
Turime tiek sąjungininkų ir garantijų,
kiek niekada neturėjome 

Žygimantas Pavilionis,  Dalia Henke ir Rimvydas Baltaduonis – aktyvūs diskusijų dalyviai.

PERIODICALS

N
EW

SP
A

PE
R 

- D
O

 N
O

T
 D

E
L

A
Y

- D
at

e 
M

ai
le

d 
04

-2
7-

20
18

LITHUANIAN WORLD-WIDE NEWS

DRAUGAS
ŠEŠTADIENIS – SATURDAY, BALANDŽIO – APRIL 28, 2018 • Vol. CIX NR. 51 Kaina 2 dol.

ŠIAME NUMERYJE:

Liudas Mažylis: Archyvuose tebeslypi
daug paslapčių – 3 psl.

Lietuvis Olandijoje: Pamėgau šią šalį
nuo pirmų dienų – 10 psl.

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

Norime. Bet ar pasiruošę?
Pokalbis televizijoje apie referendumą dėl dvigubos pilietybės

Jei referendumas dėl dvigubos pilietybės vyktų kartu su
prezidento rinkimais 2019-aisiais, pradėti ruoštis jiems rei-
kėtų šiandien, vėliausiai – rytoj – LRT laidoje „Dėmesio cent-
re” sakė Seimo ir Pasaulio Lietuvių Bendruomenės (PLB) ko-
misijos narys Žygimantas Pavilionis. Pasak JAV Lietuvių
Bendruomenės (LB) atstovo, Seimo ir PLB komisijos pir-
mininko Rimvydo Baltaduonio, 2019-aisiais referendumo
rengti nė neverta – jau dabar aišku, kad rezultato nebūtų
pasiekta. Pokalbyje dalyvavo ir PLB pirmininkė Dalia
Henke. 

Laidos vedėjo Edmundo Jakilaičio paklausta nuomonės
apie Lietuvos politikų pastangas surengti referendu-
mą dėl dvigubos pilietybės D. Henke išreiškė nusivy-

limą: PLB jau 10 metų stebi Lietuvos politikų neveiklumą
šioje srityje. Jeigu referendumas būtų skelbiamas su
prezidento rinkimais 2019 m., jau ir dabar yra beveik pa-
vėluota. „PLB ir valdyba nuogąstaujame, kad tie skaičiai

– 1,3 mln. balsų (reikia, kad tiek Lietuvos piliečių pasi-
sakytų už Konstitucijos 12 straipsnio pakeitimą) – yra la-
bai sunkiai įgyvendinami. Dar nežinome ir koks tas re-
ferendumas būtų, kada jis būtų ir kada jam būtų sukon-
centruoti ir finansiniai, ir žmogiškieji ištekliai.”

Ne kartą šia tema pasisakęs Seimo narys, buvęs Lie-
tuvos atstovas JAV buvo optimistiškiausias: „Aš pats
suku tą ratą trečią kartą. Manau, kad mes visi po pasku-
tinio Konstitucinio Teismo sprendimo supratome, kad vie-
nintelis kelias yra referendumu keisti Konstituciją.  Pats
organizavau ES referendumą, pats laimėjau rinkimus Nau-
jamiestyje, juodai dirbau nuo metų iki dvejų, ir dabar liko
lygiai metai – jeigu mes iš tikrųjų norime laimėti šį mil-
žinišką referendumą, turime dirbti nuo ryto iki vakaro:
sutarti dėl formuluotės, paskirti kampaniją, skirti pini-
gų. Turime prašyti ne tik politikų, bet ir visų žmonių pa-
laikymo. Mes esame sena diasporos tauta, ir turime tą jėgą
akumuliuoti. Visų turime paprašyti telktis šiam spren-
dimui.”                                                                            – 15  psl.

2018 m. balandžio 3 d. Lietuvos, Latvijos ir Estijos prezidentai Bal-
tuosiuose rūmuose buvo priimti Jungtinių Amerikos Valstijų Pre-
zidento Donald Trump. Lietuvos delegacijoje, kuriai vadovavo Pre-
zidentė Dalia Grybauskaitė, buvo ir Lietuvos krašto apsaugos mi-
nistras Raimundas Karoblis, po šio ir kitų svarbių susitikimų Was-
hingtone trumpam atvykęs į Čikagą. ,,Draugo” redakcijoje kal-
bėjomės aktualiais mums visiems klausimais. 

Kokia buvo susitikimų Washingtone atmosfera, ar išgirdote tai, ką ti-
kėjotės išgirsti? Žodžiu – su kokiomis naujienomis ir nuotaikomis grįžtate
į Lietuvą?

Norėčiau pradėti kiek iš toliau… Be jokios abejonės, JAV yra
didžiausia mūsų sąjungininkė, o Jungtinių Valstijų lyderystė pa-
saulyje ir NATO yra mūsų saugumo esmė ir garantas. Mes sunkiai
įsivaizduojame, kaip be to galima būtų jaustis saugiai. Gauname sau-
gumo garantijas iš JAV jau vien būdami kartu NATO, ir tai tikrai
yra nemažai. Galų gale – per JAV buvimą Lenkijoje, kuri yra čia pat.
Krizės atveju pagalba ateitų. 2014 m., kai prasidėjo Rusijos agresi-
ja Ukrainoje, JAV buvimas Lietuvoje ir Baltijos šalyse buvo dar la-
biau sustiprintas, imtasi ir atgrasymo priemonių.

Per paskutinį apsilankymą Washingtone buvo užtikrintos
saugumo garantijos prezidentų lygyje. Mes pabrėžėme, kad esame
Vakarų bendrijos šalis, kad visi kartu turime užtikrinti saugumą
regione ir atsispirti įvairioms grėsmėms – tiek Rusijos, tiek pa-
saulinio  terorizmo.  – 7  psl.Raimundas Karoblis „Draugo” redakcijoje.

Jono Kuprio nuotr.
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KUN. JONAS MORKVĖNAS

Pasilikite manyje, tai ir aš jumyse pa-
siliksiu (Jn 15, 4)

Keliaujame Velykų laiku. Prisi-
 kė lęs Kristus yra gyvas ir kvie-
čia pažinti Jį, dovanodamas

Dievo vaikų laisvę ir atstatydamas
tai, ką nuodė mė buvo mumyse sugrio -
vusi. Neatpažintas prisikėlęs Jėzus
su  kelia baimės, sumaišties ir tarp mo-
kinių, todėl Jėzaus buvimas kelyje į
Emausą, mokinių užkalbinimas prie
tuščių tinklų – bendrystės ženklas,
stiprinantis tikėjimą. 

Šis V Velykų sekmadienis yra taip
pat ir Pasaulinė gyvybės diena. Čia tin-
ka Jėzaus panaudotas vynmedžio įvaiz-
dis, jog esame susieti, kad turėtume gy-
vastį savyje. Dievas – gyvenimo teikė-
jas, o mes – puoselėtojai, kurie duoda
vaisius. Viena šakelė pati iš savęs nie-
ko negali. Kristus yra tas vynmedis,
kuris mus maitina gy venimo malone,
pasilikęs tarp mūsų kaip šaltinis Švč.
Sakramente. Komu nija yra bendru-
mas ir vienybė tiek su Jėzumi, tiek su
šalia esančiu artimu, todėl joje gimsta
tikroji Bažnyčia. Kiek mes esame ar-
timi Dievui, tiek duodame vaisių, ku-
riais dalinamės kasdieninėje aplinko-
je. Todėl Eucha ristija tampa Dievo

malonės šaltiniu išgyventi ramybę,
laisvę ir meilę.

Šias tris malonės dovanas mato me
šio sekmadienio skaitiniuose. Ben-
dryste su Jėzumi panaikina bai mę ir
atneša ramybę. Dievas duoda žmogui
ramybę per pasitikėjimą Juo. Jei aš pa-
sitikiu Jėzumi, manyje ne lieka vietos
nerimui ar baimei. Prisi kėlęs Jėzus su-
tiktuosius sveikina ramybės palinkė-
jimu, stiprindamas jų tikėjimą. Šian-
dienos žmogui laisvė dažnai supran-
tama kaip galimybė gyvenimą tvarkyti
vien savo pasirin kimais. Bažnyčia ra-
gina laikytis Die vo įsakymų, tuo tarsi
apribodama žmo gaus asmeninę laisvę.
Bet čia ir slypi tikroji prasmė, jog
žmogus, esantis su Jėzumi, yra išlais-
vintas viduje. Velykų žinioje yra at-
pirkimo malonė – išvadavimas iš nuo-
dėmės. Nuodėmė žmogų visada įkali-
na ir at skiria, sumažindama savivertės
jausmą. Pažeidžia santykį su savimi,
savo artimu ir Dievu. Pažeistos savi-
vertės žmo gus nesugeba tinkamai ver-
tinti sa vęs, kaip Dievo vaiko ir kito as-
mens. 

Kristus mus grąžina į tikrąjį vy-
 nuogyną – Bažnyčią, atkurdamas žmo-
 guje Dievo paveikslą ir panašu mą, tuo
atkurdamas gyvenimo ir žmogaus ver-
tę. Šiandienos pasaulyje nuvertina-
ma negimusi gyvybė, į ligo nį ar seny-

Būkime jo mokiniais vą žmogų žvelgiama kaip į mažiau
vertingą. Mes, tikintieji, turi me drąsiai,
be jokios baimės liudyti, jog žmogaus
vertė lieka ta pati – nuo jo pradėjimo
momento iki natūralios mirties. Po-
piežius Jonas Paulius II enciklikoje
„Evangelium vitae” rašė: „Be to, kas tik
nukreipta prieš pačią gyvybę, kaip
antai, bet kokia žmogžu dystė, genoci-
das, abortas, eutanazija ir apgalvota sa-
vižudybė; kas tik pa žeidžia asmens
neliečiamumą, kaip žalojimas, kūno ar
dvasios kankinimas, bandymai pa-
vergti pačią sielą; kas tik prieštarauja
žmogaus orumui, kaip nežmoniškos gy-
venimo są lygos, savavališkas kalini-
mas, trėmimas, vergija, prostitucija,
prekiavimas moterimis ir jaunuoliais;
taip pat žeminančios darbo sąlygos,
kuo met su darbininkais elgiamasi kaip
su grynais pelnymosi įrankiais, o ne
kaip su laisvais ir atsakingais asme ni-
mis, – visi šie ir panašūs dalykai yra gė-
dingi. Jie nuodija žmogiškąją civiliza-
ciją ir labiau pažemina tai da rančiuo-
sius negu skriaudžiamuosius. Jie taip
pat skaudžiausiai pažeidžia Kūrėjo
garbę”.

Tik patikėjęs Dievo meile, kuri at-
skleidžiama Velykų slėpinyje, žmogus
tampa laisvas ir geba mylėti, dar dau-
giau išdrįsta nešti Meilės žinią į kas-
dienybę. Pats iš savęs žmogus no ri
meilę jausti arba mylėti kartu su pa-
sisavinimo jausmu. Dievo meilę jau-
 čiantis žmogus sugeba meile ir gyve-
nimu dalintis nesiekiant sau naudos,

pripažinimo ar įvertinimo. Šv. Jonas
Avilietis, rašo: „Pagrindinė priežas-
tis, dėl kurios mūsų širdis my li Dievą,
yra jo meilė mums. Ji labiau už bet ką
kita įkvepia mūsų širdis mylėti. Tasai,
kuris kuo nors pasitarnauja kitam
žmogui, duoda jam dalį to, ką pats
turi. Tasai, kuris myli, ati duoda save
patį su viskuo ką turi, nepasilikdamas
sau nieko”.

Tad meilės įsakymas – tai ne tik
įsakymas, bet pirmiausia dovana. Die-
vas ją mums duoda, leidžia pažinti ir
patirti, kad ji galėtų kaip sėkla išdyg-
ti ir išsiskleisti mūsų gyveni muose.
Dievo meilės ir artimo meilės įsakymai
tarpusavyje neatskiriamai susiję. Jėzus
neišrado nei vieno, nei kito, bet at-
skleidė, kad jie abu iš tiesų yra vienas
ir tas pats įsakymas. Tai Jėzus padarė
ne tik žodžiu, bet pirmiausia savo liu-
dijimu. Jėzaus asmuo ir visas Jo slė-
pinys įkūnija Dievo ir artimo meilės
vienybę. Šią dvigubą meilę Jis mums
dovanoja Eucha ris tijoje, dovanodamas
save patį, kad, pa sistiprinę šia Duona,
mylėtume vienas kitą ir duotume gau-
sių vaisių būdami Jo mokiniais. Kas
pasilieka manyje ir aš jame, tas duoda
daug vaisių, nuo manęs atsiskyrę jus
nieko negalite nuveikti, – šiais žodžiais
kviečia Kristus susieti savo gyveni mą
su Juo.

Kun. Jonas Morkvėnas – Karsakiškio parapijos (Pa-
nevėžio vyskupija) klebonas, balandžio mėnesį kun. Algio Ba-
niulio kvietimu pagelbėjęs Pal. J. Matulaičio misijoje Lemonte.

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
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Redaktorė Virginija Petrauskienė

Nepaliesti archyvai tebesaugo daug paslapčių
Šią savaitę Lietuvos generalinio kon-
sulo Čikagoje Mantvydo Bekešiaus
kvietimu Amerikoje viešėjo profeso-
rius iš Lietuvos Liudas Mažylis. Dabar
šio žmogaus niekam jau nebereikia
pristatinėti. Prieš gerus metus apie
Kauno Vytauto Didžiojo universiteto
(VDU) profesorių L. Mažylį staiga su-
žinojo ne tik visa Lietuva, bet ir tau-
tiečiai, gyvenantys plačiame pasau-
lyje. Nuo to laiko jo atvykimas į bet ku-
rią šalį, kur yra įsikūrusių lietuvių,
tampa ypatingu įvykiu – su profeso-
riumi susitikti ir išgirsti jo pasakojimą
trokšta būriai klausytojų. Šiais metais
L. Mažylis jau antrą kartą lankosi
Amerikoje. Profesorius  juokauja, kad
jo jau įvykusių  susitikimų ir paskaitų
su JAV gyvenančiais tautiečiais taškai
tuoj ,,padengs” visą Ameriką. 

Praėjusį savaitgalį L. Mažylis su-
rengė tris susitikimus su Čikago-
je ir jos apylinkėse gyvenančiais

lietuviais. Apie Lietuvos Nepriklau-
somybės akto  originalo paiešką Vo-
kietijos archyve ir savo neįtikėtiną
sėkmę – surastą  Lietuvai svarbų do-
kumentą su visų dvidešmties signata-
rų parašais –svečias pasakojo Pasaulio
lietuvių centre Lemonte, Tėviškės pa-
rapijos salėje ir Balzeko lietuvių kul-
tūros muziejuje susirinkusiems klau-
sytojams. Susitikimų metu profeso-
rius atsakinėjo į žmonių klausimus, o
ir pats sako, kad iš čia gyvenančių žmo-
nių išgirdęs netikėtų patarimų, ku-
riuos kruopščiai užsirašė savo užrašų
knygelėje. Po vieno iš šių susitikimų –
keliolikos minučių, beveik žaibiškas
pokalbis su profesoriumi L. Mažyliu.

Gerbiamas profesoriau, dar tik balan-
dis, o Jūs jau antrą kartą šiais metais lan-
kotės Amerikoje. Panašu, kad po praėjusių
metų balandžio, kai Vokietijos archyvuose
suradote Lietuvos Nepriklausomybės akto
originalą, Jūsų gyvenimas gerokai pasikei-
tė?

Pasikeitė intensyvumo prasme.
Tiek daug susitikimų, prisistatymų
ir panašių įvykių iki šiol neturėdavau.
Bet jis nepasikeitė ta prasme, kad aš
esu įpratęs komentuoti įvykius – anks-
čiau komentuodavau kaip politologas,
aptardavau politines aktualijas, rin-
kimų rezultatus. Be abejonės, dabar pa-
sikeitė mano tyrimų kryptis. Šiuo
metu susitelkiu į 100 metų senumo
įvykius. Ir kuo labiau gilinuosi į to lai-
kotarpio procesus, tuo įdomiau darosi,
vis daugiau neatrastų dalykų pasima-
to. Tik gaila, kad nėra tiek laiko, kiek
reikėtų to meto šaltinių apžvalgai. Ka-
dangi VDU, kuriame aš dirbu, puose-
lėja Artes liberales tradicijas, tai mano
mokslinių tyrimų krypties pasikeiti-
mas yra universitete palaikomas, ska-
tinamas. Dabar laimėjome Lietuvos
mokslo tarybos projektą per metus
parašyti studiją temą, į kurią dabar gi-
linuosi. Na, laiko nedaug, bet steng-
siuosi užduotį įveikti. Taigi, gyvenimas
ir pasikeitė, ir ne, nes gyvenu ten pat,
su ta pačia šeima, dirbu ten pat, kur ir
anksčiau dirbau, taigi, esminiai, svar-
biausi dalykai liko tie patys.

