas
pasikeitė, mylinti ir džiaugsminga
mergytė, kuri vaikštinėjo po parduo-
tuvę, staiga virto pikta ir nelaiminga
panele. Mamytė kantriai ir mylinčiai
ramino dukrytę, jai primindama, kokia
ji yra laiminga, kiek daug ji visko turi
ir kad sugrįžusios į namus jos galės
peržiūrėti spintą ir, užuot įsigijusios
naujus batukus, pasirinks iš didelės
daugybės, o kitus atiduos tiems, ku-
riems labiau reikia. Nors veidukas
nepasikeitė, liko susiraukęs, bet iš jos
akių mačiau, jog mergytė susimąstė
apie mamytės pasiūlymą. 

Melsdamasis ir mąstydamas apie
šios savaitės Evangeliją, prisiminiau šį

įvykį. Prisiminiau mergytę, jos ma-
mytę ir žaibišką jos dukrelės ūpo pa-
sikeitimą, kai ji negavo ko norėjo.
Nors tai ir labai paprastas pasakojimas,
manau, kad jame galima rasti parale-
lę su mūsų šiandienos Evan gelija ir
mumis – krikščionimis. Šian dien, prieš
procesijai įeinant į baž nyčią, mes skai-
tome, kad Kristus Je ruzalėje buvo su-
tiktas su didžiu džiaugsmu. Žmonės tie-
siog rėkė iš džiaugsmo ir bėgo pasitikti
jo, ateinan čio į miestą. Jie jį garbino ir
klojo jam prie kojų verbas, kad nei jo,
nei asilo, ant kurio jis jojo, kojos ne-
liestų žemės, nes Jis yra toks šventas,
kara liškas. Jam praeinant žmonės šau-
kė: Hosanna, Hosanna, Hosanna... Tai
pagarbos ir šlovinimo žodžiai, kurie
reiškė žmonių meilę, adoraciją ir
džiaugsmą Kristui įeinant į Amžinąjį
miestą. Bet, kaip mes žinome, šis
džiaugsmas staiga persikeitė į riksmą,
į kitokią procesiją ir pagaliau – į kito-
kį laukimą. 

Sunku suvokti, kaip greitai vis kas
gali pasikeisti. Prisimename mū sų
mažą mergytę parduotuvėje... Žmo nės
sulaukė Jėzaus, ateinančio į Amžiną-
jį miestą, jie savo mintyse bei suprati-
me matė jame tam tikrą at pir kėją: Jis
juos išgelbės iš nuodėmės, bet dar
svarbiau – išgelbės iš romėnų vergijos.
Jis bus Jų naujasis imperatorius. Bet,
kaip mes žinome, Jėzaus vaidmuo bei
atpirkimo planas buvo visiškai kitoks.
Jis išgelbės žmoniją ne ginklais, karu
bei jėga, bet meile, atleidimu ir galų
gale atiduodamas savo gyvybę. Kai

žmonės pradėjo suprasti, kad Jėzus, jų
supratimu, nebuvo jų atpirkėjas, jų
„planas”, jie labai greitai pakeitė šlo-
vinimo gies mes į šūksnius, reikalavi-
mus jam mirties bausmės. Staiga jų di-
dis džiaugsmas pasikeitė į didį skaus-
mą, ne apykantą ir reikalavimus jį nu-
žudyti. Ši scena labai dramatiška:
džiaugsmas, euforija ir šlovinimas pa-
sikeičia į nesantaiką, blogį ir norą žu-
dyti. Nors atrodo, kad vaikiškas ir pa-
prastas palyginimas, bet mergaitė par-
duo tu vėje parodo ir mūsų nusiteiki-
 mus, kai mes negauname to, ko no rime.
Kaip mes veržiamės patenkinti savo no-
rus, užuot atsidavę į Jo ran kas. Užuot
pasitikėję Juo. Šios šventos savaitės
dienomis mes esame kviečiami ap-
mąstyti Jėzaus išgany mą ir Jo atpir-
kimą Jo planu – kryžiaus keliu, kuris
veda į prisikėlimą. 

Kur mes savo gyvenimuose esa me
kaip maža mergaitė parduotuvėje ar
dar aktualiau – kur esame kaip visi
žmonės šiandienos Evangeli jo je... Kaip
mes esame panašūs į tuos, kurie nori
įgyvendinti savo planą, savo pageida-
vimus, kurie rūpinasi savimi labiau nei
bet kuo kitu. Kai mūsų norai tampa
svarbesni negu kitų žmonių ir ypač
Dievo. Ar mes galime save atpažinti toje
minioje, kai nusivylę, kad tai ne mūsų
planas, bet kieno kito, mes protestuo-
jame ir nusigręžiame nuo Jo. Tai pro-
ga mums nutilti, atidžiai peržvelgti
savo sąžinę ir grįžti pas Jį ir Juo pasi-
 tikėti. 

Mes, lietuviai, esame palaiminti,

nes turime Gailestingumo paveikslą
bei jo istoriją. Iš šv. Faustinos gyveni-
mo ir liudijimų žinome, kad Dievo gai-
lestingumas yra beribis ir kad iš to gai-
lestingumo plaukia nuostabus ir ga-
liojantis pasitikėjimas. Pasiti kė jimas,
kuris mus skatina ir veda į stabilumą
ir ištikimybę. Užuot blaškomi norų ir
savo perspektyvų, mes esame vedami
pasitikėti Juo. Tai nereiškia beviltiško
ar neplanuojamo gyvenimo, tai reiškia,
kad jis visiškai atiduo damas į Jo ran-
kas. Jis mums ga lutinai nurodo tikė-
jimo kelią. Visišką atsidavimą į Jo
Tėvo rankas. Tai da rydamas net iki
mirties. O tas Jėzaus atsidavimas ir pa-
sitikėjimas savo Tėvu mums laimėjo
amžiną gyveni mą. Tai ir mes, nesava-
naudiškai pa sižiūrėję į Jėzų, Gailes-
tingumo pa veikslo žodžiais ištariame:
„Jėzau, pasitikiu Tavimi”. 

Kas galvotų, kad mergytė, nelai-
 minga dėl batukų, galėtų mus moky ti,
kokie mes kartais esame su Dievu? Ko-
kie mes esame „hosanos” minioje, kuri
persikeičia į rėkiančius: „ant kry žiaus
Jį”? Kaip mes turime iš mokti ir galu-
tinai pasitikėti Jėzumi? Ne mano valia,
bet Tavo..

Kviečia šimtmečio 
Dainų šventė
Muzikos, dainų, šokių ir nepamirštamų įspūdžių
žadanti Dainų šventė vasarą visą Lietuvą ir pa-
saulį kvies kartu minėti valstybės atkūrimo
šimtmetį ir liepos 6-ąją giedoti „Tautišką giesmę”.
Himno frazė „Vardan tos…" tapo šventės idėjų pa-
grindu, visų jos renginių jungtimi.

Likus 100 dienų iki Dainų šventės, kovo 23 d. Vilniaus
rotušėje surengtoje spaudos konferencijoje pristatytos
šventės naujovės, kūrybinės ir organizavimo aktualijos.
Pasak Dainų šventės direktoriaus Sauliaus Liausos, šventės
idėja jau dabar buria visuomenę, organizuojamos įvairios
akcijos, judėjimai, auginantys šimtmečio emociją. Kartu su
iniciatyva „Lietuva 4 milijonai” rengiamas žygis per Lietuvą,
inicijuotas projektas „Dainų šventės alumnai”, vienijantis visų
kartų žmones, kada nors dalyvavusius šventėse. Iki svar-
biausio valstybės šimtmečio minėjimo renginio – Dainų šven-
tės – regionuose vyks keturi dideli renginiai: vokalinių an-
samblių šventė Linkuvoje, Teatrų diena Telšiuose, Folkloro
diena Raudondvaryje ir Dainų diena Klaipėdoje.

Birželio 30–iepos 6 d. Vilniuje ir
Kaune vyksianti Dainų šventė iš viso
pasiūlys net penkiolika renginių. Dau-
guma jų bus nemokami, o bilietus į ki-
tus renginius – Ansamblių vakarą, Šo-
kių dieną ir Dainų dieną (sėdimas vie-
tas) – jau nuo kovo 24 d. galima įsigy-
ti visose „Bilietai.lt” kasose ir interne-
tu adresu www.bilietai.lt. Netrukus
bilietai bus parduodami ir į vokalinių
ansamblių bei pučiamųjų instrumen-
tų orkestrų koncertus.

Į pirmą Dainų šventės renginį bir-
želio 30 d. pakvies Kaunas – taip pa-
gerbiamas miestas, kuriame 1924 m. pirmą kartą surengta
Dainų diena. Liepos 1 d. Simono Daukanto aikštėje pakils
Dainų šventės vėliava, LR Prezidentė Dalia Grybauskaitė pa-
skelbs šventės pradžią. Vilniaus rotušės aikštėje vyks specialiai
pasaulio lietuviams ir Lietuvoje gyvenančioms tautinėms
bendrijoms skirtas renginys „Šimtas Lietuvos veidų – su-
junkime Lietuvą”. Vakare į Vingio parką kvies Dainų šven-
tės atidarymui skirtas renginys.

Liepos 3 d. Dainų šventė žiūrovus kvies net į tris ren-
ginius. Katedros aikštėje, Bernardinų sode ir Pilių teritorijoje
nuo ryto šurmuliuos, muzikuos, šoks ir dainuos beveik 400
folkloro ansamblių – vyks Folkloro diena „Didžių žmonių

žemė”. Šv. Jonų bažnyčioje skambės
kanklių muzikos koncertas, o vakare Lie-
tuvos nacionalinėje filharmonijoje – ka-
merinės vokalinės muzikos koncertas. 

Liepos 4-ąją Bernardinų sode ir Ka-
tedros aikštėje pasirodymus surengs 100
Lietuvos mėgėjų teatrų. Dienos renginius
vainikuos 10 val. v. Kalnų parke prasidė-
siantis vienas spalvingiausių Dainų šven-
tės renginių – Ansamblių vakaras. 

Liepos 5 d. Vilnių sudrebins pučia-
mųjų instrumentų gaudesys – Vilniaus
pramogų arenoje vyks koncertas „Vario
audra”. O įspūdingas, beveik aštuonių

tūkstančių šokėjų kompozicijas žadanti Šokių diena pakvies
į Lietuvos futbolo federacijos stadioną. Šokėjų pasirodymai
liepos 5 d. bus rengiami du kartus – dieną ir vakare.

Kulminacija taps liepos 6-ąją vyksianti Dainų diena „Vie-
nybė težydi”. Trijų dalių Dainų dienos programa išskleis pa-
grindines mūsų himno idėjas, tačiau svarbiausia bus visų –
Lietuvoje ir pasaulyje gyvenančių lietuvių – drauge gieda-
ma „Tautiška giesmė”. Kai suskamba tūkstančiai vyrų, mo-
terų, vaikų ir jaunuolių balsų, daina tampa tautos gyvybės
balsu.

Lietuvos nacionalinio kultūros centro info ir nuotr.



Audra Januškienė – Čikagos lietuvių ben-
druomenėje yra daugeliui neblogai pažįstamas
žmogus. Vilniaus universitete įgijusi vokiečių

kalbos specialistės diplomą, Amerikoje ji pasuko
į maitinimo paslaugų sferą. Ši moteris kiekvienai
šventei, į kurią ji būna pakviesta kaip ,,Bravo Bites”
patiekalų gamintoja, padeda suteikti ypatingo ža-
vesio. A. Januškienės sukurti užkandžiai, karšti pa-
tiekalai bei meniškai pateikti ir savo skoniu užbu-
riantys desertai paprastai labai patinka valgytojams.
Šiandien mūsų pokalbis apie dar vieną Audros veik-
los sritį, nuo kurios ji pastaruosius kelerius metus
buvo nutolusi. Anksčiau ji organizuodavo scenos
atlikėjų iš Lietuvos pasirodymus Amerikoje gyve-
nantiems lietuviams, rengdavo susitikimus su įvai-
rių sričių menininkais. Šį pavasarį A.Januškienė vėl
kviečia į susitikimus su įdomiais žmonėmis, at-
vyksiančiais iš Lietuvos.

Audra, pavasarį žadate tautiečius pakviesti į du ren-
ginius: ineraktyvią intriguojančią režisieriaus Antano
Gluskino komediją ,,Čia aš Varatarius” (pagal šveicarų ra-
šytojo Pedro Lenz bestselerį) ir susitikimą su poetais iš Lie-
tuvos – Vilniaus pedagoginio universiteto filosofijos katedros
vedėju, rašytoju Liutauru Degėsiu, literatūros kritike, ver-
tėja, kultūros žurnalo ,,Nemunas” vyr. redaktore Erika Drun-
gyte, bei mėnraščio ,,Metai” vyr. redaktoriumi Antanu Šim-
kumi. Vadinasi, grįžtate prie veiklos, kurią buvote pri-
stabdžiusi?

Pirmiausiai supratau, kad turiu apsispręsti: ar
tęsėti prieš metus režisieriui Antanui Gluskinui ir
savo bičiulei režisierei Ramunei Rakauskaitei duo-
tą pažadą pakviesti į Ameriką A. Gluskiną ir jo ne-
tradicinio spektaklio ,,Čia aš Varatarius” atlikėjus.
Reikėjo arba pradėti veikti, arba pasakyti, kad aš to
nedarysiu ir atsiprašyti. Nusprendžiau imtis orga-
nizuoti, nes pajutau, kad man vėl įdomu tą daryti.
Prieš tai kelerius metus buvau praradusi entuziaz-
mą. Tuo pačiu ėmiausi ir dar kelių projektų. Vienas
iš jų – pasikviesti poetų į čia, Jaunimo centre, ge-
gužės mėnesį Daivos Petersonaitės rengiamą Poe-
zijos pavasario šventę.

Kodėl pasirinkote būtent A. Gluskino komediją? 
Kaip minėjau, pirmiausiai tai buvo mano drau-

gės pasiūlymas. Mane intrigavo spektaklio ekspe-
rimentinė dvasia. Pedro Lenz, romano autorius, už
šį savo kūrinį gavo ne vieną apdovanojimą, pagal jį
yra sukurtas filmas, taip pat ir ne vienas spektak-
lis. Tai pasakojimas apie 33 metų vaikiną, pravarde
Varatarius, grįžusį iš kalėjimo. Jis nusprendžia
gyventi dorai: susirasti darbą, nebevartoti narkotikų.
Buvęs kalinys įsimyli lankomiausio miestelio baro
padavėją. Ar lengva gyventi dorai? Spektaklio kū-
rėjai šią istoriją pasakoja humoristine forma, tačiau
yra ir gilesnis pasakojimo sluoksnis. Vertėjai Mar-
kus Roduner ir Rimantas Kmita šį romaną išvertė
į šnekamąją šiauliečių kalbą. A.Gluskinas nu-
sprendė pakviesti vaidinti neprofesionalių aktorių.
Iš keliolikos kandidatų jis atrinko pačius tinka-
miausius šiam kūriniui. Tik viena mergina, vaidi-
nanti barmenę, yra profesionali aktorė. Spektaklio
veiksmas vyksta ne scenoje, o tikrame bare. 