Kokį dabar neįmanomą  uždavinį sau
esate iškėlęs?

Bandau save nuteikinėti įmano-
miems tikslams, bet tarp tų iš pirmo
žvilgsnio  įmanomų yra ir savotiškai
neįmanomų. Tuo jau spėjau įsitikinti,
nes tie mano tikslai nėra nauji. Aš
prieš kurį laiką pradėjau kolekcio-
nuoti Nepriklausomybės akto signa-
tarų autografus. Renku juos po vieną,
įvairiu metu pasirašytus, aišku, ne iš
Vasario 16-osios dokumento. Man kai
kas sako: kam tau po vieną, juk radai
visus iš karto. Bet kolekcininko polė-
kiai ne visiems suprantami… Patikė-
kite, tai pakankamai neįmanoma už-
duotis surinkti tuos signatarų parašus
po vieną. Jau trylika turiu, o dar sep-
tynių trūksta. Tačiau noriu surinkti
originalius, ne kokias kopijas. 

Minėjote, kad čia, Amerikoje, susitikote
su kelių signatarų atžalomis. Kokie Jūsų po-
tyriai? Kokios mintys po šių susitikimų?

Įspūdžiai yra dvejopi. Pirma, yra
labai džiugu, kad pasikalbėjau su ke-
liomis signatarų palikuonėmis (leiskite
neįvardinti pavardžių). Jų amžius
sparčiai artėja prie 100-ojo gimtadienio.
Viena iš signatarų dukterų išsakė tei-
sėtą nuoskaudą, kad mes, Lietuvoje, ne-
same tinkamai įamžinę signatarų at-
minimo. Ir šios moters argumentai, iš-
sakyti skaidriais, paprastais žodžiais,

man nuskambėjo labai įtikinamai. Ką
mes, pavyzdžiui, padarėme jos tėvo
įamžinimui? Lietuvos paštas vieną
kartą išleido pašto ženklą ir dar Vladas
Terleckas parašė apie šį signatarą kny-
gą. O ką daugiau? Šio garbingo žmo-
gaus šeimai, palikuonims Lietuvoje
kilo turto grąžinimo problemų. Be to,
dar nepilnai atstatyta tiesa apie šį
žmogų, nes sovietai apie jį buvo pri-
kūrę melų. Tuos melus reikia tvirtai
paneigti, neužtenka šiaip sau pasaky-
ti, kad dabar jau galima apie šiuos žmo-
nes kalbėti pagarbiai. Juk sovietmečiu
dešimtmečiais buvo pilamas purvas, ir
ne šiaip sau, o kibirais… Ir čia yra is-
torikų ir visos Lietuvos studentijos
pareiga, kad signatarų atminimas būtų
deramai įvertintas. Aš dabar dirbu su
filmuotojų grupe, su jais filmuojame,
pasiremdami dokumentais, atkuria-
me 100-mečio senumo įvykius. Tačiau
neretai su tais filmuotojais pasikalba-
me, kad kiekvienas iš 20 signatarų
yra vertas atskiro filmo. 

Ar keliaudamas po Ameriką, ben-
draudamas su čia gyvenančiais tautie-
čiais, lankydamasis įvairiuose archyvuose
suradote ką nors naujo savo istoriniams ty-
rimams?

Taip, jau vien čia, Balzeko lietuvių
kultūros muziejuje vykusiame rengi-
nyje mane labai sudomino vienos mano

paskaitos klausytojos istorikės Viole-
tos Rutkauskienės klausimas. Tai, ką
ji sakė, buvo net ne klausimas, o nu-
rodyta kryptis, trajektorija, vieta, kur
mes Lietuvoje dar nepaieškojome ir ne-
patikrinome, ar ten nebus nuorodų į
tai, kur galima ieškoti kito, mašinėle
spausdinto Vasario 16-osios Nepri-
klausomybės akto originalo su signa-
tarų ranka pasirašytais parašais. Kal-
bant apie archyvus, labai dar daug klo-
dų tuose Amerikos archyvuose. Ir ne
tik juose. Kai pradedi domėtis, įsiti-
kini, kad kai kurie svarbūs archyvi-
niai dokumentai daugelį metų nie-
kieno nebuvo judinti ir vartyti. Štai,
pavyzdžiui, Sankt Peterburgo archy-
vuose mes atsivertėme niekada ne-
liestas signatarų studijų laikų Carinėje
Rusijoje bylas. Specialiai pasižiūrėjau,
kiek žmonių jas vartė. Tik Antano
Smetonos byla buvo žiūrėta. Penki
žmonės ja domėjosi. Bet iš jų keturios
pavardės rusiškos, gal sovietų specia-
liųjų tarnybų žmonės vartė, rinko me-
džiagą juodinimo tikslais. 

Taigi, visur, visuose pasaulio kam-
peliuose yra Lietuvai svarbių doku-
mentų, kurių daugelį metų nelietė
žmogaus ranka. 

Mano bendradarbė neseniai iš
Pennsylvanijos universiteto atsivežė
tikrą lobį – perfotografuotą Lietuvos
Tarybos nario, diplomato, Nepriklau-
somybės akto signataro Jurgio Šaulio
archyvą, kuris dabar pasiekė Lietuvą
2 000 nuotraukų pavidalu. Apie J. Šau-
lio archyvą išgirdau savo kelionės į Ry-
tinę pakrantę metu. Kai grįžau į Lie-
tuvą, pirmiausiai apie tą svarbią žinią
pasikalbėjau su VDU rektoriumi ir
mes nusprendėme, kad reikia kuo sku-
biau į Pennsylvanijos universitetą  ko-
mandiruoti žmogų. Taip ir padarėme.

Ką manote apie sėkmę? Kaip reikia gy-
venti, kad ji nusišypsotų? Ko reikia –
daug dirbti, ar tiesiog laukti laimingos aki-
mirkos, nukrisiančios į glėbį?

Manau, kad ir taip, ir taip. Aš ga-
liu pateikti tokį pavyzdį: keturi žmo-
nės lošia kortomis. Kiekvienas iš jų
deda visas pastangas, kad laimėtų.
Ar laimi visi? Laimi vienas, kurį ap-
lankė sėkmė.  Manau, kad pirmiausia
reikia stengtis. O tada tikėti, kad dar
ateis ir sėkmė.

Kalbėjosi Virginija Petrauskienė

L. Mažylis: ,,Pirmiausia reikia dirbti, o tada tikėti, kad ateis ir sėkmė.” 
V. Petrauskienės nuotr.

Profesoriaus paskaita Balzeko lietuvių kultūros muziejuje. Jono Kuprio nuotr.
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Redaktorius Amandas Ragauskas

VA k A R I S

AMANDAS RAGAUSKAS

Ir vėl tvirtinu – Los Angeles lie tuviai turi
progos savaitgaliais nenuo bodžiauti
(aišku, jeigu tam yra nusiteikę), nes
balandžio mėnesį Šv. Kazimiero para-
pijoje renginių ne trūksta.

Šį kartą savo apžvalgą pradėsiu
nuo balandžio 15 d. parapijos sa-
lėje vykusio Lietuvos aktoriaus

(ir ne tik) Ramūno Rudoko pasirody-
mo, kuris reklaminiame plakate buvo
pristatomas kaip spektaklis „Tėtis 2”. 

Internete radau tokią reklamą
šiam „spektakliui”: „Kultinis ‘TĖ TIS’,
iki ašarų juokinęs sausakimšas sales
Lietuvoje, SUGRĮŽTA! Išradin ga ko-
medija provokuoja spektaklį jau spė-
jusiu išgarsinti juodu humoru, bet
tuo pačiu išsiskiria labai pozityviu
požiūriu į tėvystę ir kartų konfliktuo-
se visuomet randa optimizmo grūdą.”

Kaip matyti iš reklaminio teksto,
žiniasklaida negaili liaupsių naujam
aktoriaus Ramūno Rudoko projektui.
Kaip teatro mėgėjas nesusilaikiau ne-
atėjęs pasidomėti svečio iš Lietu vos kū-
ryba, nors ir kūryboje, ir gyve nime ak-
torius R. Rudokas garsėja kaip eks-
centriška asmenybė (keturios žmonos

te rys. Scenoje stovėjo vieniša aukšta
kėdė ir stovas gaidoms pasidėti. Ant kė-
dės aktorius kartais prisėsdavo, bet
stovas taip ir liko ne panaudotas. Gal ak-
torius ant jo buvo pasidėjęs tekstą – tam
atvejui jeigu pavestų atmintis?.. Nors žo-
džius jis bėrė kaip žirnius į sieną, ne-
užsikirsdamas. Pagarba jam, kad tei-
sybės dėlei, išėjęs į sceną savo pasiro-
dymą pristatė, kaip pas mus sakoma,
„stand up show”, o ne kaip mono spek-
taklį. Tai tikrai buvo anekdotų iš šei-
myninio gyvenimo rinkinys.   Ne sume-
lavo – keiksmažodžių nebuvo, bet dvip-
rasmiško, kaip liaudis sako, humoro
„apie antrą galą” netrūko. Kai kas juo-
kėsi, kai kas norėjo išeiti, tik gerbdami
atlikėją, to nepadarė. Gal Lietuvoje
žmo nėms, „pasiilgu siems žodžio lais-
vės”, tokie pasirodymai ir priimtini, bet
išeivijos lietuviškoje parapijinėje ap-
linkoje tai svetimas reiškinys.

Organizatoriai turėtų rimčiau pa-
galvoti, kur tokius renginius reng ti.
Mano supratimu, kad jiems geriausia
vieta būtų kokiame nors bare, kur žmo-
nės susirenka atsipalaiduoti ir kuriems
dviprasmiški pasakojimai per vieną
ausį įeina, o per kitą išeina. Taigi, dar
kartą pasidžiaugiu, kad aktorius R.
Rudokas nesišvaistė tokiomis nešvan-
kybėmis, kaip kadais Lietuvos anek-
dotų „karalius” Raimondas Šilanskas
ar a. a. aktorius Vy tautas Šapranauskas
ir linkiu jam savo aktorinius gabumus
panaudoti kilnesniems tikslams.

Na, o balandžio 22 d. renginys buvo
ir puikus, ir vietoje. Šv. Kazi miero baž-
nyčioje koncertavo kompozitoriaus Ge-
dimino Gelgoto vado vaujamas styginis
ansamblis, jau antrą kartą viešintis Los
Angeles. Šio renginio rengėjai – JAV
Lietuvių Bendruomenės (LB) Los An-
geles apylinkės valdyba. Džiugu, kad šį
kartą LB pakvie tė pasirodymui tikrai
aukšto lygio ansamblį. Jau yra pabodę,
Ričardo Černiausko iniciatyva kvie-
čiami pop kultūros atstovai, į kurių
koncertus žiūrovai nesirenka ir di-
džiąją rengi nių išlaidų dalį tenka ap-
mokėti iš Bendruomenės iždo. Nesu
muzikos žinovas ir negaliu profesio-
naliai įver tinti muzikinių kūrinių at-
likimo, bet galiu pasakyti, kad šio kon-
certo atlikėjai nepaliko abejingo nė
vieno klausytojo. Ir tai visai ne nuo-
stabu, nes 2006 m. Gedimino Gelgoto
įkurtas NI&CO styginis ansamblis džiu-
gina šiuolaikinės klasikinės muzikos
mė gėjus ne tik Lietuvoje, bet ir Vo kie-
tijoje, Didžiojoje Britanijoje,  Latvijoje
ir kitose šalyse. O ansamblio vadovas ir
dirigentas laikomas šio žanro muzikos
kylančia žvaigžde.  

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

Svečiai iš Lietuvos

ir viena sužadėtinė). Po rimtų vaid-
menų teatre žymių Lietu vos režisierių
spektakliuose 1991 m. Lietuvos muzikos
ir teatro akademijos (režisierės Dalios
Tamulevičiūtės kurso auklėtinis) nu-
sprendė išmėginti savo gabumus kine
– filmavosi Emilio Vėlyvio filme „Zero”.
Nete ko matyti viso filmo, ir nė kiek to
nesigailiu, nes užteko ištraukų inter-
nete, kad pasibaisėčiau filmo tematika
ir leksikonu. Teko pastebėti, kad Lie-
tuvoje po Nepriklausomybės atkūrimo
kino, teatro ir kiti menai pa suko „va-
karėjimo” (blogąja prasme) kryptimi.
Imtasi šokiruoti žiūrovus brutaliomis
ir pornografinėmis sce nomis, necen-
zūrine kalba. Tiesa, pa drąsino gauta ži-
nia iš Čikagos, kad svečias savo pasi-
rodyme necenzūri nių žodžių nevarto-
ja. „Žiūrovų tuštė jimo metais” žmonių
į spektaklį su sirinko ganėtinai, tik rei-
kia pastebėti, kad dauguma visgi buvo
vyresnio amžiaus. O tarp jų vyravo mo-

Šį sekmadienį, balandžio 29 d. Šv.
Kazimiero parapijos bažnyčioje kon-
certuos besiruošiantis dalyvauti 100-
mečio Dainų šventėje Lietuvoje mu ziko

Kęstučio Daugirdo vadovaujamas LA
lietuvių choras „Los Ange lai”. Apie ši
koncertą ir jo dirigentą – kitame „Va-
kario” numeryje.  

NI&CO styginio ansamblio įkūrėjas Gedi-
minas Gelgotas.

Spektaklio „Tėtis 2” plakatas

Šv. Kazimiero bažnyčioje koncertavę muzikantai jau antrą kartą padovanojo šventę Los
Angeles lietuviams. Nijolės Lembertienės nuotr.

2006 m. įkurtas NI&CO styginis ansamblis džiugina šiuolaikinės klasikinės muzikos mė-
gėjus daugelyje pasaulio šalių. NI&CO archyvo nuotraukos
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JANINA SUČYLIENĖ

Šiemet su Atvelykiu į Čikagos lietuvių  gyvenimą įsi-
liejo baigiamasis mokyklinio amžiaus vaikų Raiškio-
jo skaitymo konkursas. Jau tradiciniu tapusį renginį
kasmet pavasarį organizuoja JAV Lietuvių Bendruo-
menės (LB) Vidurio Vakarų apygardos (VVA) valdyba.
Kaskart organizatoriai stengiasi vaikams, jų tėve-
liams ir mokytojams įsimintiną šventę sukurti kitoje
erdvėje, kad aplinka ir akustika kiek galima geriau nu-
teiktų tiek skaitovus, tiek ir klausytojus.

Pastarasis, skirtas Lietuvos Nepriklausomy-
bės 100-čiui paminėti, renginys vyko neįpras-
toje, labai iškilioje, sakralioje vietoje – Palai-

mintojo Jurgio Matulaičio misijoje, Lemonte. Po pa-
mokų Maironio lituanistinėje mokykloje ir anksčiau
iš kitų Čikagos mokyklų susirinkę vaikai jau prie įėji-
mo į bažnyčią galėjo pasivaišinti organizatorių pa-
ruoštomis vaišėmis ir prieš pasirodymą suvilgyti bal-
so stygas. 

Daugiausia – maironiečių

Susirinkusius dalyvius, tėvelius ir svečius pa-
sveikino JAV LB VVA valdybos pirmininkė Birutė
Kairienė. Ji pasidžiaugė švytinčiais vaikais ir gera-
noriškai nusiteikusiais tėveliais, išsakė padėką Mi-
sijos klebonui tėvui Algui Baniuliui SJ už suteiktą
galimybę vesti konkursą bažnyčioje. „Tegul jaunųjų
skaitovų paleista poezijos paukštė greičiau prišaukia
pavasarį”, – šmaikštavo renginio vedėja.

Iškilmingai bažnyčioje skambėjo Amerikos ir Lie-
tuvos himnai, kuriuos giedojo svečias iš Lietuvos Da-
rius Kairys ir LB VVA valdybos narys Jon Platakis.