Pas mus ,,Čia aš Varatarius” du vakarus, balan-
džio 28 ir 28 dienomis bus vaidinamas ,,Bočių užei-
goje”. Antrąjį vakarą nusprendėme praplėsti eks-
perimento ribas – siūlome savotišką naujieną mūsų
bendruomenėje (nors tai labai įprasta amerikiečių
publikai) – spektaklį su vakariene (Dinner and
Theater”). Žiūrovai spektaklio metu galės žiūrėda-
mi vakarieniauti ir taip patys pasijusti veiksmo da-
lyviais. Šiam spektakliui šakučių ir taurių skam-
bėjimas tikrai netrukdys.

Beje, prieš nuspręsdama, ar bandysiu pasi-
kviesti A. Gluskino suburtą spektaklio trupę, no-
rėjau pati pamatyti tą komediją. Pamenu, skridau į
Lietuvą, bet mano lėktuvas vėlavo septynias va-
landas, todėl iš numatyto laiko nieko neliko. Tiesiai
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Redaktorė Virginija Petrauskienė

Audra Januškienė: 

iš Vilniaus oro uosto lėkiau į Kauną, kur į spektaklį
susirinkę žiūrovai buvo priversti manęs laukti. Ge-
rai, kad nelabai ilgai, tik apie 20 minučių. Tai, ką pa-
mačiau, man buvo įdomu, todėl Varatariaus istori-
ją nusprendžiau pasikviesti į Ameriką. Labai ti-
kiuosi, kad atsiras norinčių užsukti barą ir pama-
tyti, kas tą vakarą jame vyks. 

Ir dar. Eksperimentinė komanda atveža ir nau-
ją spektakliuką vaikams nuo 4 metų amžiaus pagal
Kęstučio Kasparavičiaus knygas ,,Kvailos ir trumpos
istorijos”. Jame muzika atliekama įvairiais daiktais,
balsu ir vaikiškais muzikos instrumentais. Spek-
taklio tikslas – teatro kalba kartu su vaikais pažvelgti
į mus supantį pasaulį. Per garsą, spalvą, žodį, vaiz-
dą ir lytėjimą skatinti vaikų kūrybiškumą ir savi-
raišką, lavinti fantaziją, atsakomybės jausmą, pa-
sitelkiant vaikams lengvai suvokiamas veiksmo
formas. Į šį vaikišką spektaklį tėveliai vaikučius ga-
lės atvežti balandžio 29 dieną į Dance Duo studiją Wil-
lowbrooke 12 valandą dienos. Kviečiame vaiku-
čius atvykti su savo pagalvėlėmis arba dideliais
minkštais žaislais, ant kurių įsitaisę, jie galės stebėti
scenoje vykstančias istorijas.

Poezijos pavasario svečiai iš Lietuvos – įdomūs ir lau-
kiami poetai. Ypač kai kuriuos poezijos ir prozos gerbėjus
domina Liutauras Degėsys, neseniai išleidęs naują savo
ese knygą ,,Apatiniai gyvenimo drabužiai”. Kaip pasirin-
kote šiuos autorius iš daugelio Lietuvos poetų? 

man vėl pasidarė įdomu tai daryti

Vėl galiu sakyti, kad šiek tiek nulėmė ir asme-
ninės pažintys. Liutauras Degėsys yra mano geras
draugas. Jo poezija žavėjausi dar būdama vyresniųjų
klasių moksleivė. Tąsyk man pateko į rankas jo poe-
zijos knyga ,,Meilės akys”. Pamenu, kad nemažai jo
tame rinkinyje spausdintų eilių, taip pat ir kitų man
patikusių poetų sukurtų eilėraščių buvau persira-
šiusi į savo sąsiuvinį. Atvažiuodama į Ameriką., at-
sivežiau ir tą sąsiuvinį. Kai po daugelio metų, vieno
pažįstamo paprašyta, sutikau savo namuose kelioms
dienoms priglausti porą svečių iš Lietuvos, paaiškėjo,
kad vienas iš jų yra L. Degėsys. Pamenu, parodžiau
jam tą savo jaunystės sąsiuvinį. Šis žmogus yra tik-
rai ypatinga asmenybė, įdomus pašnekovas. Ma-
nau, kad susitikimas su juo ir Čikagos Poezijos pa-
vasario dalyviams, ir jo naujos knygos ,,Apatiniai gy-
venimo drabužiai” gerbėjams suteiks puikių aki-
mirkų. Kai pasiūliau pakviesti L.Degėsį, E. Drungytę
ir A. Šimkų į Čikagos lietuvių Poezijos pavasarį, ren-
ginio organizatorė D. Petersonaitė mielai sutiko. 

Taigi, Čikagos Poezijos pavasario šventė vyks
Jaunimo centre, tuo pačiu metu, kaip ir Lietuvos Poe-
zijos pavasaris, gegužės 20 dieną, 2 valandą p.p.

Vadinasi, Jūsų filologės jaunystės dvasia jumyse išlaikė
savo pozicijas, universitetinis išsilavinimas taip pat ,,pa-
metėja” gyvenimo ir veiklos idėjų?

Nors turiu įkūrusi maitinimo verslą, tačiau
nesu virėja iš pašaukimo. Bet man yra įdomu dirb-
ti tokį darbą, į kurį galiu įdėti kūrybos. O maisto ga-
myba yra ta sritis, kuri leidžia išskleisti fantaziją. My-
liu tuos savo klientus, kurie manimi pasitiki ir lei-
džia sukurti patiekalus jų šventei. Tuomet dirbdama
jaučiuosi labai gerai. Jaunystėje visada svajojau apie
tokį darbą, kuris leistų man keliauti ir rašyti. Bet da-
bar tą svajonę papildė dar vienas elementas – mais-
to gamyba. Viskas išsikristalizavo į tai, kad kartu su
režisiere Ramune Rakauskaite 2016 metų vasarą
pradėjome kulinarinio paveldo įamžinimo video
projektą. Mes važinėjome po Dzūkiją ir filmavome,
kaip gaminami kai kurie šiam regionui būdingi pa-
tiekalai. Norime sukurti tokią internetinę svetainę,
kurioje būtų pasakojimai apie lietuviško maisto ga-
mybą. Kad ten savo filmuotus siužetus galėtų įkelti
ir svetainės lankytojai. O vieną dieną gal viską pa-
vyktų sudėti ir į dokumentinį filmą. Manau, kad šie
vaizdo pasakojimai sudomintų ne tik lietuvius, bet
ir amerikiečius o gal ir kitų pasaulio šalių gyvento-
jus. Nes mes, lietuviai turime daugybę dalykų, kurie
gali būti įdomūs pasauliui. 

Ačiū už pokalbį, sėkmės įgyvendinant naujas idėjas.

Kalbino Virginija Petrauskienė

A. Januškienė: ,,Man įdomu dirbti tokį darbą, į kurį galiu įdėti kūrybos”. Asmeninio archyvo nuotr.

(Iš k.) Audra su režisiere R. Rakauskaite ir savo dukra Lie-
pa vasarą Lietuvoje.
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Redaktorius Amandas Ragauskas

VA k A R I S

Šių metų sutvirtinimo rekolekcijų sa-
vaitgalio didžiausias pasikeitimas buvo
susirinkimo vieta. Tolokai vakaruose pa-
likę pažįstamą San Ysidro vietovę kilo-
me į Big Bear kalno viršūnę, Seven
Oaks apylinkėje. Mes atvykome šešta-
dienio rytą, nežinodami ko tikėtis, bet
radome ypatingai gražų ir jaukų namelį
su svetingais šeimininkais – Rasa ir RJ
Hendrickson. Iš karto pasijautė Dievo
buvimas.

Nors visą dieną lijo, sukūrėme
daug progų linksmai pažaisti,
pabendrauti ir priartėti prie

Dievo. 
Popu liariausias žaidimas buvo pa-

statyti medinį bokštą, nesiliečiant prie
jo rankomis, medinius blokus buvo
galima kelti ir statyti vieną ant kito tik
storų siūlų pagalba. Visi kartu turėjo

INGA GREBLIKIENĖ

Poetas Justinas Marcinkevičius sakė:
„Už laisvę atsakingi esame visi”. Kova už
laisvę neturi pabaigos. Laisvės troškimas
skatina mus susiburti, būti stipriems ir
matomiems. Nepriklausomybė – kai esi
pats atsa kingas už savo veiksmus. Kovo
11-ąją išreiškėme norą būti savo likimo
ir savo šalies šeimininkais. Smagu su vok-
ti, kad atkurta Nepriklausomybė jau
įžengė į trečiąją dešimtmetį. Ir dar sma-
giau žinoti, kad šis laisvės troškimas
suburia lietuvius ne tik istorinėse Lie-
tuvos vietose, bet ir visa me pasaulyje. 

Toli, oi, toli Cali fornija nuo Lie-
tuvos, o San Diego tikrai vienas
iš labiausiai nutolusių nuo Lie-

tuvos JAV miestų. Bet San Diego savo
Lietuvių Bendruomenės veiklumu tik-
rai nenusileidžia kitų didžiųjų Ame-
rikos bendruomenių veiklai. Smagiai
parke šventėme Užgavėnes, blynų šei-
mininkės prike pė tiek, kad net liko.
Gaila tik, kad Morės negalėjome su-
deginti, užtat visi ragavome midaus ir
„Suktinio”. Tada visi, sukviesti Eglės
Kristinos Kazlauskas, susirinkome

Darius Gaidys kartu su „Tolimų aidų” ansambliu. Rengėjų nuotraukos

Nepriklausomybės dienos minėjimas San Diego

Sutvirtinimo kandidatų Rekolekcijų savaitgalis kalnuose

Iš k.: Monika Mckenna, Dainava Petrulytė, Kristina Hayden, Aleksa Ja-
rašūnaitė, Ema Rugieniūtė, Sofija Warren, Saulė Baipšytė, Karina Rup-
lėnaitė, Erika Gedgaudaitė, Simona Zauniūtė.     D. Pakuckaitės nuotr.

Iš k.: Dominykas Gaidys, Vincas Petokas, Andrius Labutis, Vincen-
tas Balandis-Kovansky, Monika McKenna. 

Žydra van der Sluys nuotr.

Šventės organizatorius Šarūnas Landys
žadėjo, kad Lietuvos Nepri klausomybės
šventę šį kartą mi nėsime „standartiniu
formatu”, bet buvome nustebinti tikrai
šauniu ir jautriu renginiu. Visada sma-
gu, kai į šventę, o ypač proginę, at-
vyksta sve čių. Ir šį kartą buvo labai ma-
lonu, nes San Diego lietuvių su Nepri-
klau somybės švente atvyko pasveikinti
LR generalinis konsulas Vakarų pa-

krantėje Darius Gaidys su žmona Re-
nata ir Los Angeles Lietuvių Bend ruo-
menės (LB) pirmininkas Raimon das
Šilkaitis su žmona Rasa bei visų Cali-
fornijos lietuvių labai mylimas vyrų ok-
tetas „Tolimi aidai” iš Los Angeles. 

Minėjimą sveikinimu pradėjo Š.
Landys ir San Diego LB pirmininkė Bi-
rutė Uknevičius. Iškilmingumo ir nuo-
širdumo šventės pradžiai suteikė ce-

Dainos „Grįšim grįšim” atli kėjos su soliste Une Greblikaite (antroje eil. pirma iš d.).

San Diego LB pirmininkė Birutė Uknevičius (d.) įteikia čekį B. Braz džionio sekmadieninės
lietuviškos mokyklos vadovei Simonai Valan čiūtei ir iždininkei Rūtai Stecher.

Harbor salos parke ir patys pirmieji nu-
siuntėme Lietuvai savo šventinį svei-
kini mą. Vasario 16-ąją šventėme šei-
mose, ne viena lietuviška trispalvė
buvo iškelta šiame mieste. 

Kovo 11-osios laisvės šventę vėl
šventėme visi kartu. Ir nors buvo lie tin-
gas šeštadienis (lietus Californijo je
prilygsta didžiausiai pūgai, niekas net
iš namų nejuda), susirinko pilna salė.

galvoti, kaip tokią problemą iš spręsti.
Pati naudingiausia ir veiksmin-

giausia rekolekcijų veikla vyko mažų

grupelių susirinkimuose. Kiekvienas
grupelės  vadovas su penkiais vaikais
diskutavo apie požiūrį į religiją, į Die-

 vą, į šeimą. Kiekvienas dalyvis turėjo
kažką naujo ir įdomaus pasakyti – net
ir vadovai daug ko išmoko! Iš pra džių
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Atkelta iš 1 psl.

Į JAV atvykstanti KJG „Phoenix”
komanda ko misijai šiemet yra paruo-
šusi vandenį taupančio „Eko kvartalo”
idėją. Pag rindinė siūlymo mintis: su-
kurti tokius buitinius prietaisus, kurių
veiki mui nereikėtų vandens ir jie ga-
lėtų būti pritaikyti kasdieniam žmonių
naudojimui. Aukštus tikslus komandos
nariai sau kelia ir robotų varžybose.
Lietuvos čempionate pavyko pasiekti
puikų rezultatą ir surinkti 385 taškus
iš 525 galimų. Vis dėlto patobulinus ro-
boto konstrukcijas, čempionate tiki-
masi pasirodyti dar geriau. 

Lietuvoje KJG robotikos koman-
dos sau lygių varžovų neturi jau ket-
virtus metus iš eilės: FLL čempio nų ti-
tulas iškovotas 2015 m., 2016 m., 2017 m.
bei 2018 m. Pergalės Lietuvoje koman-
doms atvėrė galimybę patirties semtis
ir tarptautinėse varžybo se. 2016 m. ko-
manda buvo išvykusi į Europos čem-
pionatą Tenerifėje (Ispa nija), kur pa-
teko tarp 8 stipriausių kaip „Inovaty-
vi kylančių žvaigždžių komanda”. 2017
m. „Phoenix” atstovavo Lietuvai Eu-
ropos čempionate Orhuse (Danija),
kur pateko tarp de šimties stipriausių
roboto dizaino ir programos rungtyse,
o štai šiemet mokinių tikslas – page-
rinti praėjusių metų pasiekimus ir
pademonstruoti aukščiausią įmano-
mą rezultatą.

„Labai džiaugiamės šių metų per-
 gale, kadangi mūsų komandos Lietuvos
čempionatui ruošėsi beveik visus metus
ir tikrai buvo vertos prizinių vietų.
Galimybė keliauti į JAV ir atstovauti
Lietuvai mums, žinoma, labai didelis
džiaugsmas, tačiau ir labai didelė at-
sakomybė, todėl jau pradėjome inten-
syvų pasi ruošimą ir tikimės puikių
rezultatų. Sėkmė būsimose varžybose,
tiek ir jau iškovotos pergalės labiausiai
pri klauso nuo komandos pastangų ir
įdėto darbo, bet ne mažiau svarbus ir fi-
nansinis palaikymas, kurio dėka mo-
kiniai gali naudoti pažangiausias prie-
mones bei semtis patirties užsie nyje. To-
dėl esame nuoširdžiai dėkingi nuolati-
niams mūsų rėmėjams iš JAV – ‘Saulys

Vasario 24 d. Madisono tarptautiniame
festivalyje, Wisconsine, jau 27-ąjį kar-
tą pasirodė „Žaibo” šokėjai. Kartu su vi-
sais lietuviais pasaulyje jie šventė Lie-
tuvos atkūrimo šimtme tį ir žiūrovų pil-
name Capitol teatre, Overture centre,
pristatė savo programą. 