Bažnyčios erdvę užpildė mažųjų skaitovų posmai

Pirmoje eilėje iš kairės – Evelina Gecevičiūtė, Greta Pavilionytė, Ignas Žemaitis, Erikas Šileika, Vytis Umbrasas, antroje
eilėje – Lukas Vydmantas, Gabija Dauderis, Veronika Gecevičiūtė, Adelė Rauduvė, Gabija Audiejaitis, trečioje eilėje –
Gabija Gutaravičius, Martinas Petraitis, Kotryna Jakovleva su organizatoriais, VVA valdybos nariais Auksuole Marciu-
levičiene, Birute Kairiene ir Vesta Valuckaite.  

pasidabinę skaitovai; mažieji stengėsi improvizuoti
skaitomo kūrinio lyrinį veikėją/ herojų, todėl buvo
galima pastebėti ir karalių, ir karį, ir mergaitę su my-
lima lėlyte. Kiekvienas per savo suvokimo prizmę per-
teikė skaitomą tekstą, išreiškė emocijas gestais ar mi-
mika atskleidė, kuo pasirinktas kūrinys jam išskir-
tinis, svarbus. Daugiausia eilėraščių skambėjo apie
Lietuvą, Tėvynę, Mamą. Maironio lituanistinės mo-
kyklos ketvirtokė Greta Pavilionytė skaitė savo kū-
rybos eilėraštį „Atgimusi Lietuva”. Išraiškingumu,
judesių plastika išsiskyrė Maironio lituanistinės mo-
kyklos ketvirtokė Kotryna Jakovleva, beje, ji savo mo-
kytojos Loretos Lagunavičienės paskatinta, savo ge-
bėjimą išraiškingai  deklamuoti parodė  Lietuvių
Bendruomenės renginyje, skirtame Lietuvos 100-
čiui. Branda, giliu teksto suvokimu bei menišku jo
perteikimu klausytojus pamalonino taip pat Mairo-
nio mokyklos šeštokė, mamos, ikimokyklinukų mo-
kytojos Sandros Gutaravičienės, paruošta Gabi-
ja Gutaravičius. Žinoma, būtų galima apie kiekvie-
ną skaitovą daug ką įsimintino pasakyti, bet visada
geriau ateiti į nemokamą renginį ir patiems pa-
klausyti, susidaryti savo nuomonę.

Nugalėjo draugystė, įvertinti geriausi

Renginys neprailgo ne vien dėl skaitovų kruop-
ščiai atrinktų eilių skambumo, bet ir todėl, kad per-
traukos metu, kol komisija sumavo balus, rinko ge-
riausius iš geriausių, bažnyčioje lietuviškas dainas
dainavo ir gerą nuotaiką kūrė svečias iš Lietuvos Da-
rius Kairys. Vaikai ir klausytojai vaišinosi užkan-
džiais, tarpusavyje aptarė skaitovų pasirodymus. 

Na, kaip pirmininkė ir buvo minėjus, nugalėjo
draugystė, bet patys geriausi buvo išrinkti, jiems
įteikti apdovanojimai ir padėkos raštai. Pirmų-tre-
čių klasių grupėje pirmą vietą laimėjo Evelina Ge-
cevičiūtė iš Maironio lituanistinės mokyklos; antrą

Vertinimo komisija su pirmosios vietos nugalėtoja, MLM
4A klasės mokine Kotryna Jakovlevas ir organizatoriais –
VVA valdybos nariais Vesta Valuckaite, Birute Kairiene, Auk-
suole Marciulevičiene.

– Gabrielė Bernotaitė (Maironio lituanistinė mo-
kykla), trečią – Vytis Umbrasas (Maironio litua-
nistinė mokykla). Ketvirtos klasės grupėje pirmą vie-
tą laimėjo Kotryna Jakovleva (Maironio lituanisti-
nė mokykla), antra vieta atiteko Veronikai Gecevi-
čiūtei (Maironio lituanistinė mokykla), trečia –
Gabijai Dauderis (Maironio lituanistinė mokykla). 

Penktų-septintų klasių grupėje pirmą vietą lai-
mėjo Gabija Gutaravičius (Maironio lituanistinė mo-

Maironio lituanistinės mokyklos 4A klasės mokinės Kotry-
na Jakovleva ir Gabija Audiejaitis su mokytoja Loreta La-
gunavičiene.

Renginio organizatorės ir vedėjos B. Kairienė ir
Vesta  Valuckaitė pristatė tris Čikagos apylinkės
mokyklas, konkursui paruošusias skaitovus: 11 vai-
kų  dalyvavo iš  Maironio lituanistinės  mokyk-
los, 1 skaitovas – iš „Rasos” lituanistinės mokyklos
ir 3 skaitovai – iš  Čikagos lituanistinės mokyk-
los. Renginio vedėjos skaitovus bei svečius supažin-
dino su konkurso vertinimo komisija, į kurią buvo
pakviesta Auksuolė Marciulevičienė, Audronė Rau-
gevičienė ir Jon Platakis.

Pasak pirmininkės, džiugu tai, kad prizininkams
įsimintinas savo rankų darbo dovanas paruošė JAV
LB VVA valdybos narė Auksuolė Marciulevičienė. „O
svarbiausia – kad jūs dalyvaudami mus savo gebėji-
mais džiuginat, – skaitovų savimeilę glostė renginio
vedėja. – Todėl neapdovanotų nebus – visiems mano
kolegė, tarybos narė Vesta Valuckaitė įteiks po di-
desnį ar mažesnį burnoje tirpstantį šokoladą. O da-
bar – geros nuotaikos ir didžiulės jums sėkmės,
mūsų skaitovai”.

Poezija – per vaikų pasaulį

Daugiau nei dvi valandas trukęs konkursas ne-
prailgo. Klausytojų akį džiugino tautiniais drabužiais

kykla), antrą – Lukas Vydmantas (Maironio litua-
nistinė mokykla), trečią – Martynas Petraitis (Či-
kagos lituanistinė mokykla).

Visus likusius konkurso dalyvius ir mažuo-
sius klausytojus  V. Valuckaitė apdalijo paskatinimo
dovanėlėmis – šoko lado plytelėmis.

Skaitovai su gera nuotaika, nes visi buvo įver-
tinti ir apdovanoti bei pakviesti bendrai nuotraukai,
pamažu skirstėsi. Ilgai neišblės vaikų sukurta gera
Atvelykio nuotaika. Pakalbinta pirmos vietos lai-
mėtojos mama Sandra sakė, kad pati surado infor-
maciją apie konkursą, pati paskatino ir per porą die-
nų paruošė dukrą būdama gastrolėse su pačios su-
burtu vaikų teatru. „Manau, kad Raiškaus skaity-
mo konkurso laimėtojai turi būti skatinami ir toliau
dalyvauti įvairiuose renginiuose, nes kuo didesnis
vaikas, tuo sunkiau jį prikalbinti, – pastebėjimais da-
lijosi mama. –  Jie galėtų tuos pačius ar kitus eilė-
raščius skaityti mokyklų, bendruomenės ruošiamose
šventėse, tai būtų dviguba nauda ir paskatinimas
moksleiviams bei mums visiems puoselėjant ir sau-
gant lietuvišką žodį”.Deklamuoja Lukas Vydmantas.
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Iš ATEITININkŲ GYVENIMO

Redaktorė Vida Kuprytė • El. paštas: draugasateitis@gmail.com

RAMINTA MARCHERTIENĖ

Balandžio 22 d., sekmadienį, po 9
val. r. šv. Mišių Pal. J. Matulaičio
koplyčioje, Lemont, IL, giedrinin-

kės rinkosi pirmininkės Ritos Venclo-
vienės namuose. Saulėtą rytmetį 21
moteris pripildė jaukius namus. Graži
eiliuota malda, prašant „Giedros” glo-
bėjos šv. Teresės iš Liseaux globos, jun-
gė ir suartino visas. Jautėsi dienos
ypatingumas ir šventiškas draugišku-
mas. 

Toliau susirinkimo vedėja Laima
Garbonkienė, nuoširdžiai pristačiusi
prelegentę Dainę Quinn, su visomis
kartu klausėsi jos pasakojimo. Dainė
papasakojo apie ypatingą žmogų –
savo tėvelį Pilypą Narutį ir ypatingą is-
torinį Lietuvos laikotarpį – „Birželio
sukilimą”.

Čia pasidalinsiu keletu įsimintinų
detalių. Okupavę Kauną 1940 m., ko-
munistai pareikalavo Ateitininkų

rūmų ir įsakė viską iškraustyti per 24
valandas. Po kurio laiko atėjo įsaky-
mas, kad visas ateitininkų turtas būtų
atiduotas. Tuomet dvidešimtmetis P.
Narutis  atsakė, kad visas turtas yra
Ateitininkų rūmuose, kuriuos esate už-
ėmę, gudriai užmiršdamas paminėti,
kad didžioji dalis turto jau buvo per-
gabenta į senamiesčio rūsį ir drąsiai
pridėdamas: „Prašome sugrąžinti rū-
mus, nes mes ten renkamės ir dirba-
me”. Lietuviai, numatydami neišven-
giamą Antrąjį pasaulinį karą ir norė-
dami atstatyti nepriklausomybę, tam
ruošėsi pasinaudodami besibaigiančia
komunistų okupacija bei vokiečių at-
ėji mu. Organizacinę grupę, turėjusią
rūpintis sukilimo ruošimu Kaune,
daugiausia sudarė studentai, įvairių
korporacijų pirmininkai ir atstovai.
Vos 21 metų studentas P. Narutis buvo
pagrindinis šitos studentų koalicijos,
tapusios Kauno LAF, ryšininkas ir va-
das! Šis ruošimasis buvo laikomas di-
delėje paslaptyje, ir išlaikyti paslaptį

pavyko. Lyg kokiame filme „sekėme”
sukilimo eigą kasvalandiniais įvy-
kiais iki birželio 23 d., kai 9:30 val. r. per
radiją buvo pranešta apie Nepriklau-
somybės atstatymą. Birželio 25 d. į
Kauną įžygiavo vokiečiai. Būdamas
Studentų ateitininkų sąjungos pirmi-
ninku P. Narutis pateko ir į gestapo aki-
ratį. Žinodamas, kad gestapininkai at-
ėjo jo suimti, jis greitai sugalvojo pa-
sakyti, kad esantis kambaryje Bronius
Stasiukaitis, jo dešinioji ranka, yra
studentas ir jam reikia greitai sugrįž-
ti į paskaitą, taip išgelbėdamas savo
draugą nuo suėmimo. Suimtas kartu su
kun. S. Yla, kun. A. Lipniūnu bei kitais
įkaitais. P. Narutis buvo išvežtas į Stutt-
hof koncentracijos stovyklą.

Susidomėjusios klausėmės Dainės
paruošto pašnekesio, kuris mus arti-
miau supažindino su jos tėveliu ir tar-
si priartino prie istorinių įvykių Lie-
tuvoje. Dar aptarusios organizacinius
reikalus ir pabendravusios, išsiskirs-
tėme. 

ALRKF jaunimo stovykloje DAINAVOJE

• Šeimų stovykla – NAUJIENA! — liepos 3–7 d. (nuo antradienio iki šeštadienio)
Stovyklos programa bus skirta šeimoms su mažais vaikais (0–10 metų) ir jų tėve-
liams, bet visi sendraugiai ateitininkai ir jų bičiuliai yra kviečiami dalyvauti. Regist-
ruotis iki gegužės 15 d. Kreipkitės raštu: sendraugiai2@gmail.com
• Moksleivių ateitininkų stovykla – liepos 8–15 d. Registracija prasidės gegužės
1 d.  www.mesmas.org.
• Jaunųjų ateitininkų stovykla – liepos 15–22 d. Ši stovykla yra skirta lietuviškai
kalbančiam jaunimui nuo 9 iki 14 metų. Registruokitės ir daugiau apie stovyklą
paskaitykite: www.ateitis.org/jas.
• Sendraugių stovykla – liepos 22–29 d. Kviečiamos šeimos su vaikais ir pavie-
niai asmenys. Registracija prasidėjo šioje stovykloje anksčiau stovyklavusiems.
• Ateitininkų Studijų savaitgalis – Darbo dienos savaitgalį – rugp. 31- rugs. 3 d.

KENNEbUNKPORT, MAINE 
Sendraugių poilsio savaitė – rugpjūčio 4–11 d. Lietuvių Tėvų pranciškonų va-
sarvietėje, Kennebunkporte, Maine. Kviečiamos šeimos ir pavieniai ateitininkai
bei jiems prijaučiantys. Užsisakyti kambarius vasarvietėje adresu: info@francis-
canguesthouse.com arba skambinant tel. 207-967-4865. Sekite stovyklos žinias
per ,,Facebook”: ,,Ateitininku Sendraugiu Savaite Kennebunkporte Maine”

Vasaros stovyklos 

Studentai – atsiliepkite!
MAS stovyklai reikia vadovų ir štabo narių – darbininkų

Moksleivių ateitininkų stovykla vyks 2018 m. liepos 8-15 d. ALRKF jaunimo stovyklo-
je Dainavoje. Norinčius dirbti stovyklos vadovu arba darbininku, kviečiame užpildy-
ti prašymo anketą tinklalapyje: mesmas.org. ir prisidėti savo talentais ir entuziazmu!

Moksleivių ateitininkų sąjungos Centro valdyba

VDU Išeivijos institutas birželio 8 d. 
rengia konferenciją apie Ateitininkų vadus

Birželio 8 d. VDU Lietuvių išeivijos institutas organizuoja konferenciją „Ateities kūrėjai
Lietuvoje ir išeivijoje: tarp vizijų ir tikrovės“, kuri bus skirta mūsų organizacijos vadovų
– Adolfo Damušio, Antano Maceinos ir Stasio Ylos 110 metų jubiliejinėms sukaktims
paminėti. Norintys iki gegužės 25 d. gali siųsti pranešimus šia tema.

Konferencijos tikslas: pristatyti viename svarbiausių XX a. lietuvių intelektualinių sąjū-
džių – ateitininkijoje – brendusias idėjas ir asmenybes, o taip pat išryškinti A. Damu-
šio, A. Maceinos ir S. Ylos vaidmenį ateitininkų organizacijos gyvenime bei platesnia-
me lietuvių kultūrinės, mokslo, politinės ir visuomeninės veiklos kontekste.
Konferencijoje kviečiami dalyvauti istorikai, filosofai, teologai, literatūrologai bei kitų
mokslo sričių atstovai.
Konferencijoje siūlome rengti pranešimus ir aktualizuoti šias temas bei jų aspektus:

•  Intelektualinės įtampos išeivijoje ir Lietuvoje;
•  Asmenybės vaidmuo organizacijoje;
• Asmuo lūžiniais valstybei ir visuomenei etapais;
•  Išeivijoje subrandintos idėjos ir jų likimas Lietuvoje;
•  A. Damušio, A. Maceinos ir S. Ylos patirtys, paveldas ir aktualumas šiandien.

Pranešimų pavadinimus ir santraukas (iki 500 spaudos ženklų) iki gegužės 25 d. siųs-
kite el. paštu: ilona.strumickiene@vdu.lt

Daugiau informacijos telefonu 861594220 arba ilona.strumickiene@vdu.lt
www.iseivijosinstitutas.lt/naujieno  •  Facebook: VDU Lietuvių išeivijos institutas

Įdomios istorijos nuotrupos „Giedros” korporacijos susirinkime

Dainė Narutytė Quinn pasakojo apie savo
tėvelį.               Dainos Čyvienės nuotraukos
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Mes sustiprinome savo įnašą, po kelerių metų
pertraukos specialiųjų pajėgų buvimą grąžindami
į Afganistaną; esame Irake, esame JT misijoje Ma-
lyje, Centrinėje Afrikos Respublikoje, esame Vi-
duržemio jūroje, prie Somalio krantų priešpiratinėse
operacijose. Esame Ukrainoje – kartu su JAV, D. Bri-
tanija ir Kanada. Esame toje pačioje saugumo struk-
tūroje, kurioje lyderiauja JAV. 