Jauniausi šokėjai, „Žaibučio” vai-
kai, scenoje vedė eiseną, mojuo-
dami Lietuvos vėliavėlėmis. Sep-

tyni jų atlikti šokiai iliustravo lietuvių
imigrantų istoriją („Tu, Lietuva”, Pie-
me nėlis”, „Išėjo tėvelis į mišką”, „Ge-
gu žinė polka”, „Pasėjau linelius”, „Ke -
pu rinė” ir „Paskutinė polka”). „Žai bu -
čio” mergaitės iš Baraboo – jau pa-
auglės tebešoka tik – Gabrielė. Gru pės
pagrindą dabar sudaro Ma disono lie-
tuviai: mergaitė Saulė ir 5 berniukai,
visi – 3–11 metų amžiaus.  

Šis metinis pasirodymas buvo vie-
nas iš daugelio „Madison Vilnius Sis-
ter Cities, Inc.” renginių, skirtų Vasa-
rio 16-osios jubiliejui. Valstybės atkū-
rimas kovo 7 dieną buvo paminėtas

Palaikykime Lietuvos gimnazistus – 
robotikos varžybose Detroite!

remoningai įneštos vėliavos ir a capella
sugiedoti JAV ir Lietuvos himnai. Buvo
prasminga šia proga išgirsti gen. kon-
sulo Dariaus Gaidžio sveikinimą ir
kalbą, apžvelgiančią istorinę Lietuvos
kovą už laisvę ir nepriklausomybę,
kurią jis sakė Va sario 16-osios šventė-
je „Millenium Billmore” viešbutyje, ku-
riame dauguma lietuvių negalėjo da-
lyvauti. Simboliška, kad ir Birutė Uk-
nevi čius, ir gen. konsulas paminėjo bei
pasveikino B. Brazdžionio sekmadie ni-
nės lietuviškos mokyklėlės moki nius,
jos vadovę Simona Valančiūtę, įteikė
San Diego LB ir Lietuvių Fon do para-
mos čekius mokyklos veiklai vystyti.

Tuomet prasidėjo linksmoji da-
lis... B. Brazdžionio sekmadieninės mo-
kyklos mokiniai, mokytojos ir mamos,
suburtos veikliosios mokyklos vadovės
S. Valančiūtės, visus nustebino lietu-
viška daina „Grįšim, grįšim”. Una
Greblikaitė, išmokusi šią dainą Los
Angeles šeštadieninėje mokykloje jau
prieš keletą metų, padedama mažųjų
solo, sudainavo pirmą posmelį, kurį
salė palydėjo plojimais, vėliau prisi-
jungė visos mokytojos ir mamos. Kai
skambiam paskutiniam akordui į sce-
ną pakilo ir „To limųjų aidų” ansamb-
lis, kartu dainavo visa salė. Ypač visus
sužavėjo moterų kankliavimas. Buvo
neįtikėtina ir kartu labai tikroviška
kažkur toli Amerikoje, prie Meksikos
sienos, išvysti daug gražių lietuviškų
kos tiumų (ačiū Rūtai Stecher) ir išgirsti
nuostabų kanklių kvartetą. Rūta Ste-
 cher, Laura Lisauskas, dr. Rita Če ponie-
nė ir S. Valančiūtė repetavo šią dainą
net keletą savaitgalių, ir iš tie sų jų
kankliavimas buvo tiesiog nuo stabus!

Po šio istorinio pasirodymo „To li mi
aidai” nudžiugino puikia dviejų dalių
programa.  Smagu buvo, kai koncerto pa-
baigoje gen. konsulo sūnus Povilas, ku-
ris, pasirodo, yra didelis „Tolimų aidų”
ansamblio gerbėjas, buvo pakviestas
ant scenos ir drąsiai kartu atliko dainą
„Kai mas”. Dar keletą kartų ansamblis
buvo iškviestas į sceną ir sandiegie-
čiams išdainavo visas savo dainas. Prog-
ramą baigėme susikabinę ran komis
(prisimindami Baltijos kelią), sudaina-
vę „Ąžuolai žaliuos žemėj Lietuvos”.
Tą vakarą daina ir kanklės suvienijo
mus visus, neveltui esame tituluojami
„dainuojančios re voliucijos” tauta. 

Išsaugokime ir puoselėkime lie-
tuvybę ateities kartoms! Ragin čiau
nepamiršti šios nuostabios šventės. Ir
iškelkime vėliavas per Lietuvos ne-
priklausomybės šventes ne tik prie
namų, bet ir savo širdyse.

buvo sunku ir nepatogu kitiems pa-
sakoti apie savo asmeninį ryšį su Jė-
zumi, bet po kiek laiko visi suprato,
kad dieviškumas spindi ryškiausiai,
kai visi kartu dalijasi ir ieško atsaky-
mų.

Kai atėjo metas grįžti namo, buvo
sunku atsisveikinti su mūsų sutvirti-
nimo grupele. Nors praleidome kartu
tik 24 valandas, mes labai daug apie
vienas kitą sužinojome ir tapo me lyg
viena, stipriai sujungta šeima. Turbūt
čia ir yra didžiausia Dievo dovana pa-
sauliui – meilė, atvirumas, šeimyniš-
kumas.

Atvelykio sekmadienį 18-ka Los
Angeles Šv. Kazimiero parapijos pa-
auglių priims Sutvirtinimo sakra-
mentą. Sakramentą suteiks Šiaulių
vyskupas JE Eugenijus Bartulis.

Rekolekcijų vadovai
Vilius Vyšniauskas, Darija Pakuckaitė 

ir Žydra van der Sluys

„Žaibo” pasirodymas – Vasario 16-osios jubiliejui

Madisono klube, kuris surengė „Lit-
huanian Week” su lietuviškais val-
giais. 

Gegužės 12 d., 1 val. p. p., vyks bai-
giamasis renginys – koncertas Wis-
consino sostinės Kapitolijuje, ku rio
metu bus atliktas Kęstučio Dau girdo ir

Rugilės Kazlauskaitės kūri nys „Dai-
nuojanti revoliucija”, dalyvaujant pa-
tiems kūrėjams. Daugiau žinių apie
renginį: www.madisonvilnius.org.

Nijolės Etzwiler info 
ir nuotr.

Foundation’, kurie patikėjo mūsų ga-
limybėmis ir svariai prisidėjo prie visų
pergalių. Steng si mės jų nenuvilti ir
pasaulio čempio nate”, –  džiaugėsi ir dė-
kojo komandos treneris, Kauno jėzuitų
gimnazijos technologijų mokytojas Al-
bertas Juškauskas. 

FLL pasaulio čempionatas vyks
Detroite balandžio 25–28 d. Cobo Cen-
ter, adresu 1 Washington Blvd, Detroit,
MI 48226. Nuoširdžiai kviečia me visus,
ypač Detroito apylinkių lietuvius, at-
vykti palaikyti Lietuvos moksleivių ko-
mandą pasaulio čempionate. 

KJG robotikos būrelis aktyviai tel-
kia lėšas kelionei į Detroitą ir būtų ypač
dėkingas JAV lietuviams už finansinę
paramą šiam tikslui. Jeigu norėtumė-
te gauti daugiau žinių arba galėtumė-
te paremti KJG komandos atvykimą į
varžybas JAV, malonėkite susisiekti
su Baltijos jėzuitų plėtros projekto raš-
tine (Baltic Jesuit Advan cement Pro-
ject, 1380 Castlewood Dr., Lemont, IL
60439. Tel.: (630)243-6234). Dėkojame ir
laukiame susitikimų varžybose!

Parengė Rugilė Butkevičiūtė, KJG 

„Phoenix” komanda atsakingoms varžyboms Detroite pasiruošusi.
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Redaktorė Vida Kuprytė • El. paštas: draugasateitis@gmail.com

Vasario 25 d. Čikagos Korp! Giedros narės susirinko į At-
eitininkų namus, Lemonte, pasiklausyti Grasildos Reinytės-
Petkienės paskaitos apie Dievo tarną arkivyskupą Mečis-
lovą Reinį. ,,Turiu prisipažinti, kad nors buvau susipažinu-
si su arkivyskupo istorija, tik dabar, besiruošdama šitai pas-
kaitai, tikrai pradėjau suprasti, koks jis buvo svarbus mūsų
Bažnyčiai ir mūsų tautai”, – sakė prelegentė pradėdama pra-
nešimą. Pasidalijame su jumis G. Reinytės-Petkienės pa-
sakojimu apie šį ištikimą Bažnyčios ir tautos sūnų. 

Mečislovas Reinys gimė 1884 m. vasario 5 d. Ma-
dagaskaro vienkiemyje, Daugailių parapijoje,
Utenos rajone. Iš kur kilo toks afrikietiškas

vardas, neteko sužinoti. Jo tėvai –Jeronimas ir Ju-
lijona. Mečislovas buvo jauniausias iš 11 vaikų.
Mano senelis – Izajošius – buvo vyriausias brolis. 

Pagal prof. Praną Dovydaitį, arkivyskupas nuo
mažens buvo pamaldus. Būdamas mažas vaikas su-
sikviesdavo draugus ir pats, ant balkio užlipęs, sa-
kydavo jiems pamokslus. 

Jau jaunystėje pasireiškė jo gabumai, ir buvo nu-
spręsta jį leisti studijuoti. 1901 m. įstojo į Vilniaus ku-
nigų seminariją, o 1907 m. įšventintas kunigu. Pir-
mąsias šv. Mišias aukojo Daugailių parapijos baž-
nyčioje. Jo draugas kun. dr. Juozapas Čepėnas taip
rašė: ,,Primicijanto laukia katedra, profesūra, jis
rengs Viešpaties vynuogyno darbininkus ir sielų ga-
nytojus”. Tai buvo pranašiška. 

1909 m. išvyko studijuoti į užsienį: pirma Bel-
gijos Liuveno universitete, kur pelnė filosofijos dak-
taro laipsnį. Toliau porą metų praleido Strasbūro uni-
versitete, studijuodamas įvairius dalykus. Studijų
metais išmoko 9 kalbas. 

1914 m. kun. Reinys grįžo į Vilnių ir buvo pa-
skirtas Šv. Jonų bažnyčios vikaru. 1916 m. Vilniaus
kunigų seminarijoje Reinys pradėjo dėstyti filosofiją. 

Vilniuje jis aktyviai dalyvavo Lietuvos tautinio
atgimimo sąjūdyje. Aktyviai įsitraukė į žemės re-
formo projektą, kurį buvo paruošęs kun. Mykolas
Krupavičius. Kun. Reinys dirbo beatgimstančiose at-
eitininkų ir pavasarininkų organizacijose. 

1919 m. Vilnius ėjo iš rankų į rankas: rusų rau-
donarmiečių, lietuvių, lenkų. Vasario mėnesį rau-
donarmiečiai, traukdamiesi nuo lenkų kariuomenės,
įkaitais paėmė grupę lietuvių inteligentų, tarp ku-
rių buvo ir kun. dr. Reinys. Jie pėsčiomis per tirps-
tantį sniegą buvo varomi link Latvijos. Reinys keliavo
ir pro tėviškę Daugailius, bet jam neleido susitikti
su namiškiais. Daugailiuose buvo apnakvydintas kai-
mo tipo tualeto patalpose. Galėjo pabėgti, bet to ne-
padarė, nes, girdi, dėl to galįs nukentėti sargybinis.
Ši aplinkybė liudija, koks didelis altruistas buvo kun.
Reinys. Ši įkaitų kelionė vyko per Vilniaus, Daugpilio
(Latvijoje) ir Smolensko (Rusijoje) kalėjimus. Kun.
Reinys pavadino šitą kelionę: ,,Specifinio malonumo
laikotarpiu. Jos dėka asmeniškai teko susipažinti su
kalinio psichologija ir su visomis jų blakėmis. Teko

patirti, kaip kiti žmonės gyvena ten, kur yra sun-
kiausios bausmės vieta; ...(teko) daugiau branginti
savo ir kitų žmonių laisvę, geriau atjausti Dievo su-
tvertojo pasaulio gražumą ir malonumą”. Kelionė
truko 5 mėnesius. 

Grįžęs į Lietuvą buvo skiriamas profesoriauti
universitete Kaune. Į jo paskaitas, lygiai kaip ir į prof.
S. Šalkauskio, susirinkdavo pilnos auditorijos stu-
dentų. Jis stengdavosi aiškinti vaizdžiai, su nuro-
dymais praktiškame gyvenime. 

1925 m. krikščionims demokratams laimėjus
Seimo rinkimus, kun. Reinys buvo paskirtas užsie-
nio reikalų ministru. Tai aukščiausia kun. Reinio po-
litinės veiklos išraiška. 

1926 m. Pop. Pijus XI kun. Reinį paskyrė vys-
kupu, Vilkaviškio vyskupo padėjėju, bet jis ir toliau
tęsė intensyvią pastoracinę veiklą. Jį tikintieji pri-
simena kaip žmogų, kuris buvo visiems prieinamas
ir tėviškas. 

1937 m. vysk. Reinys lankėsi JAV ir Kanadoje.
Aplankė 52 lietuvių parapijas. Amerikos lietuvių
spauda labai šiltai aprašė jo lankymąsi: „..Priva-
čiuose pokalbiuose vysk. Reinys pasirodė labai so-
cialiai, prieinamai nusiteikęs. Tuo visiškai pagavo
amerikiečių širdis. Visi jį čia ant rankų nešiojo”. 

1940 m. liepos 18 d. Apaštališkasis Sostas vysk.
Reinį pakėlė į arkivyskupus ir paskyrė Vilniaus ar-
kivyskupo padėjėju. Šitas paskyrimas taps sun-
kiausias ir daugiausia jėgų, atsidavimo pareikalavęs.
Pažiūrėkime, į kokią aplinką pateko arkiv. Reinys Vil-
niuje.

Atvykęs į Vilnių lenkų dvasininkų buvo sutiktas
labai šaltai. Nebuvo jam kur gyventi, tad apsigyve-
no kambarėlyje Pilies gatvėje. Neskyrė jam jokių pa-
reigų ar lėšų gyvenimui. Vilniaus arkivyskupas
Romualdas Jalbžykovskis nesiskaitė ne tik su ark.
Reiniu, bet ir su Lietuvos valdžia – neleido įvesti lie-
tuviškų pamaldų bažnyčiose. Tik vienoje, šv. Mika-
lojaus, bažnyčioje buvo aukojamos lietuviškos pa-
maldos. Jo gyvenimo sąlygos buvo labai sunkios. Lai-
kui bėgant jį priglaudė Šv. Mikalojaus parapijos kle-
bonas kun. Kristupas Čibiras, kuris faktiškai jį ir iš-
laikė. Bet Reinys buvo pareigos žmogus: kur Šv. Tė-
vas jį siuntė, ten jis ėjo. 

1941-ieji – tragiški metai visai Lietuvai. Dar iki
birželio trėmimų iš Reinių giminės kovo mėn. buvo
areštuotas pirmasis ,,nusikaltėlis” – Vytauto Didžiojo
universiteto studentas Jonas Reinys (mano tėvas). Jis
buvo areštuotas Kaune, kadangi dalyvavo Vasario 16-
osios minėjime ir platino antisovietinę medžiagą. 

Birželio 14 d. iš Madagaskaro ištrėmė du arki-
vyskupo brolius – Kazimierą ir Joną. Ištrėmė sesu-
tę Emiliją. Išvežė mano močiutę Grasildą, mano dė-
dienę Stefaniją, kuri buvo nėščia, kartu su vaikais
Aldona (2 metų) ir Vilium (1 metų). Birželio 15 d. su-
ėmė abu mano tėvo brolius – Antaną (Stefanijos vyrą)
ir Juozą. 

Kiek iš mūsų, čia susirinkusiųjų gali pristatyti
panašias istorijas?

Birželio pabaigoje Lietuvą okupavo vokiečiai. 1942
m. kovo mėn. 22 d. gestapas suėmė ark. Jalbžy-
kovskį ir išvežė į Marijampolę. Arkivyskupiją

Reinys galėjo valdyti kaip Apaštalinis administra-
torius. Kitą dieną, kovo 23 d., sovietų aviacija bom-
bardavo Vilnių ir subombardavo Šv. Mikalojaus pa-
rapijos kleboniją. Kun. Čibiras rastas po griuvėsiais
žuvęs, o arkiv. Reinys buvo sužeistas ir išvežtas į li-
goninę. 

Sustiprėjęs arkivyskupas galėjo valdyti arki-
vyskupiją kitaip. Gavo valdžios leidimą vėl atidaryti
seminariją, į kurią buvo paskirtas kun. Ladas Tulaba.
Profesūra buvo lietuviška. Deja, ji gyvavo neilgai. 

Dėl ark. Jalbžykovskio netekimo net lenkai ne-
liūdėjo. Matė, kad naujasis arkivyskupas. buvo
mokslo ir krikščioniškosios dvasios vyras, kuris kiek-
vienai tautinei grupei buvo tolerantiškas.

Arkivyskupas tuo pačiu rūpinosi tikinčiųjų dva-
siniais poreikiais. Jo pastangomis Vilniaus tikintieji
atgavo teisę į religinį aptarnavimą savo gimtąja kal-
ba. 

1945 m. tarybinė administracija perėmė valdžią
iš vokiečių. Iš pradžių ark. Reiniui sekėsi sutarti su
naująja valdžia. Jo pastangomis visų bažnyčių tar-
nai buvo atleisti nuo karo mobilizacijos; pavyko gau-
ti leidimą sumažinti didelius bažnyčios pastatų mo-
kesčius; valdžios atstovams sugebėjo įrodyti, kad lie-
tuvių kunigų trėmimas iš Vilniaus yra neleistinas. 

Tačiau ta rimtis tęsėsi neilgai. Valdžia pradėjo
smarkiai kovoti dėl bažnytinės hierarchijos pakei-
timo. Veiklios parapijos bus pakeistos į ,,tikybines
bendruomenes”, kurias kontroliuotų ne bažnytinis
organas bet ,,darbo žmonių deputatų taryba – rajo-
no vykdomasis komitetas”. Ark. Reinys į tai atsiliepė
neigiamai, pabrėždamas, kad toks komitetas Baž-
nyčiai ir jos struktūrai yra svetimas. 

1947 m. birželio 12 d. arkivyskupas areštuoja-
mas. 

Apie ark. Reinio areštą pasakojo Teklė Kačiu-
kaitė: „Iš Telšių buvau atvykusi į Vilnių perduoti
maistą areštuotiesiems – vysk. Ramanauskui ir
kun. Olšauskui. Kadangi pažinau ark. Reinį, pas jį
apsistojau pernakvoti. Ark. buvo išėjęs teikti Su-
tvirtinimo sakramento Šv. Ignoto bažnyčioje. Jam grį-
žus netrukus į butą įžengė kultų reikalų įgaliotinis
Gailevičius su keturiais saugumiečiais. Vos įžengęs
pareiškė, kad ark. Reinys areštuojamas. Ark. kažką
pasiėmė iš rašomojo stalo stalčiaus, priėjo prie ma-
nęs ir pasakė: ,,Neverk. Melskis už mane ir mano
priešus. Nesitikiu gyvas iš jų rankų grįžti”. Jis
buvo nuvežtas į žinomus KGB rūsius. 

Nukelta į 15 psl.

Šventumo link 
Apie Dievo tarną arkivysk. Mečislovą Reinį
pasakoja jo giminaitė Grasilda Reinytė-Petkienė 

Grasilda Reinytė-PetkienėArkivysk. Mečislovas Reinys
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24-erių Enrika Kalnaitytė, studijas Rockford Career
kolegijoje įpusėju si būsimoji veterinaro padėjėja,
gyventi į Čikagą atvyko prieš šešerius me tus, vos
tik baigusi vidurinę mokyklą Kau ne. Beveik visą
savo laiką mokslams šiuo metu aukojanti studentė
teigia, kad buvo linkusi į menus ir rimtai galvoju-
si apie fotografės karjerą, tačiau dabar savęs neį-
sivaizduoja niekur kitur, kaip tik darbe su gyvūnais.

Kokia buvo Tavo pradžia JAV?
Pradžia buvo labai sunki. Atvy kau gyventi pas

tėtį iškart baigusi vi durinę, nieko nepažinojau, ne-
turėjau draugų, beveik nemokėjau anglų kalbos. Iš
pradžių bandžiau verstis privačių renginių fotog-
rafavimu, tėtis vis parekomenduodavo mane pažįs-
ta miems, tačiau netrukus supratau, kad šioje srity-
je konkurencija labai didelė ir arba reikia turėti itin
iš skir tinį braižą, arba ieškoti savęs kitur. Dirbti teko
daug, sunkiai ir įvairius darbus. Tuo pačiu žinojau,
kad būtinai turiu gerai išmokti anglų kalbą, trejus
metus po darbo skubėdavau į anglų kalbos pamokas
DuPage kole gijoje.

Kaip nusprendei studijuoti veterinariją? 
Viskas prasidėjo nuo to, kai atsitiktinai gavau pa-

dėjėjos darbą vienoje veterinarijos klinikoje. Ten
dirbdama netrukau suprasti, kad noriu savo ateitį sie-
ti su gyvūnais. Vėliau vienoje firmoje įsidarbinau
šunų vedžiotoja. Tada gimė idėja pačiai tuo verstis.
Sugalvojau savo veiklai pavadinimą „It’s a Potty
Break”, susikūriau logotipą bei internetinį puslapį,
pasidariau vizitinių kortelių ir vaikš čiojau po namus,
reklamavausi. Po tru putį atsirado vis daugiau žmo-
nių, kuriems buvo reikalingos mano pa slaugos. Ta-
čiau aš visada norėjau stu dijuoti, žinojau, kad įgy-
ti specialybę yra labai svarbu tiek man, tiek mano tė-
vams. Kita vertus, vis trukdė galvojimas, kad vis dar
per prastai moku anglų kalbą, gal kiek trūko pasi-
tikėjimo savimi. Tačiau praėjusiais metais galiausiai
pasiryžau ir esu labai patenkinta savo tiek specia-
lybės, tiek mokyklos pasirinkimu. Studijuoti man la-
bai patinka!

Iš kur meilė gyvūnams? 
Nuo mažens augau gyvūnų ap sup tyje. Mano pa-

tėvis – didelis gyvū nų mylėtojas, mūsų namuose nuo-
lat gyvendavo net keli gyvūnėliai – katinas, žuvytės,
šuniukai.

Papasakok apie savo augintinį – šunį Nordą. 
Tai buvo meilė iš pirmo žvilgs nio! Didelė dalis

Mes atei namE!

Enrika: „Darbas su gyvūnais –
mano pašaukimas”

mokymosi kolegijoje yra praktinė, laboratorijoje.
Mums atveža gyvūnus iš prieglaudų, mes juos mau-
dome, gydome, prižiūrime. Kai pamačiau Nordą, iš-
kart supra tau, kad tai mano šuo, kad noriu jį pasiimti.
Prieglaudos darbuotoja lei do jį palaikyti savaitę, pa-
sižiūrėti, ar jis pripras prie mūsų, ar ir mes toliau no-
rėsime jį laikyti. Net nepraėjus dviem dienoms mes
su draugu Justi nu jau žinojome, kad šitas šuniukas
pasiliks su mumis, beliko sutvarkyti formalumus su
prieglaudos administracija. Aš taip pat pasidomėjau
šio šuniuko istorija, pasirodo, prieš pa tekdamas į prie-
glaudą jis visą mėnesį buvo paliktas vienas bute be
maisto ir vandens. Jis buvo ligotas, turėjo daug
problemų, aš jį išgydžiau, prisijaukinau. Iš pradžių
jis net nelabai leidosi glostomas, matyt, buvo muša-
mas, skriaudžiamas. Nors dabar Nor das jau atrodo
pagijęs ir laimingas gy vūnas, tačiau viena trauma
turbūt niekada nedings – jis niekaip nenori manęs iš-
leisti iš namų, nuolat bijo būti paliktas.

O ar Tavo augintinis neprikre čia išdaigų? 
Visiškai ne! Net neturiu ką ir pa sakoti, jis labai

geras, mielas ir paklusnus šuo, draugiškas su visais.
Sunku net patikėti, jog kažkas galėjo taip negailes-
tingai su juo pasielgti. Apskritai man ši tema yra la-
bai jaut ri, aš niekaip negaliu suprasti, kaip žmonės,
nusprendę turėti augintinį, praktiškai savo šeimos
narį, vėliau jį išmeta, sužaloja, atiduoda. Kam tada
iš viso jį įsigyti?!

Kokie Tavo ateities planai?
Baigusi studijas, labiausiai norė čiau atsidėti

savo pradėtam šunų pri žiūrėtojos verslui. Iš tikro tai
net ne darbas, tai malonumas! Vaikštinėji gryname
ore, žaidi su mielais gyvūnais, kas gali būti geriau?
Taip pat pasvajoju ateityje, jei bus galimybė, tęsti stu-
dijas, gilintis į šunų psicho logiją. Bet tai labai ilgos
ir gana su dė tingos studijos, prilygstančios veterinaro
specialybei. Gyvūnai juk nemoka žmonių kalbos, bet
jie labai daug pasako savo kūno kalba. Iš tikro labai
norėtųsi, kad visi šeimininkai, lai kan tys tiek šunis,
tiek kitus gyvū nė lius, labiau jais rūpintųsi, skirtų
šiek tiek daugiau dėmesio ir laiko jiems pažinti.

Ar lieka laiko fotografijai?
Iš tikro tai turiu dar dvi aistras, jos yra praktiš-

kai neatsiejamos – tai kelionės ir fotografija. Bent kar-
tą per metus mudu su Justinu ir dar viena pora drau-
gų išsiruošiame į kelionę automobiliu. Dažniausiai
– į naciona linius parkus. Mes visada apsistoja me kur
nors prie ežero, kelias dienas gyvename palapinėse.
Kas gali būti geriau, nei prabusti gamtos ramybėje
prie ežero! Tikras, tyras poilsis, kurio metu galiu vis-
ką pamiršti ir pasinerti į fotografiją. Praėjusiais me-
tais lan kėmės Antilopės kanjone, Arizo nos valstijo-
je, kur grožėjomės kvapą gniaužiančiais vaizdais. Dar
prieš me tus keliavome po įspūdingąjį Yellow stone par-
ką. Šiemet, jei pa vyks, planuojame keliauti po Cali-
for nijos nacionalinius parkus. 

Dėkoju už pokalbį! 

Kalbėjosi Rūta Akelaitytė-Kukanskienė

Enrika su draugu Justinu

Nordo gimtadienis Enrikos Kalnaitytės nuotraukos

Antilopės kanjonas, Arizona

Arizonos gyventojas Pagauta akimirka Yellowstone
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Parengė Vitalius Zaikauskas

LIETUVA IR PASAULIS

Atsijungs nuo rusiško elektros žiedo
Briuselis/Vilnius (LRT.lt) –

Prezidentė Dalia Grybauskaitė su-
sitiko su Europos Komisijos pirmi-
ninku Jean-Claude Juncker, Estijos
premjeru Juri Ratas, Latvijos prem-
jeru Maris Kučinski ir Lenkijos
premjeru Mateusz Morawiecki.
Aukščiausio lygio penkiašaliame
susitikime vadovai priėmė bendrą
pareiškimą, kuriuo įtvirtintas įsi-
pareigojimas iki 2025 m. sinchroni-
zuoti Baltijos šalių elektros tinklus
su kontinentine Europa ir sinchro-
nizacijos kryptis per Lenkiją.

Prezidentės teigimu, tai politinis
Lietuvos laimėjimas ir pasiekimas
visoms regiono šalims, kuris galutinai
užtikrins energetinę nepriklausomy-
bę, mažesnes kainas ir sustiprins na-
cionalinį saugumą.

Europos Komisija išreiškė tvirtą
paramą sinchronizacijai per Lenkiją
ir pabrėžė projekto svarbą visos ES
energetiniam saugumui.

Vadovų priimtas susitarimas leis
pretenduoti į projektui būtinas lėšas
dar šioje finansinėje perspektyvoje.
Europos Komisija Baltijos šalių elekt-
ros tinklų sinchronizaciją įvardija
kaip absoliutų Strateginių Europos
jungčių projektų sąrašo (Connecting
Europe Facility) prioritetą.

Baltijos šalių atsijungimas nuo ru-

Lietuva svarsto išsiųsti rusų šnipus
Vilnius (BNS) – Prezidentė Dalia

Grybauskaitė paskelbė, kad Lietuva
svarsto išsiųsti iš šalies čia dirbančius
Rusijos žvalgybos pareigūnus,  vei-
kiančius po diplomatine priedanga. Ša-
lies vadovė tai sakė, paklausta apie ga-
limą Lietuvos atsaką į britų buvusio
dvigubo šnipo apnuodijimą, dėl kurio
Jungtinė Karalystė kaltina Rusiją. 

Lietuva taip pat gali išplėsti va-
dinamąjį nacionalinį Magnitskio są-
rašą. Jame šiuo metu yra 49 Rusijos pi-

liečiai, kuriems dėl korupcijos, pinigų
plovimo ir žmogaus teisių pažeidi-
mų uždrausta atvykti į šalį.

Prezidentė teigė, kad sprendimas
dėl pareigūnų išsiuntimo bus priimtas
artimiausiu metu.

2014 metais iš Lietuvos buvo išsi-
ųstas Rusijos  generalinis konsulas
Klaipėdoje Vladimiras Malyginas. Lie-
tuvos pareigūnai jį identifikavo kaip
Rusijos užsienio žvalgybos tarnybos
(SVR) darbuotoją.

Aptarta JAV parama stiprinant saugumą regione
Vilnius (KAM info) – Kovo 21 d.

krašto apsaugos sistemos vadovybė, su-
sitikusi su Lietuvoje besilankančiu
specialiuoju Jungtinių Amerikos Vals-
tijų prezidento padėjėju ir direktoriu-
mi Europai ir Rusijai Nacionalinėje
saugumo taryboje dr. Richard Hooker,
aptarė artėjantį Jungtinių Amerikos
Valstijų ir trijų Baltijos valstybių pre-
zidentų susitikimą, JAV paramą stip-
rinant saugumą regione ir Lietuvos pa-
stangas stiprinti savo pajėgumus. Taip
pat buvo diskutuojama ir apie saugu-
mo didinimą tarptautinėje arenoje.