Buvo kalbėta ne tik apie abipusį bendradar-
biavimą saugumo srityje, bet ir kitose srityse. Buvo
pažymėtas Baltijos šalių įnašas, – skirtingai nuo kai
kurių kitų Europos šalių, kurias kritikuoja JAV dėl
per mažo jų indėlio į NATO ir per mažo dėmesio gy-
nybai. Baltijos šalys buvo dėl to pagirtos – ir už 2
proc. BVP skyrimo gynybai, ir už tolesnį gynybos
stiprinimą su JAV pagalba, už ginkluotės pirkimą iš
JAV (prieštankines raketas, šarvuotus automobilius,
amuniciją artilerijai). Didelis žingsnis – Kongreso
sprendimas Baltijos šalims šiais metais suteikti 100
mln. dolerių paramos didelio kalibro šaudmenims
įsigyti. JAV per 3–4 metus labai daug investavo į
mūsų karinę struktūrą ir džiugu, kad tai buvo abie-
jų pusių pripažinta ir užtvirtinta. Tai ne tik tęsti-
numas, tai ir sustiprinimas garantijų, esant naujoms
grėsmėms, kas mums tikrai svarbu. Plečiamas ir eko-
nominis bendradarbiavimas. Washingtone vyko
verslo forumas, kur užmegzta daug ryšių dėl inves-
ticijų.

Apie atmosferą – ji buvo draugiška, konstruk-
tyvi, mes neišgirdome jokios kritikos, kalbėjome,
kaip kartu dirbti, kaip išjudinti NATO aljansą re-
formuojant pačią gynybinę struktūrą, kad būtų
greičiau priiminėjami sprendimai, kad NATO ka-
rinėms struktūroms būtų suteikta daugiau galių. Ir
kaip paskatinti kitas Europos šalis daugiau dėme-
sio skirti gynybai, įskaitant ir investicijas į gynybą
bei pajėgumų didinimą.

Baltuosiuose rūmuose pirmiausia buvo pabrė-
žiama, kad tai aukščiausio lygio susitikimas ir Lie-
tuvos valstybingumo šimtmečio šventimas. Bet šis
ir kiti susitikimai buvo svarbūs ir turinio prasme –
kaip mes bendrausime toliau, ypač saugumo, eko-
nominio bendradarbiavimo ir energetinio saugumo
srityse.

Du klausimai, kurie visiems neduoda ramybės – ar JAV
ir Prezidentas Trump asmeniškai pasiryžę taikyti NATO su-
tarties 5 str., jei Rusija visgi imtųsi karinės agresijos prieš
Baltijos šalis? O antras – ar, Jūsų nuomone, Rusija gali tam
ryžtis? Kaip turėtų susiklostyti aplinkybės, kad tai būtų įma-
noma?

Praėjusiais metais po rinkiminės kampanijos
JAV daug kas reiškė abejones dėl ateities su naujuoju
prezidentu. Baltijos šalių abejonės gal buvo ma-
žiausios... Mūsų pozicija buvo – kad reikia mažiau
spėlioti, o daugiau dirbti, kad tie straipsniai, šios ga-
rantijos galiotų. Ir aš, beje, buvau pirmas gynybos
ministras iš Europos, pasakęs, kad prez. Trump yra
teisus, reikalaudamas didesnio Europos šalių įnašo
į NATO ir didesnio įnašo į saugumo sistemą ap-
skritai, didesnio dėmesio gynybai.

Sekretoriaus James Mattis vizitas į Lietuvą, kon-
taktai... Viskas rodo, kad ir JAV lyderystė, ir ga-
rantijos yra. Ir ne tik žodžiais, – tą liudija tvirta lai-
kysena Rusijos atžvilgiu (beprecedentis šnipų iš-
siuntimo atvejis, sankcijų sustiprinimas Rusijai ir
kiti veiksmai). Matėme, kad JAV ir prez. Trump yra
už Baltijos šalių apginamumą. 

Jaučiame karinės vadovybės, Kongreso, Vals-
tybės departamento, Senato, kitų institucijų di-
džiulę paramą. Gal esame įdomūs būdami specifinėje
situacijoje? Mano galva, šis aukščiausio lygio susi-
tikimas buvo stiprus tolesnės paramos užtikrinimas.
Visi ekspertai, išskyrus galbūt tuos, kurie oponuo-
ja prez. Trump, pasisako už NATO vieningumą su
Baltijos šalimis, ir nemato, kodėl tai turėtų keistis
prie naujos administracijos. Neturime kuo abejoti. 

Lietuvoje buvo nerimaujama dėl prez. Trump

noro šnekėti su prez. Vladimiru Putinu. Mes į siekį
atkurti gerus santykius su Rusija žiūrime skeptiškai,
bet, kita vertus – kodėl nepabandžius? Ir kas, jei ne
JAV gali bandyti tuos santykius pataisyti? Vardan
visų žmonių – jei tai įmanoma... Tiesą sakant, man
sunkiai suprantama, kaip tai įmanoma, kai Putinas
demonstruoja savo jėgą rodydamas filmus, kaip ra-
ketos krenta į Floridą... Kita vertus, kas, jei ne JAV
administracija gali tai pabandyti. Jei  šnekėsimės
mes, Baltijos šalys, Putino nuomone turinčios būti
Rusijos įtakoje, tai tikrai nieko nelaimėsime ir prie
derybų stalo turėsime duoti žymiai daugiau nei
JAV administracija…

O apie antrą klausimo dalį?
Rizikingiausias laikotarpis turbūt buvo 2014–2015

m. Ir jeigu ne Krymas, Baltijos šalys galėjo būti pir-
miausias taikinys – dėl įtakos atkūrimo, tam tikrų
teritorinių pretenzijų. Bet gal dar daugiau dėl ban-
dymo patikrinti NATO vienybę – ar tikrai visos ša-
lys būtų pasirengusios adekvačiai ginti mūsų šalį...
O per tą laiką saugumas buvo sustiprintas. Vien Lie-
tuvoje yra 1,400 sąjungininkų karių – vokiečių, olan-
dų, prancūzų, kroatų, belgų, norvegų ir kt.

Jeigu taip įvyktų, tai būtų ne konfliktas prieš vie-
ną iš Baltijos šalių, tai būtų konfliktas iš karto su 23
NATO šalimis. Kita vertus, mes patys sustiprinome
savo saugumą, savo kariuomenę, atsirado daugiau ži-
nojimo – ką darytume, neduok Dieve, konflikto atveju.
Ir kaip ateitų parama pačiu blogiausiu atveju... Ži-
noma, Rusija puikiai tai žino, ir tai yra atgrasymo
veiksniai. Kiekvienas agresorius pradėdamas konf-
liktą skaičiuoja. Besiginanti šalis neturi ko praras-
ti, o puolanti šalis skaičiuoja… Niekas neužimtų
mūsų per kelias paras – tai būtų gana ilgas laikas,
būtų drastiškai ginamasi; sąjungininkų įsivėlimas
į konfliktą pareikalautų Rusijos žmonių aukų, – kaip
tai „parduoti” Rusijos visuomenei?... Galų gale – eko-
nominės išlaidos. Tai kainuotų didžiulius pinigus...
Tarptautinis prestižas – Rusija atsidurtų dėmesio
smaigalyje žymiai labiau, nei Ukrainos atveju, kur
sugeba žaisti vietinių gyventojų – Donbaso – korta.
Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje tai tikrai nepavyktų. Ri-
zikos yra, gali susiklostyti situacija, kad Putinas ban-
dys NATO vienybę, susiklosčius tam tikroms aplin-
kybėms ir eskaluojant konfliktą kažkur kitur. Atsi-
minkime, kad Sausio 13-oji vyko kaip tik tada, kai pra-
sidėjo amerikiečių puolimas Persų įlankoje prieš Ira-
ką. … Agresijos galimybė išlieka, bet turime tiek są-
jungininkų ir garantijų, kiek neturėjome per visą lig-
šiolinę istoriją. Rizikas, kurios yra, turime suvaldyti
profesionaliai, o visuomenė turi būti atspari, rody-
ti paramą ir dirbti savo darbus bei gyventi savo gy-
venimą.

Niekam ne paslaptis, kad Rusijos keliamos grėsmės
– ne tik karinės, bet ir kibernetinės, propagandinės, taip
pat kad ji veikia per trečiąsias šalis. Kaip Rusija veikia per
išeiviją? 

Tiesiogiai negaliu atsakyti į šį klausimą. Aiš-
kesnė situacija – Lietuvoje gyvenančių atžvilgiu. Ru-
sijos propaganda apskritai veikia trimis kryptimis.

Pirma – veikti Lietuvos visuomenę ir kurti abe-
jojimo atmosferą dėl nepriklausomybės. Todėl turi-
me nepasiduoti Rusijos įtakai, vykdyti reformas pa-
gal vakarietišką modelį. Manau, kad tam Lietuvos gy-

ventojų atsparumas yra stipriausias. Rusijos inves-
ticijos į propagandą neatsiperka.

Antra kryptis – veikti mūsų sąjungininkų vi-
suomenes. Pirmiausia kalbu apie Europą ir ypač Vo-
kietiją. Bandoma parodyti, kad Baltijos šalys nevertos
nepriklausomybės, nevertos būti NATO, ES, nes
yra išlaikytinės... Mes bandome parodyti savo pri-
dėtinę vertę Europoje ir NATO, ir tai pavyksta. Jūs
žinote apie Rusijos informacines atakas praėjusių
metų vasario mėnesį, kai buvo paskelbta, kad Vo-
kietijos kariai išprievartavo lietuvių mergaitę Ruk-
loje. Tai buvo netiesa, ir ji labai greitai buvo paneigta.

Trečia kryptis yra Rusija, Rusijos visuomenės pa-
rengimas – kad Lietuvos nepriklausomybės atkūri-
mas 1990 m. nebuvo teisėtas, kad Lietuva turi būti Ru-
sijos dalis, kad Vilnius neturi priklausyti Lietuvai,
– tai buvo Stalino dovana. Jis turi grįžti Baltarusijai
arba būti Rusijos dalis. Kad Klaipėda buvo Stalino do-
vana Lietuvai (analogija – kad Krymas buvo Chruš-
čiovo dovana). Tai tam tikras visuomenės ruošimas,
jei reiktų pradėti eskaluoti situaciją. 

Rusija taipogi bando ieškoti spragų lietuvių iš-
eivijos bendruomenėse, tikintis, kad atsparumas
čia galbūt yra mažesnis... Ypač tai lengva per rusiš-
ką žiniasklaidą – skleisti propagandą ir melagingas
žinias apie tai, kas vyksta Lietuvoje. Ta kategorija iš-
eivijos, kuri yra nutolusi nuo Lietuvos, iš tiesų gali
būti pažeidžiama, jai gali būti daroma tam tikra įta-
ka, bet tie žmonės Lietuvai turi mažos įtakos dėl savo
nutolimo. O palaikantiems ryšius su Lietuva ir at-
spariesiems linkime ir toliau prisidėti prie Lietuvos
stiprėjimo ir saugumo.

Emigrantai šauktiniai – ką turėtų žinoti užsienyje ir
konkrečiai JAV gyvenantys šauktinio amžiaus Lietuvos pi-
liečiai?

Konstitucijoje yra įtvirtinta pareiga ginti Tė-
vynę. Manau, kad mes neturėtume daryti skirtumų
piliečiams kur jie begyventų – Lietuvos pilietis yra
Lietuvos pilietis. Aišku, kviečiant šauktinius, atsi-
žvelgiame į individualias situacijas, kiekvienas pra-
šymas nagrinėjamas atskirai ir priimamas atitin-
kamas sprendimas.

Reikia pasakyti, kad yra nemažai atvejų, kai Lie-
tuvos piliečiai iš kitų šalių  – D. Britanijos, JAV, Pie-
tų Amerikos valstybių – atvyksta savanoriškai tar-
nauti Lietuvos kariuomenėje, kartais net nemokė-
dami lietuvių kalbos – ir tarnauja su dideliu entu-
ziazmu ir pasiryžimu.

Lietuvoje šiuo metu visuotinio šaukimo nėra; yra
šauktiniai sąrašai ir vyksta loterijos. Iki šiol dau-
guma vietų užimamos savanorių. Pvz., užpernai vi-
sos vietos buvo užimtos savanorių; maždaug pusė jų
buvo sąrašuose, bet patys nusprendė jungtis prie Lie-
tuvos kariuomenės, paskatinti įvairių motyvų: galėjo
pasirinkti vietą, kur tarnauti, be to, išmokos, kom-
pensacijos yra didesnės. Pernai buvo pakviesta dau-
giau nei 3 500 šauktinių, iš jų tiktai 53 buvo paimti
privaloma tvarka, kiti buvo savanoriai. Šiemet, ma-
nau, irgi bus panaši situacija. Manau, ta mokykla,
kuri praeinama, tai ir galimybė save išbandyti, ir at-
likti pareigą Tėvynei, ir tai turi tęstis. 

Ačiū už pokalbį.

Kalbėjosi Ramunė Lapas

Bendraudamas su ,,Draugo” redakcijos nariais Krašto apsaugos ministras Raimundas Karoblis atsakė į esminius klau-
simus. Iš k.: Rimas Černius, Vida Kuprytė, ministras R. Karoblis, Ramunė Lapas.                                    Jono Kuprio nuotr.
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lIETUVA  IR pASAUlIS

Į Konstitucinį Teismą galės kreiptis visi 
Vilnius (ELTA) – Seimas pritarė

Konstitucijos pataisų, kuriomis sie-
kiama įtvirtinti individualaus kons-
titucinio skundo institutą, projektui. 

Prie šio klausimo svarstymo Sei-
mas antrą kartą grįš birželio 21 d.

Įregistruotomis pataisomis sie-
kiama įtvirtinti tai, kad kiekvienas as-
muo turi teisę kreiptis į Konstitucinį
Teismą (KT) jeigu buvo pažeistos jo
konstitucinės teisės ir laisvės. Patai-
somis nurodoma, kad kreiptis į KT as-
muo galėtų jei jau būtų išnaudoję ki-

tas veiksmingas teisinės gynybos prie-
mones. 

Seimas Konstitucijos pataisų pro-
jektą, numatantį, kad piliečiai dėl savo
pažeistų teisių tiesiogiai gali kreiptis
į Konstitucinį Teismą, svarsto antra
kartą. 

Priėmimo metu dėl Konstitucijos
keitimo įstatymų projektų balsuojama
Seimo posėdyje du kartus, tarp šių bal-
savimų turi būti daroma ne mažesnė
kaip 3 mėnesių pertrauka. 

JAV institucijos nesikiš į N. Venckienės ekstradiciją
Vilnius (BNS, LRT TV naujienų

tarnyba) – JAV valstybės departa-
mentas nesikiš į buvusios teisėjos ir
Seimo narės Neringos Venckienės
ekstradicijos procedūrą, tai paskelbė
naujienų agentūra „Associated
Press”.

N. Venckienės advokatų teigimu,
buvusios teisėjos ekstradicija gali pra-
sidėti bet kuriuo metu.

Anksčiau šį mėnesį interviu šiai
naujienų agentūrai N. Venckienė tei-
gė bijanti būti nužudyta, jei būtų grą-
žinta į Lietuvą, nes  ji esą padėjo at-
skleisti įtakingų pedofilų tinklą. Bėglė
pridūrė, kad mielai taptų JAV piliete.

Jei N. Venckienė bus perduota

Lietuvai,  jai gali būti pateikti kaltini -
mai dėl teismo sprendimo perduoti
dukterėčią motinai nevykdymo, tvir-
kinimo, neteisėto informacijos rinki-
mo, piktnaudžiavimo vaiko atstovo
teisėmis ir kitų nusikaltimų.

Popiežių lydės daug žurnalistų 
Vilnius (Diena.lt) – Vilniaus mies-

to meras Remigijus Šimašius su Vil-
niaus arkivyskupu Gintaru Grušu ap-
tarė būsimą Šventojo Tėvo vizitą į
Vilnių rugsėjo 22 dieną: eismo orga-
nizavimą, gyventojų srautų valdymą,
kitus organizacinius reikalus.

Tikslią vizito programą Šventasis
Sostas paskelbs liepos pabaigoje-rugp-
jūčio pradžioje, tačiau jau dabar žinoma,
kad savo vizito metu Popiežius judės pa-
pamobiliu vaizdingiausiomis Vilniaus
vietomis, vilniečiai galės pamatyti jį gy-
vai. Net ir neužsiregistravę iš anksto vil-
niečiai galės visiškai nemokamai ste-
bėti tam tikrus vizito renginius.  

Šventasis Tėvas Vilniuje susitiks
su Prezidente, Daukanto aikštėje pa-

sveikins susirinkusiuosius, melsis
Aušros Vartų Švč. Mergelės Marijos,
Gailestingumo Motinos, koplyčioje,
aplankys buvusį KGB kalėjimą ir pri-
simins okupacijų aukas, skirs laiko su-
sitikimams su kunigais, vienuoliais,
seminaristais. 

Sostinėje popiežiaus Pranciškaus
vizito metu lankysis apie 200 žurna-
listų iš viso pasaulio, vien tik su po-
piežiumi atvyksta 75 žurnalistų dele-
gacija. 

Popiežius Pranciškus Lietuvoje
lankysis rugsėjo 22–23 dienomis. Šeš-
tadienio, rugsėjo 22 dienos popietę,
popiežius susitiks su Lietuvos jauni-
mu, o sekmadienį, rugsėjo 23 dieną, au-
kos Mišias Lietuvos žmonėms Kaune. 

Sugrįžo vyskupas emeritas P. Baltakis
Vilnius (ELTA) – Į Lietuvą iš

Jungtinių Amerikos Valstijų sugrįžo iš-
eivijos lietuvių vyskupas emeritas
Paulius Antanas Baltakis. Vyskupas iš-
reiškė norą tėvynėje praleisti liku-
sius savo gyvenimo metus. 

Vilniuje vyskupą emeritą pasitiko
artimieji, gausus būrys brolių pran-
ciškonų, taip pat Lietuvos Vyskupų
Konferencijos pirmininkas, arkivys-
kupas Gintaras Grušas.

P. A. Baltakis gimė 1925 m. Anykš-
čių rajone, gausioje 11 vaikų šeimoje.
Mokėsi Kretingos ir Anykščių gimna-
zijose. Dalyvavo partizaniniame judė-
jime, o 1944 metais Šeduvoje vokiečių
buvo suimtas ir išvežtas darbams į Suo-
miją ir Norvegiją. 

Persikėlęs gyventi į JAV atsikū-
rusią lietuvių pranciškonų šv. Kazi-
miero kustodiją, 1953-1963 metais buvo
lietuvių Prisikėlimo parapijos vikaras
ir vienuolyno Toronte vyresnysis, 1969-
1979 metais Šv. Kazimiero vienuolyno
New Yorke vyresnysis. 1979-1984 metais
ėjo provincijos ministro pareigas.

1984 m. birželio 13 dieną šv. Po-

piežius Jonas Paulius II paskyrė tėvą
P. A. Baltakį išeivijos lietuvių vysku-
pu.. 

Pastaruosius metus vyskupas lei-
do Kennebunko Šv. Antano pranciš-
konų vienuolyne.

Ukraina mini Černobylio tragedijos metines
Kijevas (ELTA) – Ukrainoje vyks-

ta atminimo renginiai, skirti Černo-
bylio katastrofos 32-osioms metinėms. 

„Ukraina ir visas pasaulis niekada
nepamirš siaubingų 1986 metų balan-
džio 26-osios įvykių... Ir šiandien mes tu-
rime ne tik padaryti visa, kad ši trage-
dija niekada nepasikartotų. Mes turime
padaryti išvadas iš tų įvykių”, – parašė
Ukrainos prezidentas Petro Porošenka.

1986 metų balandžio 26 d. dėl ava-

rijos Černobylio atominės elektrinės 4-
ajame reaktoriuje buvo radioaktyviai
užkrėsta daugiau kaip 200 tūkstančių
kvadratinių kilometrų teritorija Uk-
rainoje, Baltarusijoje ir Rusijoje. Iš
30 kilometrų zonos buvo evakuota apie
115 tūkstančių žmonių. Avarijos pa-
darinių likvidavimo darbuose daly-
vavo daugiau kaip 600 tūkstančių žmo-
nių. Iš jų apie 10 procentų mirė, 165
tūkstančiai tapo neįgaliaisiais.

„Novičiok” kūrėją partrenkė automobilis
Londonas (ELTA) – „Rusijos

mokslininką prie jo namų automobilis
partrenkė praėjus kelioms dienoms
po to, kai jis pareiškė padėjęs kurti ner-
vus paralyžiuojančią medžiagą „No-
vičiok”, kuri vos nepražudė Sergejaus
ir Julijos Skripalių”, – praneša laik-
raštis „The Daily Mail”.

Chemikas Vladimiras Uglevas
buvo nugabentas į Rusijos pietuose
esančio Anapos miesto ligoninę, kai jį
pėsčiųjų perėjoje partrenkė automo-

bilis. 
Mažiau kaip prieš savaitę V. Ugle-

vas pareiškė esąs įsitikinęs, kad būtent
Rusija susijusi su mėginimu nunuodyti
buvusį GRU pulkininką Sergejų Skri-
pal ir jo dukterį. Bet, anot jo, Didžiajai
Britanijai niekada nepavyks to įrody-
ti, jeigu ji neras konteinerio, iš kurio
buvo paimti nuodai.

V. Uglevas pasakojo padėjęs kurti
medžiagą A-234, kuria buvo mėginama
nunuodyti tėvą ir dukterį.

Astravo AE neigia didelį gaisrą
Minskas (BNS, „Draugo” info) –

Baltarusijoje statomoje Astravo ato-
minėje elektrinėje (AE) vasario mėnesį
nebuvo „didelio gaisro”, esą kilusio dėl
trumpo jungimo aukštos įtampos ka-
belyje, skelbia Astravo AE spaudos
tarnyba.

Baltarusijos antibranduolinio ju-
dėjimo aktyvistas Nikolajus Ulasevi-
čius išplatino pranešimą, jog vasario
17-ąją Astravo AE statybos aikštelėje,
bandant reaktoriaus avarinio stabdy-
mo sistemą, kilo gaisras, per kurį vi-
siškai sudegė elektros skydinė.

Pasak N. Ulasevičiaus, „ypatin-
gą” įvykį statybos aikštelėje, įvykusį
vasario 17 dieną, AE direkcija iki šiol
kruopščiai slėpė nuo visuomenės.

„Tai nebuvo pirmas gaisras sta-
tybos aikštelėje, tačiau šįkart jis kilo
ne buitinėse patalpose, o labai svar-
biame AE statybos objekte – reakto-
riaus avarinio stabdymo sistemos sky-
dinėje, ją bandant. Įvykio liudytojų
tvirtinimais, gaisras, kilęs dėl kažko-
kių sistemos veikimo nesklandumų, vi-
siškai sunaikino skydinę”, – teigia N.
Ulasevičius.

„Apie gaisrą kalbėjo ne tik staty-
bininkai, bet ir netoliese esančio Bob-
rovnikų kaimo gyventojai, matę, kaip
kaukiančios gaisrininkų mašinos sku-
bėjo į AE teritoriją”, – teigė N. Ulase-

vičius. 
Astravo AE incidentą kategoriškai

neigia. 
Nuolatiniai incidentai vos už 50 ki-

lometrų nuo Vilniaus statomoje Ast-
ravo AE kelia abejonių dėl jėgainės
saugumo. Bene rimčiausias jų įvyko
2016-aisiais, kai iš kelių metrų aukščio
krito AE pirmojo reaktoriaus korpu-
sas. Iškart po incidento tvirtinta, jog
korpusas nebuvo pažeistas, tačiau vė-
liau Baltarusijos reikalavimu jis buvo
pakeistas kitu. Gabenant jį iš Rusijos
vienoje Baltarusijos geležinkelio stočių
buvo kliudyta elektros tiekimo atramą
– per šį incidentą reaktoriaus korpusas
žalos esą nepatyrė.

Lietuvos Respublikos Užsienio rei-
kalų ministras Linas Linkevičius pa-
reiškė, kad šalis į šį incidentą žiūri la-
bai rimtai. 

Apie 50 kilometrų nuo Vilniaus
statomoje Astravo AE bus įrengti du
rusiško VVER projekto reaktoriai, ku-
rių kiekvieno galia – 1200 megavatų.
Branduolinį kurą į pirmąjį reaktorių
planuojama įkrauti 2019-ųjų vasarį. Jė-
gainę prie elektros perdavimo tinklų
planuojama prijungta 2019-ųjų vidu-
ryje, po to bus pamažu didinama jos ga-
lia.

Projektą finansuoja Rusijos vy-
riausybė.

Tūkstančiai armėnų vėl išėjo į gatves
Jerevanas (BNS) – Armė-

nijos sostinėje Jerevane vėl
vyksta pilietinio nepaklusnu-
mo valdžiai akcijos, kurias or-
ganizavo protestų judėjimo ly-
deris, parlamentaras Nikolas
Pašinianas.

N. Pašinianas per mitingą
paragino šalininkus vėl daly-
vauti akcijoje, blokuoti gatves,
paralyžiuoti automobilių eis-
mą.

Jerevane ir kituose di-
džiuosiuose šalies miestuose nuo
balandžio 13 d. vyko didžiuliai
mitingai ir protesto akcijos prieš
eksprezidento Seržo Sargsiano pasky-
rimą premjeru. N. Pašinianas tapo šio
protestų judėjimo lyderiu. 

Balandžio 23 dieną S. Sargsianas
atsistatydino, o laikinuoju vyriausybės
vadovu buvo paskirtas valdančiosios

Respublikonų partijos atstovas Kare-
nas Karapetianas. 

K. Karapetianas pranešė, kad krei-
pėsi į prezidentą su siūlymu apsvars-
tyti galimybę rengti pirmalaikius par-
lamento rinkimus.

Protesto akcijos Armėnijoje kasdien stiprėja ir plin-
ta po šalį. 15 min.lt nuotr.

Į Lietuvą sugrįžo išeivijos lietuvių vyskupas
emeritas P. A. Baltakis. Diena.lt nuotr.

Neringa Venckienė



2018 BALANDŽIO 28, ŠEŠTADIENIS 9DRAUGAS

Parengė Dainius Ruževičius

SpORTAS

Kol Kaune vyksta pasaulio vyrų ledo ri-
tulio I diviziono B grupės čempionatas,
savo svajones ledo ritulio aikštelėje ki-
toje Atlanto pusėje įgyvendina Čikagos
lietuvis Martinas Prižgintas. 

Įveikęs kelių šimtų bendraamžių
nuožmią konkurenciją atrankos
pasirodymuose, šis jaunasis ledo ri-

tulininkas pateko į Čikagos
,,Junior Blackhawks” koman-
dos rinktinę, kuri kartu su 2008
m. gimusiais bendraamžiais iš
visos JAV varžysis perspekty-
viausių šalies ledo ritulio ta-
lentų turnyre. Šios varžybos
liepos 2–8 dienomis vyks Ka-
nadoje.

Dar praėjusių metų pabai-
goje M. Prižgintas buvo pa-
kviestas dalyvauti Čikagos ,,Ju-
nior Blackhawks Brick Hoc-
key” klubo organizuotoje per-
spektyviausių Čikagos ir jos
apylinkių jaunųjų talentų sto-
vykloje. Čia, po dviejų dienų
įgūdžių lavinimo ir meistriš-
kumo ugdymo, ledo ritulio spe-
cialistai iš daugiau nei 200 kan-
didatų į antrąjį atrankos etapą
pakvietė 50 geriausių atranko-
je pasirodžiusių vaikų. Tarp jų
pateko ir vienintelis lietuvis –
savo neeilinius gabumus ledo ri-
tulio aikštelėje ir fizinę jėgą
pademonstravęs M. Prižgintas. 

Tuomet 9-ečiui teko atlai-
kyti dar vieną didelės konku-
rencijos etapą, po kurio treneriai iš
pusšimčio ledo ritulininkų turėjo at-
rinkti 17 pačių gabiausių sportininkų,
kurie atstovautų ,,Blackhawks” klubą
perspektyviausių šalies vaikų varžy-
bose Kanadoje. Ir čia ledo ritulio spe-
cialistai įvertino neeilinį gynėjo pozi-
cijoje rungtyniavusio Martino talentą
ledo ritulio aikštelėje ir pakvietė lie-
tuvį prisijungti prie ,,Junior Black-
hawks” rinktinės.

Sportininko pasiekimas 
maloniai nustebino šeimą

,,Ši džiaugsminga žinia buvo ne-
tikėta tiek mums, tėvams, tiek pačiam
Martinui. Atrankos pasirodymuose
vyravo didžiulė konkurencija, daly-
vavo daug talentingų vaikų, tad sunku
buvo tikėtis, kad Martinas sulauks
tokio išskirtinio įvertinimo. Ši proga
pasitaiko tik kartą gyvenime”,  – teigė
talentingo ledo ritulininko tėtis Laimis
Prižgintas. 

Pasak jo, sūnus ledo rituliu ,,už-
sikrėtė” jau būdamas 4 metukų, o kai
pradėjo treniruotis Čikagos ,,Sabres”
vaikų ledo ritulio klube Naperville,  jo
aistra ledo rituliui dar labiau sustip-
rėjo. Beje, šiame klube ledo ritulio
treniruotes lanko ir daugiau lietuviu-
kų, kurių tėvai geranoriškai vienas ki-
tam padeda, siekdami savo atžalų to-
bulėjimo.

Senelio pėdomis nenusekė

Didelę meilę ledo rituliui M. Pri-
žgintui įskiepijo sportui itin neabe-
jingas jo senelis Henrikas Pratašas.

Darius Kasparaitis tenkinosi epizodiniu
vaidmeniu ant Kauno ledo, bet būtent
jis buvo svarbiausia pirmos pasaulio
ledo ritulio čempionato pirmo divizio-
no B grupės turnyro dienos figūra. 45-
erių gynėjas pagaliau oficialiai debiu-
tavo Lietuvos rinktinės gretose.

Nacionalinės komandos strate-
gas iš Vokietijos Bernd Haake
leido tituluotajam naujokui

pradėti rungtynes pirmame penkete
kartu su komandos kapitonu Dainiumi
Zubrumi. Vėliau veteranas, baigęs
profesionalo karjerą dar 2010 metais,
rungtyniavo tik epizodiškai ir nuo at-
sarginių suolo stebėjo, kaip jo tautie-
čiai 3:0 įveikė Kroatiją. „Visų pirma,
gerai tai, kad laimėjome. Gerai žaidė-
me, nors prieš rungtynes tikrai buvo
jaudulio. Pats žaidžiau nedaug, bet
tikrai esu patenkintas. Vis dėlto jau ne
tas amžius. Manau, padėsiu komandai,
kaip galėsiu. Svarbiausia, kad laimė-
jome”, – sakė vyriausias visų laikų pir-

mo diviziono dalyvis.
Nors aikštėje „vaiduoklis Kaspa-

ras” „vaidenosi” nedaug, sugebėjimas
susirinkti dėmesį už jos ribų niekur ne-
dingo. Paklaustas apie jausmus du
kartus – prieš dvikovą ir nugalėtojų
garbei jai pasibaigus – klausantis him-
no, D. Kasparaitis šmaikščiai papasa-
kojo, kaip atsikirto jį patraukti per dan-
tį bandžiusiam Čikagoje gyvenančiams
25-erių rinktinės puolėjui Pijui Rule-
vičiui. „Aš himną žinau nuo 1991 metų,
kai Lietuva tapo laisva. Kuomet grojo
himną, Rulevičius manęs paklausė:
ar tu bent žodį žinai? Aš dar paklau-
siau, kada jis gimęs. Ir atsakiau, kad
himną išmokau anksčiau nei jis išvy-
do šį pasaulį”, – šypsojosi gynėjas. 

Visų spalvų olimpinius medalius
su Rusijos komanda praeityje iškovo-
jusį rinktinės debiutantą po dvikovos
pagyrė kapitonas D. Zubrus. „Darių ka-
muoja nedidelės traumos, dėl kurių
jam reikia pasisaugoti. Darius turėtų
būti patenkintas savo žaidimu”, – sakė
D. Zubrus. 

Krepšinio šalies širdyje Kaune – ypatinga
šventė. Kauno „Žalgiris” pirmą kartą nuo
1999 metų pateko į Eurolygos finalo ket-
vertą. Žalgiriečiai balandžio 26 d. savų sir-
galių akivaizdoje įspūdingai 101:91 (23:22,
28:15, 27:19, 23:35) nugalėjo Europos krep-
šinio grandą Pirėjo „Olympiacos” ir laimė-
jo ketvirtfinalio seriją 3:1. Lietuviai jau gali
ieškoti būdų nukeliauti į Belgradą, kur Ša-
rūno Jasikevičiaus diriguojamas „Žalgiris”
pabandys sukurti dar vieną stebuklą.

Dukart Eurolygos čempionas Pirė-
jo klubas Kauną paliko nuleista galva.
Kauno „Žalgiris” sensacingai jau pir-
mose rungtynėse 87:78 pamokė titu-
luotą „Olympiacos” klubą, bet Pirėjo
ekipa išlygino serijos rezultatą po per-
galės 79:68. 