JAV yra Lietuvos strateginė par-
tnerė bei pagrindinė mūsų saugumą
užtikrinanti sąjungininkė. JAV akty-

viai dalyvauja įgyvendinant saugu-
mo užtikrinimo priemones Baltijos
šalyse, stiprindama regiono saugumą
ir stabilumą.

Iškart po agresyvių Rusijos veiks-
mų Ukrainoje 2014 m., Baltijos šalyse
ir Rytų Europoje JAV dislokavo po
sausumos pajėgų kuopą. Šie padali-
niai, kaip dalis JAV sausumos pajėgų
operacijos Rytinėje Aljanso dalyje „At-
lanto ryžtas” (angl. Atlantic Resolve),
rotacijų principu čia treniravosi iki pat
praėjusių metų rugsėjo.

Nuo 2017 m. JAV prisidėjo prie
NATO priešakinių pajėgų Baltijos ša-
lyse ir Lenkijoje formavimo skirdama
bataliono dydžio kovinę grupę į Lenkiją.

Rusijos ambasada: atsakysime tuo pačiu
Vilnius (ELTA) – Marijampolės

rajono Grybinės kaime atsisveikinta
su paminklu tarybiniams aktyvis-
tams. Marijampolės savivaldybės ta-
rybos sprendimu paminklas NKVD
darbuotojams atiduotas į Grūto parką. 

Rusijos ambasada Lietuvoje pa-
brėžia, kad toks skubus sprendimas de-
montuoti paminklą kelia rimtą susi-
rūpinimą.

„Sprendžiant iš visko, valdžia taip
pradeda taikyti sovietinių paminklų
griovimo Lietuvoje mechanizmą, lai-
kydama jį kone gelbėjimu nuo vanda-

lų išpuolių.
Pateikdami pakoreguotą požiūrį į

tokius Lietuvos užmojus, į šį inciden-
tą atsižvelgsime įamžindami repre-
suotų lietuvių atminimą Rusijos Fe-
deracijos teritorijoje”, – teigia Rusijos
ambasada Lietuvoje.

Grybinės kaime esantis pamink-
las, skirtas tarybiniams aktyvistams,
žuvusiems 1946 metais, pastatytas 1977
metais. Sovietmečiu paminklas buvo
prižiūrimas, apsodintas gėlėmis, o Lie-
tuvai atgavus Nepriklausomybę, jo
niekas nebeprižiūrėjo.

ES šalių vadovai nagrinės aktualijas
Briuselis (ELTA) – Kovo 22 dieną

prasidėjusiame viršūnių susitikime
Europos Sąjungos (ES) šalių vadovai
aptars „Brexit”, Didžiojoje Britanijoje
įvykdyto pasikėsinimo į buvusį Rusi-
jos šnipą, JAV importo muitų meta-
lams ir kitus klausimus.

Po „Brexit” bendrijoje pasiliekan-
čių 27 valstybių vadovai turėtų pa-
tvirtinti derybų dėl būsimų prekybos
santykių su Didžiąja Britanija gaires ir
pasveikinti šią savaitę pasiektą susi-
tarimą dėl pereinamojo laikotarpio.

Šalių vadovai sureaguos į pasta-
rojo meto aktualijas. Viena jų - buvu-
sio Rusijos šnipo Sergejaus Skripal ir
jo dukros Julijos apnuodijimas Angli-
jos Solsberio mieste.

Laukiama, kad vadovai pareikš so-
lidarumą su Didžiąja Britanija, kuri dėl
išpuolio prieš S. Skripal kaltina Rusiją. 

Į darbotvarkę taip pat įtrauktas
JAV priimtų ir šios savaitės pabaigoje
įsigaliojančių importo muitų plienui ir
aliuminiui klausimas. ES mėgina siek-
ti, jog jai būtų taikoma išimtis.

D. Trump ir D. Tusk aptars agento apnuodijimą
Washingtonas (ELTA) – JAV pre-

zidentas Donald Trump dabar yra pa-
siruošęs „patraukti Rusiją atsakomy-
bėn” dėl pasikėsinimo į buvusio dvi-
gubo Rusijos agento Sergejaus Skripal
gyvybę Didžiosios Britanijos teritori-
joje.

Informuojama, kad abu preziden-
tai dar kartą patvirtino savo solidaru-
mą su Jungtine Karalyste dėl Rusijos
veiksmų vertinimo Didžiojoje Brita-
nijoje (cheminio ginklo panaudojimo
prieš privačius asmenis Didžiosios
Britanijos teritorijoje).

Norėjo nuslėpti D. Trump pasveikinimą 
Washingtonas (LRT.lt) – Baltieji

rūmai įsiutę dėl informacijos nuteki-
nimo apie netikėtą Donald Trump
sprendimą pasveikinti Rusijos lyderį
Vladimirą Putiną su pergale rinki-
muose, šiam sveikinimui sulaukus
griežtos įstatymų leidėjų kritikos.

Pirmiausia,   D. Trump nepaisė
kai kurių savo patarėjų rekomendaci-
jų ir paskambino V. Putinui, šiam už-
sitikrinus ketvirtą kadenciją po rin-
kimų, pasižymėjusių balsų klastoji-
mu, žiniasklaidos cenzūra ir politi-
nių oponentų izoliavimu kalėjimuose.

Vėliau paaiškėjo, kad D. Trump ne-
paisė ne tik žodinių patarimų.  Prezi-
dento telefoniniam pokalbiui paruoš-
tuose užrašuose buvo perspėjimas di-
džiosiomis raidėmis „NESVEIKINTI”.
Į šį užrašą jis taip pat neatkreipė dė-
mesio.  Dabar ieškoma asmens, kuris
nutekino šį dokumentą.

Skandalas kilo įstatymų leidėjams
išgirdus, kad Rusija, prieš kurią JAV
ėmėsi sankcijų dėl kišimosi į 2016
metų rinkimus, tebekelia grėsmę ar-
tėjantį lapkritį numatytiems rinki-
mams į Kongresą.

„Ypač didelį nerimą kelia tas fak-
tas, kad paskambinęs Vladimirui Pu-
tinui pasveikinti jį su „pergale” iš
anksto surežisuotuose rinkimuose,
prezidentas net nepalietė mūsų rinki-
mų saugumo temos”, – sakė demokra-
tų senatorius Mark Warner.

Laikraštis „The Washington Post”
ir kitos žiniasklaidos priemonės in-
formavo, kad prezidento patarėjai pri-
mygtinai siūlė nesveikinti Rusijos pre-
zidento su pergale, o pasmerkti buvusio
rusų agento apnuodijimą Britanijoje.

Remiantis Baltųjų rūmų ir Krem-
liaus pranešimais, D. Trump to taip pat
nepadarė.

Buriatijoje rinkimuose balsavo 300 proc. rinkėjų
Maskva (15min.lt) – Kremliaus

kontroliuojamas televizijos kanalas
„Rossija 24” paskelbė, kad Buriatijos
respublikoje vykusiuose Rusijos pre-
zidento rinkimuose  balsavo daugiau
nei trys milijonai rinkėjų. Tokiu ak-
tyvumu būtų galima tik pasidžiaugti,
tačiau internautų dėmesį atkreipė vie-
na nedidelė smulkmena – šioje res-
publikoje balso teisę turi tik 603 265 pi-
liečiai.

Kanalas „Rossija 24” paskelbė,
kad Buriatijos respublikoje balsavo 3
mln. 60 tūkst. žmonių.

Vis dėlto Centrinė rinkimų komi-
sija (CRK) pateikia kur kas kuklesnius
duomenis: esą 984 tūkst. gyventojų tu-
rinčioje Buriatijoje balsavo 453 603
žmonės.

Ne pirmas kartas, kai Rusijos te-
levizijose pasirodo pranešimai apie

didesnį nei 100 proc. aktyvumą.
Kai 2011 m.  buvo skelbiami Rusi-

jos parlamento rinkimų rezultatai, su-
skaičiuota, kad rinkėjų aktyvumas
pasiekė 146 proc.

D. Tusk nenori sveikinti V. Putino su perrinkimu
Briuselis (ELTA) – Europos Va-

dovų Tarybos pirmininkas Donald
Tusk po pasikėsinimo į buvusį rusų
šnipą Didžiojoje Britanijoje nenori
sveikinti Rusijos prezidento Vladimi-
ro Putino su perrinkimu. „Po Solsbe-
rio išpuolio man nėra nuotaikos švęs-
ti prezidento V. Putino perrinkimo”, –
pareiškė jis.

Bet Europos Komisijos pirminin-
kas Jean-Claude Juncker laišku pa-
sveikino V. Putiną.

V. Putinas kovo 18 dieną vyku-
siuose prezidento rinkimuose surin-
ko 76,7 proc. balsų. Tai reiškia, kad jis
liks poste dar šešerius metus – iki
2024 metų. Rusijos ir Europos Sąjun-
gos (ES) santykiai nuo Ukrainos kri-
zės, prasidėjusios 2014-aisiais, smar-
kiai pablogėjo. Pastaruoju metu juos
dar labiau aptemdė išpuolis prieš
buvusį rusų šnipą Didžiojoje Brita-
nijoje, dėl kurio vyriausybė Londone
kaltina Maskvą.

Sutarta iki 2025 metų atsijungti nuo rusiško
energetinio žiedo. R. Dačkaus nuotr.

Ateiti prie balsavimų urnų rinkėjai buvo vi-
liojami dešromis. Facebook nuotr. 

siškojo BRELL elektros žiedo, elektros
tinklus sinchronizuojant su Vakarais,
galės būti finansuojamas dar šioje Eu-
ropos Sąjungos daugiametėje per-
spektyvoje. 

Prezidentūra pranešė, kad Baltijos
šalių, Lenkijos ir Europos Komisijos
pirmininko susitikime pasiektas ben-
dras pareiškimas, atveriantis kelią
prašyti europinės paramos Baltijos ša-
lių elektros tinklo sinchronizavimui su
kontinentine Europa per Lenkiją dar iš
šios finansinės perspektyvos. 

Bendrame pareiškime vadovai pa-
brėžė, kad Baltijos šalių elektros tink-
lų sinchronizacija su kontinentine Eu-
ropa yra vienas reikšmingiausių ener-
getinės sąjungos projektų ir konkreti
šalių solidarumo išraiška stiprinant vi-
sos ES energetinį saugumą. 
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Parengė Dainius Ruževičius

SPORTAS

Atkelta iš 1 psl.

ČLKL bronziniais medaliais pasi-
dabino 2015 ir 2016 metų lygos čem-
pionai „Juodkrantės” krep šininkai,
kurie rezultatu 57:54 nuga lėjo visas
rungtynes be keitimų, pen kiese, žai-
dusią stipriausią praėjusio sezono ko-
mandą – „MB Global-Švy turys”.

ČLKL senjorų (per 40 metų am-
žiaus) pirmenybėse čempionų vardą
trečius metus iš eilės apgynė „Aly -
taus” komanda, kuri lemiamose rung-
 tynėse rezultatu 71:49 nugalėjo lygos
naujokus „Kauno” krep-
šinin kus. Beje, alytiškiai
šiame pergalin game se-
zone laimėjo visas 17 (!)
rungtynių, o į priekį juos
vedė šios komandos siela,
naudingiausiu žaidėju
pripažintas nenuilstan-
tis Audrius Vasi liauskas.

Antrus metus iš eilės
ČLKL bronzos medalius
iškovojo „Panevėžio”
krepšininkai, rungtynėse
dėl trečiosios vietos, re-
zultatu 70:59 nugalėję
„Vendo” komadą.

Net 31 tašką „Pane-
vėžio” koman dai pelnė
ČLKL vadovas Aurimas
Ma tulevičius, o kartu su
juo ir kitais komandos
draugais bronziniais apdo vanojimais
džiaugėsi ir nuo pat sezo no pradžios pa-
nevėžiečių komandoje pakiliai ir nau-
dingai rungtyniavęs LR generalinis
konsulas Čikagoje Mantvydas Beke-
šius.

Paskutinę 15-ojo ČLKL sezono už-
darymo šventės dieną paaiškėjo ir
taikliausias tritaškių metimų krep ši-

ninkas. „Auksinės rankelės” nuga lė to-
ju tapo finale 15 taškų surinkęs „Juodk-
rantės” atstovas Robertas Sy čius. Le-
miamoje metimų serijoje jis aplenkė
Andrių Šilulį („Švyturys”, 11 taškų) bei
Luką Razumą („Kaunas”, 9). Kad R. Sy-
čiaus pergalė nebuvo atsitiktinė, įrodė
jo pusfinalio meti mų serijoje pasiektas
absoliučiai ge riausias šio ČLKL taik-
liarankių kon kurso rezultatas – 18 taš-
kų.

Be tą vakarą PLC salėje karalia vu-
sio krepšinio gausiai tribūnas už pildę
žiūrovai liko sužavėti neįtikėti nu ame-

rikiečių akrobatų grupės „Jesse Whi-
te Tumblers” pasirodymu, krepšinio
sirgalius taip pat linksmino „Dance
Duo” šokėjai bei muzikantas, svečias
iš Lietuvos Regimantas Matulevičius.
Visus pakerėjo šio tri mi to virtuozo
kartu su „Lituanicos” krepšinio Aka-
demijos mergaitėmis giedoti Lietuvos
ir Amerikos himnai. 

Asociacijos „Hockey Lietuva” ta ryba
patvirtino Lietuvos ledo ritulio rinktinės
kandidatus, kurie bus kvie čiami į pasi-
ruošimo stovyklą pasau lio ledo ritulio
čempionato IB divi ziono kovoms ba-
landžio 22–28 die nomis Kaune, „Žal-
girio” arenoje.

„Mūsų svajonių komanda” pa-
va dintai rinktinei neatsi-
sakė padėti nė vienas žai-

džiantis ar jau karjerą baigęs ledo ri-
tulininkas. Rinktinėje vėl žais dau-
giau nei prieš metus karjerą NHL bai-
gęs 39-erių puolėjas Dainius Zubrus,
kuris čempionatui Kaune ruošiasi nuo
praėjusių metų rudens. 2014 metais Vil-
niuje vykusia me čempionate D. Zubrus
buvo rinkti nės kapitonas ir lyderis, o
Lietuvos rinktinė nuo pat 2014 metų
nuolat užimdavo 3-ią vietą divizione.

Pirmą kartą oficialiame pasaulio
čempionate Lietuvos rinktinėje žais  45-
erių gynėjas Darius Kaspa raitis, kuris
atkakliai siekė galimybės ginti gimto-
sios šalies spalvas.

Kandidatų sąraše trūksta vos vie-
 no ledo ritulininko, Donato Kume-
 liausko (Galati „Dunarea”, Rumuni ja),
kuris po sezono keliaus į medikų ran-
kas. Kumeliauskų šeimos garbę rink-
tinėje po ilgos pertraukos vėl gins Do-
nato brolis, Tadas Kume liaus kas (Dres-
deno „Eislowen”, Vokietija), kuris
kone stebuklingai grįžo ant ledo, nors
prieš sezoną buvo pakabinęs pačiūžas
ant vinies.

Net du ledo ritulininkai į rinkti nę
atvyks iš KHL lygos. Tai varti ninkas,
25-erių Mantas Armalis ir gy nėjas, 26-
erių Nerijus Ališauskas (abu – Rygos
„Dinamo”, Latvija), ku rie tapo pir-
maisiais lietuviais po Dariaus Kaspa-

raičio, žaidusiais šioje lygoje.
Kandidatų sąraše yra patyrę šalies

ledo ritulio „vilkai”, gynėjai Min dau-
gas Kieras (Vilniaus „Hockey Punks”),
Artūras Katulis, Rolandas Aliukonis
(abu – Elektrėnų „Energi ja”), kurie žai-
džia Lietuvos čempio nate.

Rinktinėje šalia būrio šilto ir šal-
to mačiusių žaidėjų rikiuosis naujoji
Lietuvos ledo ritulio karta, kuri norės
įrodyti savo vertę. Mūsų šalies rinkti-
nės garbę gins ir 25 metų Čika gos lie-
tuvis, Mississippi „River Kings” klubui
atstovaujantis Pijus Rulevičius. 

Ne ką prasčiau atrodo ir rinkti nės
trenerių štabas, kuriame šalia jau ke-
lerius metus dirbančio vokie čio Bernd
Haake, buvusio Kanados rinktinės vy-
riausiojo trenerio Geor ge Kingston, lie-
tuvių Šarūno Kulie šiaus ir Arūno Alei-
nikovo dirbs „USA Hockey” federaci-
jos vieno pa dalinio vadovas ameri-
kietis Ty Newbury.

Net keturių valstybių trenerių va-
dovaujama patyrusių ir jaunų ledo ri-
tulininkų rinktinė galvoja tik apie
vieną rezultatą Kauno „Žalgirio” are-
noje – pirmą vietą.

Vyriausiasis Lietuvos rinktinės
treneris B. Haake įvardija, jog pag rin-
dine varžove dėl aukso bus Japo nija, ta-
čiau nenurašo ir Ukrainos su Kroatija.

Lietuvos rinktinė oficialiai pasi-
 ruošimą pasaulio čempionatui Kau ne
pradės balandžio 3 dieną, tačiau jau da-
bar kai kurie žaidėjai ruošiasi indivi-
dualiai.

Pasaulio ledo ritulio čempionato IB
divizione „Žalgirio” arenoje Lie tuvos
rinktinė paeiliui kausis su Kro atijos,
Rumunijos, Japonijos, Ukrai nos ir Es-
tijos rinktinėmis. Į IA divi zioną iškops
pirmąją vietą iškovojusi rinktinė, pa-
skutinioji komanda iš kris į II divizioną.

Gausiai tribūnas užpildę žiūrovai buvo sužavėti neįtikė-
tinoamerikiečių akrobatų grupės „Jesse White Tumblers”
pasirodymo. Dainiaus Ruževičiaus nuotr.

Pagaliau rinktinėje – dvi legendos 
– D. Zubrus ir D. KasparaitisJubiliejinio ČLKL sezono 

čempionė – „Lituanica”

ČLKL senjorų varžybose čempionų vardą trečius metus iš eilės apgynė „Alytaus” komanda.

Svečias iš Lietuvos R. Matulevičius (d.)  kartu su „Lituanicos” mergaitėmis giedojo  Lietuvos
ir Amerikos himnus. 

„Mūsų svajonių komanda” pavadintai Lietuvos rinktinei neatsi sakė padėti nei D. Zubrus
(viršuje), nei D. Kasparaitis.
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RASA SĖJONAITĖ

Miko Remeikos šeima į Jungtines
Amerikos Valstijas persikraustė,
kai Mikui buvo septyniolika metų.

Gimęs jis Prienuose, o prieš kelionę į
Ame riką dvejus metus gyveno Kaune, kur
mokėsi prestižinėje Kauno Technikos
universiteto gimnazijoje. Jos nespėjo
baigti, nes šeima nusprendė keisti gy-
venimo pla nus. Mikas universitetą ir as-
pirantū rą baigė už Atlanto. Studijavo fi-
ziką, apsigynė mokslinį laipsnį. 35-erių vy-
 ras jau ketvirtus metus gyvena Japo nijoje,
čia sukūrė šeimą, daro karjerą.

Kokie keliai nuvedė į Japoni ją?
Persikrausčiau čia tiesiog norė-

damas patirti nuotykių. Turėjau ge rai
apmokamą darbą, bet JAV man visada
atrodė nuobodi šalis. Pabaigus mokslus
ir pradėjus dirbti didelėje korporaci-
joje, tas nuobodulys dar la biau sustip-
rėjo, todėl nusprendžiau, kad laikas gy-
venimą paįvairinti. Aspirantūros me-
tais laisvalaikiu stu dijavau japonų
kalbą, todėl nuspren džiau pasinaudo-
ti šitomis žiniomis ir padirbėti Japo-

nijoje. Darbą susirasti buvo nesunku,
nes tyrimais užsiimantys universitetai
visada turi laikinų pozicijų neseniai
baigusiems podaktarines studijas. 

Esate sukūręs šeimą? Norė tu me, kad
ją pristatytumėte?

Su žmona susipažinau Japonijo je.
Ji vietnamietė ir jos gimtoji kalba –
vietnamiečių, bet susišnekame mes
japoniškai, mat žmona mokykloje mo-
kėsi japonų kalbos. Angliškai ji su-
pranta tik truputį. Prieš tris mėnesius
mums gimė dukra. Dabar bus labai įdo-
mu, kokiomis kalbomis ji galų gale šne-
kės. Mama ir močiutė šneka vietna-
mietiškai, aš su žmona – japoniškai,
mano tėvai – lietuviškai, angliškai ir
rusiškai. 

Ką šiuo metu dirbate Japonijo je?
Baigęs mokslus perėjau į puslai-

dininkių sferą – darbas susijęs su kom-
piuterių komponentais, saulės bateri-
jomis. Pirmas rimtas darbas Japonijoje
buvo Okinavos prefektūroje, naujai
įkurtame tyrimų institute. Pasibaigus
kontraktui jau buvau ve dęs, todėl kar-

tu su žmona persikėliau į Tsukubą
miestelį netoli Tokijo. Čia irgi buvo tik
laikinas darbas universitete. Dabar ir
vėl kraustysimės, jau trise, į Mie pre-
fektūrą. Ten gavau nuolatinį darbą
kompanijoje, gaminančioje kompiute-
rinės atminties komponentus ir manau
pasilikti ilgesniam laikui. 

Integracijos procesas Japonijoje
yra nesibaigianti kelionė. Per tuos
porą metų išsiaiškinau būtinus gyve-
 nimo pradžios šioje šalyje dalykus:
kaip išsinuomoti butą, nusipirkti auto -
mobilį, perregistruoti jo adresą (iš tie-
sų tai nepaprastas procesas) ir net
kaip įregistruoti santuoką. Pats di-
džiausias pasiekimas integracijos at-
žvilgiu, pasakyčiau, tai, kad sugebėjau
sėkmingai įveikti darbo interviu ja-
poniškai. Nors visą laiką studijavau ja-
ponų kalbą, tačiau pasiekti tokį lygį,
kad galėčiau be žodyno skai tyti pa-
prastą knygą ar paaiškinti, ką darau
darbe, matau, užtruks dar daug metų. 

Kalbantys ir lojantys robotai, dango-
raižiai su guminiais pama tais ir traukiniai
be mašinistų, skriejantys 300 km per va-

Tekančios Saulės šalyje Amerikos
lietuvis atrado kaimo idilę

landą. Visa tai panašu į modernią pa saulio
pasaką, kurios vardas Nip pon, arba lietu-
viškai Japonija. Koks tai kraštas Jūsų aki-
mis? 

Taip, toks Japonijos įvaizdis eg-
zistuoja. Apsilankyti tik Tokijyje ir
tik žinomose vietose tai gal ir kaž kiek
arti tikrovės, bet už Tokijo ribų įspūdis
bus visai kitoks. Aš pirmus trejus me-
tus gyvenau Okinavos pre fektūroje.
Tai yra pati skurdžiausia Japonijos pre-
fektūra, vienintelė šalyje pasiekiama
tik lėktuvu iš Tokijo. Okinavoje yra tik
vienas miestas Naha, kuris bent kaž-
kuo primena miestą, o visur kitur – kai-
miškas gyvenimas. Viešojo transporto
beveik nėra, visur reikia važiuoti au-
tomobiliu. Gatvės siauros, vingiuotos
ir be eismo ženklų, todėl norint įveik-
ti 10 km atstumą, prireiks nemažai lai-
ko ir kantrybės. 

Mano pirmieji įspūdžiai apie Ja po-
niją buvo tokie – provinciali šalis, kur
žmonės uždirba mažai, bet kažkaip
per daug nesiskųsdami sugeba išsi-
versti. 

Kad nesugadinčiau Jums nuomo-
 nės apie Japoniją, turiu pasakyti, kad
viešasis transportas šalyje (išskyrus
Okinavą) yra labai gerai išvystytas, ta-
čiau nuosavas automobilis vis dėlto yra
neatskiriama gyvenimo dalis. Mašinos
čia pigios, todėl visi, kas gali sau leis-
ti tokią prabangą kaip automobilių
statymo aikštelė (t. y. jeigu jie gy vena
ne Tokijyje), skuba įsigyti nuo savą

Vaizdas į kaimą Zamami saloje, netoli nuo pagrindinės Okinavos salos, kur Mikas gyve-
no. Čia kartais jis nardydavo, nes labai gražūs koralai , daug vėžlių ir ryklių (ne baltų). 

Užkanda Naros prefektūros pakelės užeigoje: trys skirtingi žalios arklienos užkandžiai.
Valgoma su trupučiu sojos padažo. 

Pakelės valgykla Okinavos šiaurinėje pusėje. 

Šeimos nuotrauka netoli Tsukuba miestelio. Asmeninio albumo nuotraukos
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2212 West Cermak Road, Chicago, IL 60608
773-847-7747 * www.mutualfederalbank.com

Patarnaujam Čikagos ir apylinkių lietuviams daugiau kaip 100 metų.

Namams paskolos, apdraustos sąskaitos

transporto priemonę.

Neabejoju, kad po Tekančios Saulės šalį
keliaujate, nes tikrai būtų didelė nuodėmė
neišnaudoti šios galimybės. Kas didžiausią
įspūdį paliko?

Keliaujant automobiliu, galima
pamatyti visai kitokią Japoniją, nei
toji, kuri aprašoma turistiniuose gi dų
vadovuose. Kiekvienas miestelis siūlo
lankytojams savo vietinius valgius ir
vis kitus produktus. Kiekvie no mies-
telio centre yra informacijos centras,
kur galima sužinoti, ką čia verta ap-
lankyti. Šita pakelės stočių „michi no
eki” sistema išsilaikiusi nuo feodalinių
laikų, kai didikams buvo privaloma ke-
liauti į Tokiją ir atgal du kartus per me-
tus. Nuo tada buvo išvystyta geriausia
pasaulyje susisiekimo sistema. 

Robotiniai restoranai egzistuoja,
bet tai daugiau turistams. Aptarna vi-
mo lygio standartai Japonijoje yra to-
kie aukšti, kad robotams tai tiesiog ne-
pasiekiama. Technologijos integruo ja-
mos tiek, kiek jos pagerina aptarnavi-
mo kokybę. Pavyzdžiui, labai tipiška
pamatyti mažą namuką kaime, kur
viduje mažas baras su sėdimomis vie-
tomis vos penkiems žmonėms ir viena
močiutė parduoda tradicinius japonų
valgius, o užsakymus priima automa-
tas, stovintis prie durų. Taip yra todėl,
kad manoma, jog pinigai – „purvinas
reikalas” ir juos galima palikti auto-
matams, bet maistą klientui visada
paduos pats virėjas. 

Mano galva, Japonija yra tokia
vieta, kur bet kokiame šalies kampelyje
gali surasti mažą restoranėlį, kur sa-
vininkas tave priims kaip svečią ir ga-
lėsi su juo prašnekėti iki gilaus vaka-
ro, lyg būtumėte seni geri draugai. 

Man Japonija yra šalis, kurioje,
skirtingai nuo daugelio kitų pasaulio
vietų, yra išlikę kaimiško gyvenimo
ypatumai. Čia galima pravažiuoti lau-
 kais ir miškais, pavažinėti iš kaimo į
kaimą ir kiekviename paragauti vis
naujų japoniškų valgių, keptų austrių
arba išbandyti vis kitą žalios arklienos
patiekalą. Pakelėje nusipirkti vynuogių
už pusę kainos ir vakare atsipalai-
duoti „onsen” (pirtis, kurioje naudo-
jamas vanduo iš karštų terminių šal-
tinių). 

Beje, keliauti greitaisiais trauki-
 niais Japonijoje verta dėl pačios ke lio-
nės. Kiekviena stotis yra lyg dau-
giaaukštis miestas, kur galima nu si-
pirkti visokiausių vietinių ir atvežtinių
delikatesų. Traukinių sėdimos vietos
– karališkų gabaritų, tris va landas va-
žiuojantis traukinys atvyksta sekundės
tikslumu ir geležinkelio bėgiai daž-
nai būna nukloti per tas vietas, kurios
vilioja nuostabiais pei zažais pro va-
žiuojančio traukinio langą. 

Kiek man žinoma iš pasakoji mų, ja-
ponai daug dirba, tad namuo se praleidžia
mažai laiko. Ar tai veikia jų socialinius ir šei-
mos santykius? 

Čia irgi gana didelis skirtumas
tarp Tokijo kitų šalies vietų. Okina vos
žmonės uždirba mažai, bet turi dideles
šeimas ir praleidžia kartu kur kas
daugiau laiko. Miestuose daug kas dir-
ba nuo ryto iki vėlaus va karo, profe-
sionaliems inžinieriams visai įprasta
grįžti namo apie vidurnaktį. Neretai
pasitaiko, kad dirbantis vyras savaitę
gyvena arti savo darbovietės, o tik sa-
vaitgaliais grįžta pas šeimą kitame
šalies gale. Šeimos santykius, be abe-
jo, tai veikia. 

Sunku pasakyti ką nors gero apie
Japonijos darbo kultūrą. Visos šitos
darbe praleistos valandos retai atveda
prie kažkokių stulbinamų rezultatų,
kurių galima buvo pasiekti ir dirbant
per dieną vos aštuonias darbo valan-

das. Taip yra todėl, kad vis dar gaji se-
nosios kultūros nuostata, kai pastangos
vertinamos labiau nei rezultatai. Ir
nereikia tikėtis, kad šis supratimas
kažkaip ims ir lengvai pasikeis. Nors
modernėjančiame pa saulyje dabar yra
daug iniciatyvų įvesti racionalias dar-
bo valandas, kompanijose atsiranda tai-
syklės, kad po 8–9 valandos vakaro
privaloma eiti namo, tačiau permainos
vyksta lėtai. 

Teko skaityti, kad viengungių namai –

tai maža vonia, virtuvė kartu su svetaine ir
tatamis – vieta miegoti ant žemės. Buto plo-
tas – tik apie 15 kv. metrų. Kaip yra iš tik-
rųjų?

Vėlgi Tokijyje yra vienaip, o vi sur
kitur – kitaip. Tokijo regione tikrai ga-
lima sumokėti nemažus pinigus už 10
m2 kambariuką. Visur kitur gyvento-
jų populiacija jau kurį laiką mažėja ir
žemės kainos nėra didelės. Pavyzdžiui,
Okinavoje už universiteto skirtą sti-
pendiją galėjome sau leisti gyventi tri-
jų kambarių bute ant jūros kranto.