Antradienį Kaune „Žalgiris” 80:60
sutriuškino Pirėjo klubą ir persvėrė se-
rijos rezultatą 2:1. 

Eurolygos finalo ketvertas gegužės
18–20 dienomis vyks Belgrade.

Lietuvos rinktinėje žaidžia ir 25 metų puolėjas Pijus Rulevičius.

D. Kasparaitis: Himno žodžius
moku nuo 1991 metųJaunasis talentas treniruosis 

su  „Blackhawks”

Žalioji svajonė išsipildė – Kauno 
„Žalgiris” žais Eurolygos finalo ketverte!

Kauno „Žalgiris” pirmą kartą po beveik dviejų dešimtmečių pateko į Eurolygos finalo ket-
vertą!

Nors jis pats didžiąją gyvenimo dalį ne-
siskyrė su futbolo kamuoliu, anūkas
nenusekė senelio pėdomis – aistra
ledo rituliui užgožė futbolą.

,,Žiemos metu su Martinu dažnai
išeidavome pačiuožinėti ant ledo ir
čia jis galėdavo praleisti valandų va-
landas. Futbolo kamuolys jo netraukė,
Martinas labai pamilo ledo ritulį ir su
šia dinamiška sporto šaka nesiskiria.

Vaiko gabumai atsiskleidė pradėjus
treniruotis ‘Sabres’ ledo ritulio klube
– čia jis iškart pademonstravo savo ne-
eilinius gabumus, mušdamas įvarčius
į varžovų vartus” – maloniais prisi-
minimais dalijosi H. Pratašas. Beje,
jam pačiam priklauso futbolo kamuo-
lio mušinėjimo rekordas: 2010 metais
Henrikas 3 val. ir 15 min. sugebėjo ko-
jomis mušinėti kamuolį jam nenusi-
leidžiant ant žemės.

M. Prižgintui įgauti pasitikėjimą
savo jėgomis ir įgyvendinti savo sva-
jonę padėjo ir Aurimo Matulevičiaus
vasaros sporto stovykla Lemonte, ku-
rioje jaunasis sportininkas sustiprėjo
fiziškai. Įprastai, per savaitę, M. Pri-
žgintas ledo ritulio aikštelėje treni-
ruodamasis praleidžia tris dienas, o dar
dukart dalyvauja varžybose. Jaunąjį
ledo ritulio talentą, siekiantį dar di-
desnių sportinių aukštumų, nuolat
palaiko ne tik tėvai ir seneliai, bet ir di-
delis ledo ritulio entuziastas, ,,Baltic
Auto Shiping” vadovas Andrius Pres-
niakovas. Pats pamilęs šį žaidimą ir
rungtyniavęs savo suburtoje ,,Baltics”
lietuvių ledo ritulio komandoje, jis
tiek finansiškai, tiek ir morališkai pa-
laiko M. Prižgintą bei prisideda prie jo
tolimesnio meistriškumo kėlimo ir
svajonių įgyvendinimo.

Belieka tikėtis, kad toks sėkmin-
gas ir kruopštus darbas ledo ritulio
aikštelėje M. Prižgintui bus tramplinas
į dar aukštesnius pasiekimus. Galbūt
ateityje jaunasis ledo ritulio talentas
,,Blackhawks” marškinėlius, kuriam
laikui iškeis ir į Lietuvos rinktinės ap-
rangą. Kaip sakė pats Martinas, tai
būtų dar viena jo svajonė!

Jaunąjį ledo ritulio talentą palaiko ir siekti sportinių
aukštumų padeda ne tik tėvai ir seneliai, bet ir di-
delis ledo ritulio entuziastas, „Baltic Auto Shiping”
vadovas Andrius Presniakovas.
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Lietuvis, pažinęs Olandiją
geriau, nei patys olandai

RASA SĖJONAITĖ

Politikas, literatas, visuomeninin-
 kas Dainius Žąsinas gimė vaiz-
din game rašytojų krašte, Anykš-

čių rajo ne, Burbiškio kaime. Pagal iš-
silavini mą veterinarijos felčeris, tačiau
likimas lėmė profesinius įgūdžius iškeisti
į darbus mėsos perdirbimo srityje. Pri-
 simindamas praeitį Dainius sako, kad
tas laikas, kai jis apsisprendė iš vykti iš
Lietuvos, buvo nelengvas. Eko no mi nė
krizė ir mažas atlyginimas už daugybę
sunkių darbo valandų. Pla navo trum-
pam, bet štai jau aštunti metai toli nuo
šeimos jis dirba ir gyvena Olandijoje.

Žinant Jūsų patriotinius jausmus Lie-
tuvai ir visuomeninę veiklą, kyla klausimas,
ar kada nors bū tumėte pagalvojęs, kad teks
bran džiame amžiuje gyventi kitoje šalyje?

Bet prieš daugybę metų net min tis
neateidavo išvykti nors trumpam  už-
sidirbti į kokią Ispaniją ar Švediją. Bet
vieną 2010 m. rugsėjo rytą, galima sa-

kyti „ant greitųjų”, prisėdau prie kom-
piuterio, užpildžiau CV, ir išsiunčiau į
įdarbinimo agentūrą. Tą pačią dieną
gavau atsakymą, ir greit išvykau Olan-
dijon su mintimi keletą mėnesių pa-
dirbėti ir grįžti. Tačiau jau aštunti
metai bėga toje nuostabioje gėlių, ma-
lūnų ir dviračių karalys tėje. 

Ar sunkus buvo integracijos laikotarpis?
O gal žinojimas, kad tai tik laikinas gyve-
nimo tarpsnis, lengvino būtį svečioje šaly-
je?

Adaptacija, integracija buvo leng-
 va. Nuo pirmų dienų pamėgau tą šalį.
Be to, apsigyvenau pas draugus lietu-
vius, kurie mane jau gal metai kvietė
pas juos atvykti. Žinoma, pra džioje
buvo ir sunkesnių momentų, bet tikrai
neteko vergauti kaip Lie tuv oje. Pra-
ėjusiais metais pakeičiau darbovietę.
Viskas – tik į gerąją pusę. Lengvas dar-
bas ne prie konvejerio, o fabrike esan-
čioje mėsos parduotuvėje. Skamba mu-
zika, olandų humoras, nepastebi aš-

Dainius su žmona ir sūnumi 19 malūnų kaime Kinderdijk.        Asmeninio albumo nuotr.

tuonių darbo valandų. Darbu esu labai
labai patenkintas, tik savų trūksta,
nes išvykau ir iki dabar esu Olandijo-
je vienas. 

O kaip šeima reagavo į Jūsų sprendi-
mą gyventi ne Lietuvoje?

Abu sūnūs (vyresnis keli metai gy-
vena Anglijoje, jaunesnis – gimna zis-
tas) bei žmona šį mano sprendimą
vertina tik teigiamai. Kažkaip apsi pra-
tome su tokiu gyvenimu. Parva žiuoju
trumpesnių ar ilgesnių atos togų, daž-
nai jie aplanko mane.

Esate konservatorių-krikščio nių parti-
jos narys, aktyvus visuo menininkas, Lietuvos
patriotas ir daugelio Lietuvos istorinę skau-
 džią praeitį mininčių organizacijų narys, ra-
šote eiles, dalyvaujate įvai riuose Lietuvos
istoriniuose sambūriuose. Ar netrūksta
Jums šios kasdienės, įprasminančios veik-
los užsienyje? 

Būdamas Lietuvoje buvau giliai
pasinėręs į visuomeninę, politinę veik-
lą. Rašiau ir dabar rašau eiles, iki šiol
esu Anykščių literatų klubo „Marčiu-
pys” narys. Priklausau taip pat Lietu-
vos politinių kalinių ir tremtinių są-
jungai. Neslėpsiu, kartais slo gu ir ilgu
tos lietuviškos bendrystės, dažnai jau-
čiu širdies graužatį juos palikęs. Kiek
renginių, sąskrydžių kartu su ben-
draminčiais, kiek prisi dėta prie kryžių
žuvusiems   statymo arba žygių laisvės
kovotojų takais. Bet glaudus bendravi -
mas nenutrūko. Susisiekiame telefonu,
laiškais, internetu. Grįžęs sten giuosi
visada užsukti į Lietuvos politinių ka-
linių ir tremtinių sąjungos fi lialą
Anykščiuose. Šiemet kaip nie kad su pa-
garba ir jauduliu nešiau šios sąjungos
vėliavą per Vasario 16-osios minėjimą
Anykščiuose.

Lietuvybės esmę ir prasmę sėk-
mingai su kitais lietuviais garsiname
ir Olandijoje. Esu Olandijos Lietuvių
Bendruomenės narys. Turime čia ir lie-
tuvišką mokyklėlę „Malūnėlis”, Liepos
6-ąją tautinę giesmę giedame plauk-
dami Amsterdamo kanalais. Garsiau-
sias kasmetinis renginys – lie tuvių
meno dienos „Ltart”. Kadan gi Ben-
druomenė veikia prie Lietuvos amba-
sados Nyderlanduose, tai nuolat daly-
vaujame ir garsiname mūsų dip loma-
tinės atstovybės renginius. 

Taip pat dalyvauju lietuvių katali -
kų sambūrio veikloje, organizuojame
šv. Mišias lietuvių kalba, kurias daž-
niausiai aukoja puikiai lietuviš kai
kalbantis olandas vienuolis joanitas tė-
vas Elijas. Būna, kad retkarčiais at-
skrenda ir pamokslininkas ku nigas
iš Lietuvos.

Kaip olandai vertina lietuvius ir kokia

jų nuomonė apie mūsų kraštą?
Dirbu su keliais vyresniais už

mane olandais. Neteko iš jų girdėti blo-
gos nuomonės apie lietuvius. Olan dai
puikiai žino, kokia sunki Lie tuvoje
ekonominė padėtis. Beje, esu atvežęs
jiems nemažai mūsų gra žios šalies fo-
tografijų ir informacijos anglų kalba
apie Lietuvą.

Kas trikdo Jus iki šiol nyderlandietiš-
kame pasaulyje? Gal yra dalykų, prie kurių
negalite pri prasti? 

Šiame nyderlandietiškame pa sau-
 lyje manęs tikrai niekas netrikdo. Pa-
tinka labai jis man. Visą šalį skersai
išilgai esu išraižęs traukiniais, auto-
busais, laivais, dviračiu. Mano draugų
olandų nuomone, aš Olandiją geriau ži-
nau, negu jie patys.

Kokios Nyderlandų šalies vie tos la-
biausiai Jus sužavėjo ir kokie tų kelionių
įspūdžiai labiausiai įsiminė?

Galvoju dabar, kas ta mėgsta-
miausia vieta šioje kerinčių lygumų ka-
 ralystėje. Gal tai Hertogenbosch mies-
 to Šv. Jono įspūdinga katedra? Gal
Drenthe provincijoje esantys 54 tūkst.
metų senumo dolmenai? Gal Den Hel-
der švyturys, o gal 19 malūnų kaimas
Kinderdijk ar Keukenhof  su 7 milijo-
nais gėlių žiedų? Tikrai neatsakyčiau. 

Didžiausia mano pramoga – min-
 ti dviračiu miestų gatvėmis, palei
Olandijos kanalus ar tiesiog važiuojant
traukiniu gėrėtis pralekiančiais vaiz-
dais. O įspūdingiausia kelionės aki mir-
ka, manau, vis dar ateityje. Štai jau da-
bar mintyse kirba Texel sala, į kurią
dar šįvakar išvykstu.

Ar sekate gimtinės politinius įvykius ir
visuomeninius procesus? Jei taip, tai tuo-
met paban dy kite atsakyti į šį klausimą: Lie-
tuva netenka kasmet vis daugiau savo pi-
liečių, ir demografinės krizės, bent jau iki
šiol, politinis elitas vis dar nepajėgus įveik-
ti. Gal turite kažkokį „receptą” šiai mūsų „li -
gai” pagydyti?

Visada seku politinius įvykius
Lie tuvoje. Grįžęs po darbo daug skai-
 tau interneto spaudos, bendrauju su
gausybe žmonių socialiniuose tink-
luo se. Ką daryti, kad lietuviai miestais
nebėgtų į užsienius? Atlyginimų nor-
malesnių, kainų ne beprotiškų. Ką čia
bepridursi, kai pamatai Anykš čiuose
kai kurių produktų kainas, kurios di-
desnės nei  Olandijoje. Bėgo ir bėgs dar
žmonės tikrai. Juk žuvis neria kur gi-
liau, o žmogus kur geriau. Nauji rin-
kimai, ir vėl nauja partija valdžioje. Ir
vėl viską keičia iš nau jo. Priima kvai-
lus įstatymus arba kovoja ne su tuo, su
kuo reikia. Tur būt tokia pesimistine
gaidele ir baigsiu savo pamąstymus.

Tarptautinė buriavimo regata Amsterdame, kurioje dalyvauja ir lietuviai. Aukštai ant šv. Martyno bažny čios Zaltbommel miestelyje. Tolumo je  – Maso upė.
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Tęsinys. Pradžia balandžio 24 d.

RAIMONDAS ŠENAUSKAS

Real de Catorce (RDC) skirsiu didesnę
dalį įspūdžių, nors jis – mažiausias
miestelis iš visų aplankytų šioje kelio-
nėje. Tai miestelis, kurį jau buvau įsi-
mylėjęs iš anksto. 

Iš SLP pirma nuvykome iki Mate-
hualos miesto, jau esančio dyku-
moje, kur persėdame į mažesnį au-

tobusą, vežantį į RDC. Stotyje pajutome,
kad tolstame nuo didžiųjų miestų –
kava tik tirpi, jos pasidarai pats ir esi
laimingas, kad ir tokios gavai. Pakely-
je stebime, kaip keli indėnai laukia au-
tobuso. RDC miestelis  yra maždaug 3
km aukštyje virš jūros lygio. Tad pa-
lengva kylame į kalnus keliu,  kuris
buvo išgrįstas akmenimis prieš 300
metų.

Vaikščiodamas po kalnų miestelį, ne-
gali nepastebėti apleistų šachtų. Į vie-
ną jų įmetėme akmenuką, ir tik po ku-
rio laiko pasigirdo vos girdimas garsas.
Tad belieka tik įsivaizduoti šachti-
ninkų darbo sąlygas. Žinia apie sidab-
ro telkinius pasklido ir paskatino at-
vykti daugiau žmonių (XIX a. Real de
Catorce gyveno  15,000 gyventojų), tad
ir buvo nuspręsta per kalną tiesti tunelį
,,Ogarijo”. Klestėjimo laikais miestelyje
buvo leidžiami net keli laikraščiai,  vei-
kė teatras, monetų kiemas, kuriame kal-
davo monetas iš atrasto sidabro. Įdomu
tai, kad jau tada į miestelį buvo gabe-
namos prekės iš Europos. Tačiau jau
1910 m.  sidabro klodai taip sumažėjo,
kad miestelėnai pradėjo masiškai iš-
vykti. Ir tada įvyko stebuklas – C. Cas-
taneda pasekėjai, ieškodami gyveni-
mo tiesų, miestelį prikėlė antram gy-
venimui. Populiarūs kalnai, takeliai,
kuriais klajojo rašytojas, tapo turistų
pamėgtu maršrutu.

Į kalną jau reikia kopti patiems.
Įveikus kliūtis (sunku kopti, nes trūks-
ta oro) atsiveria nepakartojami vaizdai!
Mus pasitinka iš akmenų išdėstytas ra-
tas, kuriame ir vyksta indėnų apeigos.
Ceremonijų metu čia būna gausiai
vartojamas pejotas. Uždegame žvaku-
tes prie indėniškos koplyčios, aplinkui
pridėta daug amuletų, sapnų gaudyk-
lių. Mus puikiai nuteikia saulėta die-
na ir švelniai pučiantis vėjelis, tyla, ku-
rios nesinori sudrumsti. Norisi nors ke-
lias akimirkas pabūti su savo minti-
mis…

Tuo pačiu keliu grįžtame atgal, šir-
dingai atsisveikiname su Jose, kuris
puikiai vadovavo išvykai. Laukia sotūs
pietūs, kurių nusipelnėme. Vakare už-
sukame į bažnyčią pasveiknti Švento-
jo Pranciškaus ir padėkoti už puikią
dieną. Saulėlydį pasitinkame ant kal-
no šlaito. Jaučiamės maži, stebėdami
didingą vaizdą. 