Vaikščiodamas po už miesčius, dažnai
pamatai didingus dviaukščius namus,
kuriuos lengva supainioti su šventyk-
lomis. Tokį na mą dabar, aišku, brangu
pasistatyti, tačiau daug šeimų vis dėl-
to laikosi senųjų tradicinių būstų. 

Ar jau spėjote prie visko pri prasti, kas
Jums neįprasta iki šiol šioje šalyje, kurioje
beveik visose gyvenimo srityse galioja tik ja-
ponams suprantamos taisyklės? 

Tik japonams suprantamų tai syk-
lių yra daug, bet užsieniečiams neži-
nojimas yra lengvai atleidžiamas. Ma-
nau, turėtų praeiti dar bent penkeri
metai, kol man reikės pradėti jaudin-
tis dėl tokių Japonijos kultū ros subti-
lybių. Mes abu su žmona esame užsie-
niečiai, todėl gyvename ir mokomės.
Dalinamės įspūdžiais, kas ir ką tą die-
ną išmoko. Jeigu ateis diena, kai žino-
siu viską, tai turbūt norėsiu vėl kraus-
tytis kitur.

Ką patartumėte žmogui, nusprendu-
siam vykti pagyventi į Ja poniją? Gal turite
kažkokių perspėjimų, ko nedaryti tolimoje
Ry tų Azijos šalyje?

Jeigu planuojat gyventi bent ke letą
metų, svarbiausias patarimas – mo-
kytis kalbos. Japonų kalba yra gana su-
dėtinga, tad nesimokant ir 20 metų pra-
gyvenus Japonijoje gali dar vis nesu-
gebėti pasakyti sakinio. Ypač svarbu
mokytis rašytinės kalbos. Japonijoje
naudojami trys rašmenų tipai – fone-
tiniai užsienietiškiems žodžiams, fo-
netiniai japoniškiems žodžiams ir kinų
rašmenys. Fone ti nius rašmenis būtina
išmokti tuoj pat (jų yra tik 60). Tada ga-
lėsite suprasti daug užrašų ant miesto
iškabų ir japonų kalboje naudojamus
angliš kus žodžius, kurių yra daug, bet
jie rašomi japoniškais ženklais. O tada,
nedelsiant, reikėtų griebtis kiniškų
rašmenų – kuo vėliau pradėsit, tuo
pas kui bus sunkiau. Japonijoje įma no-
ma išgyventi labai ilgai visiškai ne-
mokant kalbos, bet gyvendamas taip,
jūs būsite amžinas turistas, niekada ne-
matantis ir nejaučiantis šalies. 

Lengviausias būdas gauti darbo
vizą į Japoniją – tai dėstyti anglų kal-
bą. Tačiau, jeigu pasirinksite šitą kelią,
žinokite, kad atsidursite žemiausia-
me visuomenės lygyje. Japonai jau se-
niai pavargo nuo begalinio srauto už-
sieniečių, mokančių tik dėstyti anglų
kalbą ir įsivaizduojančių, kad visi ja-
ponai arba samurajai, arba budistų vie-
nuoliai. Jeigu dėstysite anglų kalbą, tai
gausite minimalų atlyginimą ir labai
mažai pagarbos. Jeigu norite metus pi-
giai atostogauti, tai gali būti neblogai,
bet jeigu tikitės čia gyventi, tai išmo-
kite kalbą iki reikiamo lygio ir ieško-
kite darbo pa gal profesiją. Jeigu yra
darbdavys, Japonijos vizą daug leng-
viau gauti, nei JAV ar Kanados. 

Ar lankotės Lietuvoje? 
Lietuvoje lankausi kartkartėmis.

Paskutinį kartą buvau prieš pat išva-
 žiuodamas į Japoniją. Vilniuje dar gy-
vena sesuo su šeima, palaikau ryšį su
dauguma draugų iš gimnazijos.

Kraštovaizdis Oita prefektūroje. Iš dešinės lotosų laukas. Jų šaknys ir žiedai čia yra val-
gomi. 

Kriaušių ferma Ibaraki prefektūroje. Metalinis tinklas, laikantis medžių šakas, įtaisytas
tokiam aukštyje, kad savininkai galėtų praeiti laisvai. 

Įvairių formų gyvenamieji namai Miyajima saloje. Viršuje šventyklos. Toks namų ir
šventyklų artumas gana tipiškas.
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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 

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
5706 W 111th St., Chicago Ridge, IL
Tel. 708-636-6622

DR. ELIGIJUS LELIS
Akių ligos ir chirurgija

1192 Walter St, Lemont, IL 60439
963 N. 129th Infantry Dr. #110

Joliet, IL 60435
Tel. 815-723-1854

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 

SUREnDER LAL, MD
Specialybė - vidaus ligos

7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652

Tel. 773-434-2123
Valandos susitarus

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

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

sužeidimų darbovietėje bei kitų vietų
skausmo diagnozės ir gydymo specialistai.

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

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

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

Pasidalinkite nuomone

www.facebook.com/draugolaikrastis

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 2018 m. brošiūros. Ją galite patys išsispausdinti adresu:
www.vytistours.com

Specialios turistinės kelionės į Baltijos kraštus 2018 m.
Dėl informacijos skambinkite Ritai Penčylienei

Kainas sužinoti ir užsisakyti vietas galite 
www.vytistours.com

Siūlome informaciją apie specialias nuolaidas
Atsiųskite savo el. pašto adresą

Specialios turistinės kelionės į Baltijos kraštus ir į Dainų ir Šokių Šventę 2018 m. 
Dėl informacijos skambinkite Ritai Penčylienei

S K E L B I M A I  773-585-9500

SKaityKite 
,,DRaugą”
gReiČiau! 

www. draugas.org
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PeRSPeKtyVuS namų, butų, žemės, verslo, investicijų
PiRKiMaS, PaRDaViMaS, FiNaNSaViMaS,

PeRFiNaNSaViMaS ir NuOMa

rasa Mitkus
Nekilnojamojo turto ir paskolų brokerė

,,Sugar Mountain” - 
Eglės Juodvalkės knyga anglų kalba

50metų besitęsianti cukraligė, dvi kasos per-
sodinimo operacijos, trys inkstų persodini-

mo operacijos ir labai sunki širdies operacija –
kliūtys gy venimo kely. Bet gyvenimas tęsia si. Au-
tentišku mas ir tikrumas yra šios šekspy rinio mas-
to dramos sude damoji dalis. Ji siekia aktorės kar-
jeros ir autosto pu keliauja per Euro pą – nuo
Strat ford-on-Avon iki Dub rovniko. Ji neieš ko El
Dorado, ji su juo susipažįsta. Tai šiuolaikinis pa-
 sakojimas apie lietuvės moters jausmus ir jaus-
mingumą, nuspalvintas amerikietišku penti-
mento. Pasakoji mas apima Graikijos salas, ap-
suptas žydro Egėjo jūros mėlio, akistatą su žira-
fomis ir drambliais Afrikos savanoje, santuoką Pa-
ryžiaus Mairie du 11e arrondissement, su rūkytos
anties kaulais, nuplautais Margaux vynu ir pėd-
sakais, vedančiais į atelje prie Pont du Sèvres. Ji betarpiškai patiria komu-
nizmo žlu gimą ir tyrinėja pasaulį nuo ,,Velnio nosies” Ekvadoro Anduose, Di-
 džiosios kinų sienos, iki Melbour no ir Cape Towno. Kraujo tyrimai persipi-
na su Dorothy Sayers detektyvais, o širdies, pulso, plaučių ir kraujo spaudi-
mo rodikliai įsiterpia į Lau rence Sterne ,,The Life and Opinions of  Tristram
Shandy, Gentleman”. Kovotoja kariauja su tuo, kas matoma ir apčiuopiama,
bet taip pat su tuo, kas nepažįstama, nematoma ar pa simetę žvaigždėse.   

Henryk Skwarczynski

Knygą galite įsigyti ,,Draugo” knygynėlyje. Kaina – 20 dol. (Illinois valstijos
pridėtinės vertės mokestis – 9.25 proc., persiuntimas paštu – 5 dol.)

Teiraukitės tel. 773-585-9500. 

,,Draugo” sudoku nr. 127
išsprendė ir mums atsa kymus at siun tė:

Pranė Butvilaitė, Akron, OH
Nuoširdžiai dėkojame sprendėjams. 

Jūsų sprendimų atsakymų lauksime paštu: 
,,Draugas”, 4545 W. 63rd St., Chi cago, IL 60629–5589

arba el. paštu – redakcija@draugas.org ir faksu: 773-585-8284. 

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

Aušra Kriščiūnaitė Padalino
Broker/savininkė

Kalbame lietuviškai, ispaniškai, angliškai

Patirtis – daugiau nei
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. 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 

BRAnGIAI PERKU 
GINTARO DIRBINIUS

IR GINTARO GRYNUOLIUS.
tel. 708-603-5494

PErKrausTymas – mOVING
20 metų patirtis

arvidas tel.: 773-251-2170
arnoldas tel.: 331-642-5225

PASLAUGOS

www.draugas.org

SIŪLO DARBĄ

IEŠKO DARBO
PARDUODA

Medikė ieško pagyvenusių žmo-
nių priežiūros darbo. Patirtis, puikios
rekomendacijos, legalūs dokumen-
tai. Tel. 773-757-4532. 

Vyras ieško žmonių priežiūros dar-
bo pakeitimų penktadieniais, šeš-
ta dieniais ir sekmadieniais. Legalūs
dokumentai, vairuoja, patirtis, re-
ko mendacijos. Tel. 312-307-4619draugokalendorius.org

Lemonto gyventojas parduoda
dailininko Antano Petrikonio

paveikslą. Dydis – 28" x 24"
Teirautis tel. 630-257-3507

Reikalingi CDL vairuotojai ir
vilkikų savininkai. Siūlome trumpų

ir ilgų distancijų darbą. 
Kompanija iš Willowbrook IL. 

Skambinti/ Rašyti
tel. 708-890-0414.
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JAV LB – didelė jėga! Dalyvaukime 

jos Tarybos rinkimuose!

JAV LB Krašto valdyba kviečia registruotis bal-
savimui JAV LB Ta rybos rinkimuose. Balsuoti gali
visi JAV LB nariai vienu iš trijų būdu: internetu, paš-
tu arba rinkiminėse apylinkėse (asmeniškai). Bal-
savimas internetu, paštu ar asmeniškai vyks
2018 m. nuo gegužės 1 d. iki 15 d.

Balsavimas internetu

Balsavimas internetu yra pa pras čiausias ir
efektyviausias būdas dalyvauti JAV LB Tarybos rin-
kimuo se. Skatiname visus balsuoti internetu ir, tik
tam neturint galimybės, rinktis kitą balsavimo būdą.
Norintys balsuoti internetu privalo iki balandžio 7
d. užsiregistruoti. Registruotis balsavimui internetu
galite apsilankę Tarybos rinkimų 2018 internetinėje
svetainėje adresu www.tarybosrinkimai2018.com

Registracija internetiniam balsavimui vyksta
iki balandžio 7 d. – raginame užsiregistruoti! Re-
gistruojantis privaloma pateikti šią informaciją:

• vardą ir pavardę
• gyvenamąją vietą
• el. pašto adresą
• apylinkę, kuriai priklausote (jei apylinkei ne-

priklausote, nurodykite apygardą. Apylinkių ir
apygardų sąrašą rasite apsilankę JAV LB svetai-
nėje: http://lithuanian-american.org/lt/apygar-

dos/ )
Pasibaigus registracijai balsavi mui internetu,

Krašto Rinkimų ko mi sija pateiks užsiregistravusiųjų
sąrašus apygardų ir apylinkių rinki mų komisijoms,
kurios užtikrins, kad tie patys asmenys nebalsuotų
paštu ir/ar asmeniškai.

Balsuoti internetu bus galima bet kuriuo metu
nuo 2018 m. gegužės 1 iki 15 dienos. Užsiregist-

ravusieji balsuoti internetu gegužės 1 d. gaus elekt-
roninį laišką su nuoroda balsavimui.

Balsavimas paštu

Tie, kurie galimybės balsuoti internetu netu-
ri, gali balsuoti paštu. Norint balsuoti paštu, rei-
kia pateikti savo gyvenamosios vietos adresą, ku-
 riuo būtų siunčiama balsuotojo kortelė. Adresą rei-
kia pateikti asmeniš kai arba paštu iki balandžio 15
d. apy linkės rinkimų komisijai (jei apylin kės ko-
misijos nėra – apygardos ko misijai), kuriai bal-
suotoja(s) priklauso. Jei adresą siunčiate paštu, pra-
šo me jį siųsti jūsų apygardos ar apylin kės komi-
sijai – adresus rasite rin kimų komisijų skiltyje.

Balsuoti paštu galima tik toje apylinkėje ar apy-
gardoje, kuriai balsuotoja(s) priklauso. Norintys bal-
suoti paštu, tačiau šiuo metu apylin kei nepri-
klausantys, asmenys, atsiuntę savo adresą, bus
automatiškai įtraukiami į tos apylinkės narių sąrašą.

Užsiregistravusieji balsavimui paštu iki gegu-
žės 1 d. gaus balsuotojo kortelę ir informaciją, kaip
reikia ją užpildyti bei grąžinti rinkimų komi sijai.

Balsuojant paštu, privaloma balsuotojo kor-
telę išsiųsti apylinkės ar apygardos rinkimų ko-
misijai ne vėliau kaip 2018 m. gegužės 15 d. (bal-
savi mas laikomas teisėtu, jei pašto ant spaudo data
yra ne vėlesnė kaip ge gužės 15 d.).

Balsavimas rinkiminėse apylinkėse

(asmeniškai)

Neturint galimybės balsuoti in ter netu ar paš-
tu, galima balsuoti asmeniškai rinkiminėje apylin-
kėje. Asmenys, kurie apylinkei nepriklauso ar jų gy-
venamojoje teritorijoje apylinkės nėra, asmeniškai
balsuoti negali.

Balsuoti asmeniškai apylinkėje gali tik tai

apylinkei priklau-
santys JAV LB na-
riai. Todėl prieš bal-
suojant privaloma
deklaruoti narystę
apy linkėje. Skatina-
me tai padaryti iš
anksto, susisiekiant
su apylinkės rin kimų
komisija. Jei galimybės
iš anks to deklaruoti na-
rystę apylinkėje nė ra, tą ga-
lima padaryti ir rinkimų dieną.

Rinkimai apylinkėse vyks apy linkės rinkimų ko-
misijos nustatytomis dienomis, bet ne anksčiau
kaip 2018 m. gegužės 1 d. ir ne vėliau kaip gegužės
15 d. Norėdami sužinoti, kada tam tikroje apylin-
kėje  vyks rinkimai, balsuotojai turėtų kreiptis į tos
apylinkės rinkimų komisiją.

Kandidatų sąrašas

Balsuoti galima tik už tuos kandidatus, kurie
pateikė kandidatūrą balsuotojo apygardoje. Kan-
didatų sąrašą ir aprašymus galite rasti rin kimų sve-
tainės kandidatų sąrašo puslapyje.

Už kiek kandidatų balsuoti

Rinkimuose galima balsuoti už vieną ar dau-
giau kandidatų. Krašto Rinkimų komisija iš anks-
to nustatys ir apygardų bei apylinkių rinkimų ko-
misijoms praneš, už kiek kandidatų galima balsuoti
toje apygardoje (ar rinkiminiame rajone). Balsuo-
ti galima už nurodytą kandidatų skai čių ar už ma-
žiau kandidatų. Balsa vimo biuleteniai, kuriuose bal-
suojama už daugiau kandidatų nei leistina, bus lai-
komi negaliojančiais.