Kitą dieną pradedame pusryčiais
jau vakarietiško stiliaus kavinėje, ku-
rios savininkas yra europietis. Euro-
piečių, kurie pavargo nuo vakarietiš-
kos civilizacijos, greito gyvenimo tem-
po, čia gyvena nemažai. 

Po pusryčių nueiname į kitą mies-
telio galą aplankyti bažnyčios, pami-
nėtos C. Castaneda knygose. Kad ei-
name teisinga kryptimi, parodo ir lūp-
dažiais užrašytas rašytojo vardas. Tai
senovinė keista bažnyčia, kurios vienas
iš bokštų nugriuvęs,  o žmonių kapai
driekiasi iki pat bažnyčios durų. Vie-
ni visai seni, su senais mediniais kry-
žiais, kiti su brangesniais, graniti-
niais paminklais. Bažnyčios viduje
akį patraukia sienos, padengtos ap-
trupėjusiomis freskomis ir vieniša,
deganti žvakė. Truputį pasėdime, dau-
giau, be mūsų, žmonių nėra. 

Kitą dienos pusę skiriame kopimui
į apleistą miestą, vadinamą La Fan-
tasma. Kopiant truputį jau pradeda
trūkti deguonies, svaigsta galva. Bet
tikslą turime pasiekti. Dalį kelio su mu-
mis eina avių banda, prižiūrima pie-
mens ir didelių aviganių. Ir štai pasi-
rodo pirmieji pastatai – buvęs vienuo-
lynas, gyvenamieji namai, bažnyčia.
Jos viduje aptinkame piramidę, nėra
nei suolų, nei altoriaus – tik  ji viena,
užimanti visą plotą. Porą valandų klai-
džiojame šioje keistoje vietoje, gerai iš-
silaikiusioje ir apaugusioje kaktusais.
Saulei leidžiantis, jau keliaujame že-
myn. 

Nukelta į 14 psl.

Meksika – artima ir nepažįstama (II)

Atvykę keleiviai sodinami į mažus
autobusiukus, nes į RDC patenkama tik
važiuojant kelių kilometrų ilgio tune-
liu, iškastu rankomis, kuriame nor-
malūs autobusai jau neišsitenka. 

Pravažiavus 2,5 km ilgio tunelį, pa-
sijunti kaip kitąpus realybės. Mus pa-
sitinka vėsokas kalnų oras. Vietiniai
gyventojai indėnai, dėvintys ryškius
drabužius, tą keistos realybės jausmą
dar labiau sustiprina. 

XX a. viduryje RDC miestas buvo
visiškai apleistas, bet 1980-ųjų pabai-
goje įgijo antrąjį kvėpavimą. Kaip tei-
gia legenda, čia rašytojo Carlos Casta-
neda pasekėjai suvaidino didelį vaid-
menį, prikeliant šį miestelį. Tai kokia
šio mistiško miestelio paslaptis? XVIII
a. čia buvo atrasti sidabro klodai, ku-
riuos lengvai galėdavai aptikti uolų pa-
viršiuje, net nereikėdavo kasti šachtų.

***

Dar prieš 300 metų RDC gyveno
apie 40 000 žmonių, nes aplinkui buvo
daug sidabro kasyklų ir sidabro kainos
buvo aukštos. Bet prieš gerą šimtmetį,
smukus pasaulinėms sidabro kainoms,
miestelis tapo beveik negyvenamas.
Kaip amerikiečiai sako – Ghost Town.
RDC antram gyvenimui prikėlė turiz-
mas, kai jame buvo pastatyti keli po-
puliarūs Hollywoodo filmai ir jis buvo
paminėtas populiaraus rašytojo C. Cas-
taneda knygose. Šiuo metu čia gyvena
apie 1 000 žmonių. 

Pagrindinė miestelio bažnyčia kar-
tą per metus sutraukia tūkstančius
katalikų piligrimų. Jie suvažiuoja pa-
garbinti Šv. Pranciškaus, kuris buvo ap-
sireiškęs šioje vietoje. Kaip sakė vienas
vietinis gyventojas, Švč. Mergelė yra
daug kur apsireiškusi ir daug žmonių

tuose vietuose prašo jos užtarimo, o Šv.
Pranciškus apsireiškė tik RDC, todėl
visi prašymai daug greičiau pasiekia jo
ausis. Bažnyčioje galima pamatyti ir
moterų paaukotus plaukus už artimų-
jų gerovę ir sveikatą. 

Atvykėliams čia atsiveria nuosta-
bus kalnų vaizdas ir miestelis, kuria-
me dauguma pastatų apgriuvę ar ap-
leisti. Nepakartojama aplinka tarsi
perkelia į tolimą praeitį, kuri tau at-
rodo pažįstama. Apsigyvename vieš-
butyje su visais patogumais. Pasidėję
daiktus išeiname pasižvalgyti po apy-
linkes. Pirmas vietinis gyventojas, ku-
ris su mumis pasisveikina – asilas,
kelis kartus subliovęs skausmingai
džiugiu balsu. Tai jo pirmoji reakcija
į nepažįstamus žmones. Paskui gyvu-
lys nutilo ir smalsiai pažiūrėjo – esame
priimti. Ne savaitgalio dienomis tu-
ristų čia beveik nėra, tad tik galima
rinktis tik iš kelių vietų, kur galima al-
kanam svečiui užkąsti. Gurmanams
čia būtų sudėtingiau rasti jiems pri-
imtino maisto. Taip ir praleidžiame pa-
vakarę, beklaidžiodami dulkėtomis
gatvelėmis, kaupdami naujus įspū-
džius. Sutinkame santūrių vietos gy-
ventojų, mus lydi draugiškų šunų
žvilgsniai.  Čia nereikia skubėti: kalnai,
istorija, mistika, religija susilieja į ne-
pakartojamą skambėjimą, kurioje kiek-
vienas atras tai, kas artima jo sielai. Su-
temus, menkai apšviestoje gatvelėje
praeina katinas ir dingsta tamsoje, po
jo – šuo, vienišas arklys, prajoja storulis
indėnas, pasibalnojęs mažą asiliuką...
Dar spėjame susitarti su vietiniu in-
dėnu Jose dėl rytojaus ekskursijos į
Cierro, šis kalnas yra šventa Huichol
genties indėnams vieta. 

RDC nesitikėkite ilgai miegoti,
jus prikels nenuoramos gaidžiai. Kaip
žinia, jie keliasi anksti, o jų čia bega-
lė. O kai dar prie jų prisijungia dau-
giabalsis choras – šunų lojimas, asilų
bliovimas, arklių žvengimas – miegai
greitai išsilaksto. Kalnuose akustika
gera, tad garsai girdimi kelių kilo-
metrų atstumu. 

Kadangi atsikėlę dar turime porą
valandų iki išvykos arkliais, patrau-
kiame pas vietinius indėnus ankstyvų
pusryčių. Lauke valgyti dar šaltoka,
tad patogiai įsitaisome užkandinės
virtuvėje. Moteriškės gamina valgį,
krosnis skleidžia malonią šilumą, apie
kojas trinasi iš kažkur atsiradęs kati-
nas. Belaukdami pusryčių, geriame
karšto pieno ir ryžių gėrimą. Jis pui-
kiai sušildo. Sočiai pavalgę, susitin-
kame Jose, kuris, jau pabalnojęs ark-
lius, mūsų laukia. Poros valandų ke-
lionė neprailgsta: besikeičiantys nuo-
stabūs vaizdai, tyras kalnų oras ir ne-
nuoramos arkliai neduoda nuobo-
džiauti. 

Ir štai mūsų trijulė pasiekia šven-
tą kalną Cierro. Huichol genties indėnai
netoli miestelio esančią kalvą Cierro lai-
ko visatos sutvėrimo vieta, kurios pa-
garbinti kiekvieną pavasarį jie šim-
tais ateina per dykumas iš įvairių Mek-
sikos vietovių. Ir jie vieninteliai, kurie
gali legaliai naudoti pejotą (haliucina-
cijas sukeliantį kaktusą) savo apei-
goms. O pejoto čia netrūksta, jis auga vi-
soje apylinkėje. Pejotas – dar 1960 metais
oficialiai pripažintas haliuciogeniniu
augalu. Šiandien pejota auga tik indė-
nams žinomoje vietoje, kalnuose Viri-
kutoje. Norintys juo ,,pasimėgauti” tu-
rėtų įveikti 70 km atstumą į vieną pusę.

Daugelis keliauja tūkstančius mylių, kad at-
vyktų į šią šventą vietą ir patirtų mistinę ben-
drystę su magišku kaktusu.

Real de Catorce  atranda vis daugiau turistų, kuriuos vilioja dykumos aplinka ir nepa-
kartojama dvasinė energija, mistiški nuotykiai. Čia kraštovaizdžiai yra neįtikėtini, todėl
galite mėgautis įspūdingais kalnų vaizdais, pasipuošusiais kaktusais. 
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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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,,Surašymo” nr. 82 atsakymas
Pažymėtuose langeliuose: GRANDINĖS ,,Draugo” kryžiažodį

,,Surašymas” nr. 82
Išsprendė ir mums atsa kymus at siun tė:

Gražina Santoski, Chicago, IL
Jurgis P. Maldeikis, Berwyn, IL
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. 

www.
draugas.org

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

Aušra Kriščiūnaitė Padalino
Broker/savininkė

Kalbame lietuviškai, ispaniškai, angliškai

Patirtis – daugiau nei
35-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

sterling-engineering.com

STERLING 
ENGINEERING

Ieškomas projektų vadovas
„Sterling Engineering”, profesionali inžinerijos bendrovė, ben-
dradarbiaudama su JAV medicininės įrangos įmone, teikia inži-
nerijos/projektų valdymo paslaugas naujam gamybos objektui
Kaune, Lietuvoje.

Šiuo metu bendrovė ieško vyriausiojo projektų inžinieriaus. Dar-
bovietė yra Libertyville, IL.

Pareigos – vadovauti projektams, užtikrinant, kad jie būtų įgy-
vendinti laiku, atitiktų kokybės ir paslaugų reikalavimus, supla-
nuotas išlaidas, taip pat inicijuoti sąnaudų taupymo strategijas
ir vadovauti daugiafunkcinėms darbo grupėms.

Kandidatas turi turėti inžinieriaus bakalauro laipsnį, 6–10 metų
patirtį projektų valdymo, inžinerijos ir medicinos įrangos gamybos
(arba farmacijos, arba maisto pramonės) srityse.

30–50 proc. darbo laiko sudarytų kelionės JAV ir už jos ribų.
Reikia turėti legalų statusą ir darbo leidimą (geriausia – dvigubą
pilietybę, JAV ir Lietuvos), būtina gerai mokėti lietuvių kalbą.

Dėl darbo kreiptis į
Aureliją Cekalinas: acekalinas@sterling-engineering.com,
tel. 630-993-3435.

PERSPEKtyVuS namų, butų, žemės, verslo, investicijų
PiRKiMaS, PaRDaViMaS, FiNaNSaViMaS,

PERFiNaNSaViMaS ir NuOMa

rasa Mitkus
Nekilnojamojo turto ir paskolų brokerė

REMKIME DRAUGO FOnDą
Nuo 1992 metų Draugo fon-
das padeda išlaikyti mūsų lie-
tuvišką, katalikišką „Draugo”
laikraštį. Prisiminkite Draugo
fondą savo testamente. Keletas
stambesnių palikimų užtikrins
„Draugo” laikraščio gyvavimą
daugelį metų! 

www.draugofondas.org

,,Draugo” prenumeratoriai gali skaityti
,,Draugą” internete be  jokio papildomo mokesčio.

Pageidaujantys  turėtų parašyti apie tai administracijai: 
administracija@draugas.org
ir gauti ,,log in” bei slaptažodį. 

Skaitykite ,,Draugą” greičiau!

Ar žinote, kad vienas didžiausių interneto prekybos
svetainių „Amazon“ turi labai gražią programą, pa-

vadinimu „Smile“, skirtą paremti pelno nesiekiančias
organizacijas? „Amazon“ nuo kiekvieno pirkinio skiria 0.5 proc.

išleistos sumos jūsų pasirinktai organizacijai – jums tai nekainuo-
ja nė cento.

Perkant dovanėles iš „Amazon”, kviečiame pasirinkti „Draugas Foundation”
organizaciją. Taip papildomai neišleisdami nė cento, jūs paremsite „Drau-
go”, „Draugas News” ir „Lithuanian Heritage” leidinius.

Kaip tai padaryti? Ruošdamiesi apsipirkti „Amazon”, įveskite smile.ama-
zon.com/ch/36-3916303 interneto adresą.  Dėkojame už paramą – net ir ma-
žiausia auka yra reikšminga ir reikalinga!  Praneškite apie tai kitiems! 

DRAUGAS, 4545 W. 63rd Street, Chicago, IL 60629 

administracija@draugas.org
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kAIp šUO SU kATE

AUŠRA JANKAUSKAITĖ

Susipažinkite – tai mano Baika. Pu-
santro metro aukščio ilgaplaukė miš rū-
nė iš vienos lietuviškos prie glaudėlės į
mano namus atkeliavo  bū dama ketu-
rių mėnesių. Ir nors aš jos šeimininkė esu
vos kelis nepilnus metus, šis keturkojis
patyrė tiek nuotykių, kokių kitas neiš-
gyvena per visą savo šunišką gyvenimą.

Baikai daviau tokį vardą, nes sa-
 kiau, kad kai iškrės kažką, ne-
pyksiu ir sakysiu: „Čia gi bai-

ka”. Buvo mo mentų, kai galvojau sau,
kodėl reikė jo tokį vardą duoti?  Nesu-
klydau, nes šioji mano augintinė  elgėsi
visiškai pagal vardą. Pamenu, į svečius

Kaip mano Baika viena skrido į Kiniją

Praradusi ne vieną ilgesio neuroną Baika pagaliau vėl kartu su savo šeimininke. 
Asmeninio albumo nuotraukos

mano drauge Akvile, kuri buvo
pirmoji šuns pri žiūrėtoja. Pa-
skui Baika šiek tiek sve čiavosi
pas mano tetą, po to praleido mė-
nesį nuostabiame šunų darželyje
Kaune, tuomet vėl grįžo į Vilnių
pasiruošti kelionei, tada mano
draugo tėtis ir sesė nuvežė ją į
Kauną, kur turėjo prasidėti jos ke-
lionė. Pažiūrė kit, kiek žmonių da-
lyvavo šioje ne įprastoje šuns pervežimo
ir priežiū ros „operacijoje”. Iš Kauno
Baika parą keliavo iki Rotterdamo, kur
gy vena mano draugė Monika, kuri au-
gina mažytę mopsę. Dvi šunytės nesu-
tarė, tad Monika paprašė draugės pa-
saugoti mopsytę, kol Baika iškeliaus.
Dieną prieš kelionę Monika keliavo į Ut-
rechtą, kur buvo išduotas veterinarinis
sertifikatas, o paskui pas veterinarą.
Tuomet laukė beveik 11 valandų skry-
dis iš Amster damo į Čengdu (Kinijos
miestas). Ir ką jūs manot? Į Monikos au-
tomobilį netilpo Baikos narvas, taigi
teko jai nuomotis didesnę mašiną. Bai-
kos patikra oro uoste truko daugiau
negu valandą, bet baigėsi sėkmingai. Ži-
no dama, kad mano ,,šunė” bailė, bijo-
jau, kad tik negautų kokios traumos
skrydžio metu. Kai Monika, atsiėmusi
ba gažą, įvažiavo į laukimo salę, pama-
čiau, kad Baika plaka uodega ir yra lai-
 minga. Vėliau Monika papasakojo, kad
kinai narvą su Baika bagažo atsiėmimo
salėje buvo uždėję suktis kartu su kitais
lagaminais, o tuo tarpu kiti ją fotogra-
favo ir kalbino, darėsi „asmenukes”.
Kai atvėriau narvo duris ir Baika iš-
bėgo, neslėpsiu, ašarą išspaudžiau ne
vieną. Džiau giuosi, kad esu apsupta
nuos tabių žmonių, be kurių, nebūčiau
sa vo augintinės  atsigabenusi į tolimą
šalį.  

Beje, ši šalis išsiskiria tuo, kad apie

ją sklando gandai, jog kiniečiai valgo
šuns mėsą. Valgo, bet tikrai ne kasdien
ir ne visi. Nėra taip, kad res torano me-
niu rasi šunienos. Yra tik tam tikros
vietos, kur galima būtų rasti, bet tai
nėra taip lengva. Su kiek kinų teko dis-
kutuoti šia tema, visi sakė, kad jie to ne-
laiko norma. Beje, kai sukau galvą,
kaip Baiką atsigabenti čia, į Kiniją, tik-
rai apie tai ne galvojau. Vienintelis no-
ras buvo, kad pagaliau Baika būtų ša-
lia. 