Kiekviena auka stiprina Katalikų Bažnyčią
Lietuvoje ir išeivijoje!
• Prašome čekį siųsti adresu:

Lithuanian Catholic Religious Aid,
64--‐25 Perry Avenue
Maspeth, NY 11378--‐2441
LCRA’s Tax ID # is 11-2326652

• Aukokite LKR Šalpai kreditine kortele per Paypal:
www.LKRSalpa.org skyriuje AUKOS

• Aukokite LKR Šalpai per ,,Combined Federal
Campaign” programą. LKRŠ kodas: 10019

• Prašome įtraukti LKR Šalpą sudarant  testamentus.

Lietuvių Katalikų Religinė Šalpa
remia katalikišką ugdymo, religinę ir
karitatyvinę veiklą Lietuvoje ir
išeivijoje

Tel. 1-718-326-5202; El. paštas: info@lkrsalpa.org
,,Facebook”: Lietuvių Katalikų Religinė Šalpa
Internetinė svetainė: www.LKRSalpa.org

Lietuvių Katalikų Religinė Šalpa

JaV LB tarybos rinkimai – jau čia pat
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www.draugas.org/mirties.html

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

11028 S. Southwest Hwy. Palos Hills, Illinois

(708) 974-4410 www.palosgaidasfh.com

„Geriausios laidojimo paslaugos”
suteikė

Žymenį

www.draugofondas.org

A † A
LORETTA KYNIENĖ

KLEIVAITĖ
Mūsų mylima mama, močiutė, promočiutė ir sesuo mirė 2018

m. kovo 19 d., sulaukusi 83 metų.
Gimė Lietuvoje, Kaune. Į Ameriką atvyko 1949 m.
Gyveno Cicero, IL, Downers Grove, IL, o nuo 1986 m. – St.

Petersburg, FL.
Nuliūdę liko: dukros Levinia ir Victoria, 3 anūkės, 2 pro -

anūkai, sesuo Angela su šeima ir daug giminių Lietuvoje.
Visą gyvenimą buvo labai aktyvi lietuviškose organizacijose.
Atsisveikinimas su velione įvyks 2018 m. kovo 26 d. 10 val. r.

Beach Memorial Chapel, St. Petersburg Beach, FL.
Po šv. Mišių, 11:30 val. r. kurios vyks Šv. Kazimiero misijos

koplyčioje, a. a. Loretta bus palaidota Memorial Park kapinėse.

Nuliūdusi šeima

A † A
DR. JONAS ANTANAS

RAČKAUSKAS
Mirė Beverly Shores, Indianoje, š. m. kovo 19 d.
Gimė Švėkšnoje, Lietuvoje 1942 m. sausio 20 d.
Pedagogas, visuomenės veikėjas. Lituanistikos tyrimo ir studijų

centro steigėjas, 27 metus jo valdybos pirmininkas. Buvęs Peda-
goginio Lituanistikos instituto rektorius, Jaunimo centro tarybos
pirmininkas, Amerikos Lietuvių Tarybos pirmininkas, JAV LB
Švietimo tarybos pirmininkas, Lietuvių Fondo tarybos narys, Lie-
tuvių istorijos draugijos pirmininkas, ,,Lituanus” redaktorius.

Pirmasis Vilniaus Pedagoginio universiteto garbės daktaras,
Šaulių universiteto garbės daktaras. Apdovanotas Lietuvos Res-
publikos Gedimino ordinu. JAV kariuomenės atsargos majoras, iš-
tarnavęs 20 metų. Chicago State Universitety profesorius 32 metus.

Gedulingos šv. Mišios už a. a. dr. Jono Račkausko sielą bus lai-
komos sekmadienį, balandžio 22 d., 1 val. p. p. Jaunimo centro jė-
zuitų koplyčioje. Po Mišių bus pagerbimas Čiurlionio galerijoje.

Kviečiame visus gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti šv.
Mišiose ir prisiminti dr. Joną Račkauską savo maldose. 

Nuliūdusi šeima

Atkelta iš 6 psl.
Lapkričio 15 d. nutarta: ,,Reinį,

Mečislovą, Jeronimo sūnų, už talkini-
mą tėvynės išdavikams, dalyvavimą
antitarybinėje nacionalistinėje orga-
nizacijoje ir antitarybinę agitaciją įka-
linti kalėjime 8 metams, terminą skai-
čiuojant nuo 1947 m. birž. 12 d. Jam as-
meniškai priklausantį turtą konfis-
kuoti”. 

Kalėdų dieną ark. Reiniui prane-
šamas Ypatingojo pasitarimo sprendi-
mas. Su konvojumi, griežtai izoliuotas
nuo kitų kalinių, jis išvežamas į Vla-
dimiro kalėjimą. Jis ten kentėjo iki 1953
m. lapkričio 8 d., kada iškeliavo į am-
žinybę ir buvo palaidotas bendrame ka-
linių kape. 

Apie arkivyskupo būklę buvo ga-
lima suprasti iš negausių laiškų sese-
riai Julijonai. Teklė Kačiukaitė patei-
kė tokį pasakojimą: „Kartą pas ją atėjo
toks suvargęs vyriškis, Burneika pa-
vardė, ir jis papasakojo apie Vladimi-
ro kalėjimo sunkias kalinimo sąlygas.
Kartą atvedė į jo kamerą arkivyskupą,
kuris prašė, kad jeigu sugrįžčiau į
Lietuvą, kad surasčiau Teklą, ir padė-
kočiau už viską. Dar prašė pasakyti vi-
siems, kad kalėjime labai daug kentė-
jo”.

Vokietijos užsienio reikalų minis-
terijos tarėjas, liuteronas Gotthold

Starkė, kurį laiką kalėjęs vienoje ka-
meroje kartu su arkivyskupu, prisi-
mena: „Jis savo žmones ir savo tautą la-
bai mylėjo. Su dideliu susirūpinimu ir
būgštavimais, bet kartu ir tvirtu pasi-
tikėjimu Dievo gailestingumu jis žvel-
gė į savo Tėvynės ateitį, dėl kurios, kaip
tikras jos sūnus, jis jau antrą kartą
buvo paaukojęs savo laisvę. Jis daug
melsdavosi įvairiu dienos metu. Jo
laikysena yra tikro Bažnyčios švento-
jo. Jo autoritetas sklido per kalėjimo
sienas iš vienos griežtai izoliuotos ce-
lės kiton. Aš pats gavau daug iš šios
prakilnios asmenybės, kurioje jungėsi
tvirtas tikėjimas, didelis mokslas,
krikščioniškoji meilė ir nusižemini-
mas”. 

Netgi kalėjimo prižiūrėtojai liudi-
ja, kad jis išliko geros širdies žmo-
gum. Pats neprarasdavo vilties, suge-
bėdavo kitiems padėti, nuoširdžiai už-
jausti, paguosti, slaugyti sergančius. 

Arkivyskupo Mečislovo Reinio
mintis, ryžtas ir auka ir šiandien ak-
tualūs. Jis tikrai turi ką pasakyti žmo-
gui, besiblaškančiam pasaulėžiūrų
kryžkelėse. 

Baigiu arkivyskupo žodžiais: „Nu-
kankintieji kovoja drauge su mumis.
Jie stiprina mūsų gretas. Tebus pašlo-
vinti nenusilenkę prieš netiesą. Jie
gyvena amžinai”. 

Šventumo link

2018 m. Gavėnios ir 
Didžiosios savaitės pamaldų 

TVaRKaRaŠTis
Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčia

(6812 S. Washtenaw Ave., Chicago, IL 60629)

Kovo 25 d.,  Verbų sekmadienį, 9:30 val. r. šv. Mišios anglų k., 11 val. r.
– šv. Mišios lietuvių k.

Kovo 29  d., Didįjį ketvirtadienį, 5 val. p. p. – Paskutinės vakarienės šv.
Mišios.

Kovo 30 d., Didįjį penktadienį, 5 val. p. p. – Kristaus kančios pamaldos.

Kovo 31 d., Didįjį šeštadienį, 4 val. p. p. – Velyknakčio šv. Mišios.

Balandžio 1 d., Velykų sekmadienį, 7 val. r. – Prisikėlimo šv. Mišios lietu-
vių kalba.

9:30 val. r. – šv. Mišios anglų kalba.

11 val. r. – šv. Mišios lietuvių kalba.

Palaimintojo Jurgio Matulaičio misija
(14911 127th St., Lemont IL, 60439)

Kovo 25 d.,  Verbų sekmadienį, 9 val. r., 11 val. r. ir 6 val. v. – šv. Mišios.

Kovo 29 d., Didįjį ketvirtadienį, 7 val. v. –  Paskutinės vakarienės Mišios.

Kovo 30 d., Didįjį ketvirtadienį, 6:15 val. v. – Kryžiaus kelias; 7 val. v. –
Kristaus Kančios pamaldos.

Kovo 31 d., Didįjį šeštadienį, 8 val. v. – Velyknakčio šv. Mišios.

Balandžio 1 d., Velykų sekmadienį, 7 val. r. – Kristaus Prisikėlimo šv.
Mišios; 9:30 val. r. ir 11:30 val. r. – šv. Mišios. 

Balandžio 8 d. – Atvelykis – Gailestingumo sekmadienis, 9 val. r., 11 val.
r., 6 val. v. – šv. Mišios.

Balandžio 8 d. – po 11 val. r. šv. Mišių – Atvelykio pietūs
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� Lietuvos Dukterų draugija (LDD) kviečia
į Velykinių pyragų pardavimą PLC Lemonte
kovo 25 d. nuo 10 val. r. iki 2 val. p. p. LDD
taip pat būtų dėkinga už paaukotą važiuo-
jantį automobilį. Aukas galima nurašyti nuo
mokesčių. Skambinkite Deimantei Koms-
kienei tel. 708-789-7598.

� JAV LB Lemonto apylinkės Socialinių rei-
kalų skyrius kovo 28 d., trečiadienį, 1 val.
p. p. kviečia visus į skaityklą Pasaulio lietuvių
centre Lemonte, kur matysite istorinę dramą
„Vienui vieni” – lietuvių partizanų kovos, mei-
lės ir mirties istoriją.   

� Balandžio 15 d., sekmadienį, 12:30 val.
p. p. Pasaulio lietuvių centro (14911 127th
Str., Lemont, IL 60439) didžiojoje salėje vyks
labdaros koncertas „Paklausyk širdies pla-
kimo”, skirtas paremti vaikus Lietuvoje per
„Saulutės” organizaciją. Programoje – dai-
nininkai Loreta Janulevičiūtė ir Algirdas
Motuza bei pianistas, džiazo virtuozas Sau-
lius Šiaučiulis. Bus vaišės. Visi kviečiami.

� ŠALFASS 2018 metų jaunių krepšinio tur-
nyras vyks gegužės 19–20 d. Detroite. Re-
gistruotis iki gegužės 4 d. Informacija tel.
734-646-0080 (Linas Polteraitis).

Advokatas
VYTENIS LIETUVNINKAS

4536 W. 63 Street
Chicago, IL 60629

(Skersai gatvę 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

pAS MUS
IR

AplINk MUS

California Lithuanian Credit Union
Santa Monica, CA

(310) 828-7095
info@clcu.org   www.clcu.org

Savings   1.10% 
IRA         1.40% 

3 Year Term         2.00%
5 Year Term         2.25%
3 Year IRA Term  2.25% 

2018 m. Gavėnios ir 
Didžiosios savaitės pamaldų 

TVaRKaRaŠTis
Švč. Mergelės Marijos Nekalto Prasidėjimo bažnyčia 

(2745 W. 44th St., Chicago, IL 60632)
Kovo 25 d., Verbų sekmadienį, 10 val. r. – šv. Mišios (atnašaus kun.
Gediminas Keršys).

Kovo 29 d., Didįjį ketvirtadienį, 7 val. v. – Paskutinės vakarienės šv. Mišios
atnašaujamos trimis kalbomis ((angliškai, lietuviškai ir ispaniškai).

Kovo 30 d., Didįjį penktadienį, 12 val. p. p. – Kristaus kančios pamaldos
(atnašaus kun. Gediminas Keršys).

Kovo 31 d., Didįjį šeštadienį, 7:30 val. v. – Velyknačio šv. Mišios atnašauja-
mos trimis kalbomis ((angliškai, lietuviškai ir ispaniškai).

Balandžio 1 d., Velykų sekmadienį, 10 val. r. – Velykų rytinės (Kristaus
Prisikėlimo) šv. Mišios (atnašaus kun. Gediminas Keršys).

Balandžio 8 d. 10 val. r. Atvelyko šv. Mišios (atnašaus kun. Gediminas
Keršys).

Kiekvieną Gavėnios penktadienį, 4:30 val. p. p. einame Kryžiaus kelią su
apmąstymais.

Šv. Antano bažnyčia
1515 S. 50th Ave. (50 Ave. ir 15 th St. sankryža) 

Cicero IL, 60804
Kovo 30 d., Didįjį penktadienį, 5 val. p. p. – Kryžiaus garbinimas lietuvių
kalba.

Balandžio 1 d., Velykų sekmadienį, 8:45 val. r. – Prisikėlimo šv. Mišios lie-
tuvių kalba.

Kviečiame atšvęsti Velykų džiaugsmą istorinėje 1926 m. Palaimintojo
Jurgio Matulaičio pašventintoje lietuvių šventovėje.

Ziono lietuvių evangelikų liuteronų bažnyčia
(9000 Menard Ave., Oak Lawn, IL 60453)

Kovo 25 d., Verbų sekmadienį, 11 val. r. – lietuviškos pamaldos su šv.
Komunija (bus dalijami palmių lapai).

Kovo 29 d., Žaliąjį ketvirtadienį, 10 val. r. – šv. Vakarienės pamaldos
anglų kalba.

Kovo 30 d., Didįjį penktadienį, 11 val. r. – lietuviškos pamaldos su šv.
Komunija.

5 val. p. p. – Tamsos pamaldos anglų kalba.

Kovo 31 d., Didįjį šeštadienį, 10:30 val. r. – Velykinių kiaušinių ,,medžiok-
lė” parapijos vaikams bei svečiams.

Balandžio 1 d., Velykų sekmadienį, 8 val. r. – Jungtinės Velykų Prisikėlimo
pamaldos su Šv. Komunija (dalyvaus solistė). Po pamaldų – Velykiniai pus-
ryčiai.

10:30 val. r. – lietuviškos šventinės Velykų pamaldos su šv. Komunija.

Kovo 27 d., antradienį, 7 val. v. LR generaliniame konsulate New Yorke (420
5th Ave., 3rd floor, New York, NY) vyks Tarptautinei teatro dienai skirtas poe-
zijos vakaras ,,Valandai sugrąžinti”. Atlikėjai – Ethan Coskay, Rita Sistrunk ir
Rytis Valiūnas. Skambės Algimanto Mackaus, Vytauto Mačernio, Marcelijaus
Martinaičio, Vlado Šimkaus, Pauliaus Širvio, o taip pat Vilde Emilie, Federico
Garcia Lorca, Murong Xi ir kitų poetų kūriniai.

Pranešti apie dalyvavimą: ny.renginiai@urm.lt