Kinijoje didelių šunų nedaug. Gat-
vėse dažniausiai pamatysi mažu čius
pudeliukus. Labai yra juokinga žiūrė-
ti, kai augi didelė Baika bėga iš sigan-
dusi tų mažų šunelių. Gat vėje žmonės
iš pradžių net strykdeldavo į šalį, pa-
matę Baiką, iš karto glausdavo vaikus
prie savęs, bet da bar, kai ją jau pažįsta,
kalbina ir kartais net paglosto. Iš tiesų
Baika širdyje yra taikus šuo. Kol dar
buvome Lie tuvoje, ji dažnai miegodavo
su mūsų kate, kaip dvi sąmokslininkės,
įsikuitusios patogiai į lovą –  o man vie-
tos nebelikdavo. Baika – visų mano
drau  gų šuo. Be manęs yra aplankiusi
ir draugių tėvus, močiutes, ir miesto
festivaliuose dalyvavusi ir mieste spė-
jusi  net  kavos išgerti. Baikai rei kia
daug dėmesio, ji nemėgsta būti viena,
todėl toji ilga kelionė į Kiniją vienu-
moje narve jai kainavo ne vieną ilgesio
neuroną.

atvy ko mano mama. Baika sugraužė
jos aki nius. Nors mama be akinių ne-
ga lėjo nei skaityti, nei matyti, į šį
mūsų augintinės poelgį numojome
ranka, sakydami, kad „čia tik baika”.
Vėliau nukentėjo dar keturios poros
akinių,  telefonų krovikliai, stalo kojos,
ir rū bai. Baika vizgindavo uodegą,

ma ma ašarodavo, kad nemato be aki-
nių, o aš kantriai tuštindavau piniginę,
kad galėčiau sugraužtus daiktus pa-
 keisti naujais. 

Baika taip pat mėgdavo palikti šu-
niškų gamtiškų „dovanų”. Kartais ant
grindų, kartais ant pagalvės, kartais
būdavo įeini į kambarį, o ji žiūri į
tave ir čia pat „dovanoja” nosį rie-
 čiantį „kringelį”, kartais būdavo gu lie-
si vėlai į lovą, o ten šlapia. Taip nu tik-
davo iki kol Baikai nesukako vieneri
me tai ir, kaip supratote, iš šių ne itin
ge rų įpročių ji pagaliau išaugo. Tiesa,
jeigu reikėtų apibūdinti Baikos būdą,
tai ji yra draugiška neurotikė. Tai šuo
su paauglio charakterio bruožais. Jos
barti pakeltu balsu negalima. Kodėl?
Todėl, kad ji barsis atgal. Kuo labiau
keli balsą, tuo ji daugiau ir garsiau loja.

Baikos gyvenimas apsivertė, kai
man teko kraustytis gyventi į Kiniją.
Nežinau, ženklas tai ar tiesiog sutapi-
mas, bet likus mėnesiui iki mūsų iš va-
žiavimo Baika pabėgo iš namų. Mačiau
tik kaip šoko į gatvę ir kaip ma šina už-
važiavo jai ant kojos. Pas kui ji dingo ho-
rizonte. Tris valandas jos ieškojo gal de-
šimties žmonių ko manda ir du mašinų
ekipažai. O ji sužeista koja prisibėgio-
jusi  iki valios, pati parėjo  namo, kur
ją visai netyčia laiptinėje sutiko mano
kaimynė.  

Taigi, kai jau buvo nuspręsta, ka -
da tiksliai išvykstame gyventi į Ki niją,
pradėjome ieškoti kaip iki jos nu-
skristi, kad nebūtų persėdimų ir būtų
mažiau įtampos. Pateikėme   aviakom-
panijoms, kelionių agentūroms, kad su-
rastų man ir mano šuniui tinkamą
skrydį. Vis gaudavau atsaky mą, kad
mūsų prašymas skraidinti šunį yra at-
mestas. Vyravo liūdesys ir slogi nežinia
–  man reikėjo išskristi, o tuo tarpu Bai-
kai teko likti Lietuvoje ir laukti pa-
lankesnių žinių.

Kai pagaliau Baikai viena avia-
 kompanija leido skristi, aš, būdama jau
Kinijoje. pradėjau rūpintis jos kelione.
Daug kartų sau ir kitiems kartojau, kad
man gyvenime pasise kė sutikti labai ge-
rus žmones. Pir miausia – kai išvykau,
juk mano bute  Baika gyveno kartu su

Baika – visų mylimas ir globojamas šuo.

Meksika – artima ir nepažįstama (II)
Atkelta iš 14 psl.

Kitą dieną dar kartą apeiname
visą miestelį, kuriame jau daugiau
žmonių, nes prasideda savaitgalis. Gy-
venimas verda – kažkur girdisi muzi-
ka, linksmi balsai, smagios kalbos –
kaipgi be to laukinėje Meksikoje. Anks-

ti rytą jau laukiame savo autobusiuko,
kuris vėl praveš tuneliu, lyg atgal į aną
pasaulį, iš kurio atvykome, geriau pa-
žįstamą ir savą. Ne veltui dažnai Real
de Catorce miestelio pavadinimas ver-
čiamas kaip ,,Keturiolikta realybė”… 

Bus daugiau

Patekti į miestą-vaiduoklį – tai seniausia Real de Catorce  miesto dalis – galima pro šiuos
vartus.

Raimondo Šenausko nuotraukos
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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

Vieta, kur susitinka JAV lietuviai

DRAUGAS
Seniausias lietuviškas laikraštis pasaulyje

Leidžiamas nuo 1909 m. 
Sužinokite vienas apie kitą

Susipažinkite su lietuviška veikla – nuo vandenyno iki vandenyno
XXI a. ,,Draugas” – laikraštis jums!

NAUJIEMS PRENUMERATORIAMS  

metams – 120 dol. pusmečiui – 65 dol. 

internetinė (pdf) metams – 90 dol. 3 mėn. – 30 dol.

Siunčiu _____________  dol. 

Vardas, pavardė ________________________________________

Adresas: ______________________________________________ 

Miestas ___________________ valstija______  zip ____________

Čekį siųskite: 
DRAUGAS,  4545 W. 63rd. St., 

Chicago, IL 60629
Tel. 773-585-9500       www.draugas.org

Lietuvių skautų sąjunga (LSS) nuoširdžiai už-
jaučia Lietuviškosios Skautybės fondo pirmi ninkę
ir bu vusią LSS pirmininkę sesę BIRUTĘ BANAI-
TIENĘ, mirus brangiai MAMAI.

Telydi Jus paguoda ir dvasios stiprybė šią sun-
kią netekties valandą.

Skaitydami lietuvišką spaudą toli nuo tėvynės, ar pagalvojame, kada ir kur
išmokome skaityti, kas buvo tas gerasis angelas, kuris mums parodė pir-
mąsias raides? Kas mums vakarais skaitė lietuviškas pasakas, kad už-

migtume su maloniais sapnais? Tai buvo mūsų Mamos, kurios rašytojų ir dai-
lininkų kūriniuose pagal seną lietuvių tradiciją vaizduojamos prie verpimo ra-
telio, su knyga rankoje ir vaikučiu ant kelių. Tolesnį kelią mums rodė mokytojai,
bet mūsų Mamos buvo pirmosios mokytojos, jų rūpestis lydėjo mus iki jų gy-
venimo pabaigos. Su Mama susijusi didžioji mūsų gyvenimo dalis.

Daugumos mūsų Mamos jau amžinybėje. Jų vardai įrašyti mūsų širdyse ir
kapų akmenyse. Ne visi galime aplankyti jų kapelius ir padėti gėlyčių, kai ku-
rių mamytės guli  Lietuvos kalneliuose ir yra dažniau lankomos mintimis. 

Ne vienas ,,Draugo” laikraščio skaitytojas savo Motinos, to gerojo angelo,
vardą prisimena laikraščio puslapiuose ir įamžina didesne ar mažesne auka,
siųsdamas Draugo fondui. Artėjant Motinos dienai Draugo fondas vėl kviečia
pagerbti gyvas ir mirusias savo Motinas, kurios padėjo mums išlikti lietuviais,
išlaikyti savąją kultūrą. Kad dabar galime ugdyti jaunąsias kartas lietuviško-
je dvasioje, tai yra jų nuopelnas. Ir pats „Draugas” yra jų meilės ir pasišventi-
mo paminklas. Jos buvo nuoširdžiausios skaitytojos, dosniosios aukotojos, ne-
pailstančios talkininkės ir korespondentės. Jos suprato, kad be lietuviškos spau-
dos lietuvio gyvenimas būtų skurdus, prarastume tarpusavio ryšį, netektume
susižinojimo, nebeturėtume bendros jungties, įgalinančios išlaikyti lietuvišką
pasaulį svetimuose kraštuose. Iš šimtamečio „Draugo” puslapių į mus žvelgia
jų mieli veidai, vardai ir žodžiai. 

Nepamirškime prisiminti savo Motinos ,,Draugo” laikraštyje, įamžinkime
ją didesne ar mažesne auka. Taip jos vardas išliks ilgiems dešimtmečiams ir šimt-
mečiams. „Draugas” bus paminklas jų atminimui.

Rašydami testamentą nepamirškime įrašyti Draugo fondą.
Čekius rašyti: Draugas Foundation ir siųsti 4545 W. 63rd Street, Chicago, IL

60629
Marija Remienė

DF tarybos pirmininkė    

Prisiminkime savo Motinas

Su 1,000 dolerių:
Stasys Tamulionis, St. Petersburg,

FL, garbės narys, iš viso 2,120 dol.

Su 100-110 dolerių:
Algis ir Teresė Kazlauskai, Or-

land Park, IL, garbės nariai, iš viso
10,795 dol.

Irena Kelerienė, Lemont, IL, iš
viso 650 dol.

Su 50-30 dolerių:
Arvydas ir Daiva Barzdukai, Falls

Church, VA, garbės nariai, iš viso
1,150 dol.

Msgr. Al. Bartkus, St. Petersburg
Beach, FL, iš viso 300 dol.

Teresė Landsbergienė, Upper
Marlboro, MD, garbės narė,  iš viso
1,325 dol. 

Draugo fondo pavasario vajui aukojo:
Norime. Bet ar 
pasiruošę?
Atkelta iš 1 psl.

Anot politiko, „Laimėsime tik tada,
jeigu visos partijos vieningai prašys
savo rinkėjų, netgi tų, kurie nusiteikę
prieš globalią Lietuvą, kurie nemėgsta
Europos. Visi, nuo mažiausio iki di-
džiausio, turime eiti, nes būtent taip ES
referendumą laimėjome. Jeigu bus
bent mažiausias politinis susiskaldy-
mas, nelaimėsime. Kol kas ta vienybė
yra, bet laikas pralošiamas kitiems
prioritetams: mes smėlio dėžėje užsi-
imame asmeninėmis vendetomis, o šis
strateginis uždavinys, vienas iš sva-
riausių dalykų, lieka užmirštas. Nieko
nenoriu kaltinti – dar liko laiko”.

Kad referendumas įvyktų, už jį
turi pasisakyti 50 proc. visų rinkėjų +
1 rinkėjas. Prezidento rinkimai daž-
niausiai būna vieni populiariausių
rinkimų Lietuvoje. Aktyvumas juose
dažniausiai būna apie 60 proc. Anot lai-
dos vedėjo, „žiūrint teoriškai, įmano-
ma, kad 90 proc. rinkėjų, atėjusių į re-
ferendumą, balsuotų už dvigubą pilie-
tybę, ir tai būtų Konstitucijos pakeiti-
mas”. Į tai Ž. Pavilionis atsakė: „Jeigu
referendumo kampaniją pradedame
šiandien, vėliausiai – rytoj. Bet jeigu ją
pradedame vasarą-rudenį – pamirški-
me tai.”

R. Baltaduonis buvo skeptiškes-
nis, jis priminė, kad sunku surinkti ir
pačių pasaulio lietuvių balsus, ką pa-
rodė praėjusieji Seimo rinkimai. Buvo
įdėta daug pastangų, bet „didelių re-
zultatų nebuvo”. Jis teigė: „Įsitikinau,
kaip sunku gauti kiekvieną balsą ir pa-
raginti žmogų. Mes kampaniją pradė-
jome likus 8 mėnesiams iki rinkimų ir

nesugebėjome net padvigubinti tų bal-
sų. Per praėjusius prezidento rinkimus
balsavo 56 proc. žmonių, paprastai 4
proc. biuletenių būna sugadinti – žmo-
nės tiesiog protestuoja. Reikia, kad iš
visų, atėjusių už referendumą, ‘už’ pa-
sisakytų praktiškai 100 proc. Jeigu
žiūrėtume į apklausas, kai užduodame
tokį bendrą idėjos klausimą, ‘už’ pasi-
sako 70 proc., jeigu užduodame klausi-
mą, kuris jau yra formuluotė, tie 70
proc. pradeda byrėti. Žinant tai labai
sunku eiti į referendumą – jeigu atsa-
kymą žinome jau dabar, kam leisti mi-
lijonus, kam leisti tiek daug energijos?”

Pokalbio pabaigoje PLB pirmi-
ninkė D. Henke teigė, kad referendumo
sėkmei daugiau reikšmės turi aukš-
čiausi Lietuvos politikai: „Mūsų šūkis
dabar yra: ‘Dėl pilietybės mes neauko-
sime vienybės’. Jeigu Lietuvos Res-
publikos Prezidentė Dalia Grybaus-
kaitė ragina ir ragins, kad žmonės turi
dalyvauti referendume ir kad mes jį lai-
mėsime; jeigu premjeras Saulius Skver-
nelis taip pat ragins tautą ir aiškins,
kas tai yra, ir įsipareigos, kad mes
tikrai tą referendumą laimėsime; jeigu
Seimo pirmininkas Viktoras Pra-
nckietis asmeniškai įsipareigos arba
Ramūnas Karbauskis įsipareigos, –
jeigu patys svarbiausi asmenys Lietu-
voje asmeniškai įsipareigos, tai refe-
rendumą laimėsime”. Ž. Pavilionio
nuomonė buvo kitokia: „Manau, kad le-
mia ne tiek valdžios, o kiekvieno iš
mūsų susitelkimas. ...Kiekvienas iš
mūsų turi jausti atsakomybę, jau šian-
dien raginkime kiekvieną iš mūsų pa-
sisakyti būsimame referendume, kuris,
jaučiu, kad bus, bet mes tiesiog būsime
tam nepasiruošę. Jeigu kiekvienas iš
mūsų įsitrauksime, 100 proc. laimėsi-
me.”

Parengta pagal LRT.lt
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� Švč. Mergelės Marijos Gimimo parapija
praneša apie besikeičiantį Mišių laiką –
nuo gegužės 1 d. šv. Mišios darbo dienomis
(pirm.–penkt.) bus aukojamos 9 val. ryte. Šeš-
tadienio ir sekmadienio Mišių laikas nesikeičia
(11 val. r.).

�  Gegužės 6 d., sekmadienį, 8:45 val. r. Šv.
Antano bažnyčioje (1510 S. 49th. Court, Ci-
cero, IL 60804) bus laikomos šv. Mišios. Po
jų, 10 val. r., parapijos kavutės kambaryje vyks
JAV LB Cicero apylinkės metinis susirinkimas
ir rinkimai į JAV LB XXII Tarybą. Maloniai kvie-
čiame dalyvauti visus apylinkės narius.

� Gegužės 13 d. po lietuviškų šv. Mišių (10
val. r.) Švč. Mergelės Marijos Nekalto Prasi-
dėjimo parapijos salėje JAV LB Brighton Par-
ko apylinkės vyrai ruoš pietus Motinos dienos
proga. Bus įvairių linksmybių. Kviečiame da-
lyvauti.

�  Gegužės 18 d., penktadienį, 7:30 val. v.
Tėviškės  parapijoje (5129 Wolf Road, Wes-
tern Springs, IL 60558) vyks susitikimas su

literatais iš Lietuvos. Dalyvaus poetas, filoso-
fas, pedagogas Liutauras Degėsys, rašytoja,
poetė, ,,Nemuno” žurnalo vyr. redaktorė Eri-
ka Drungytė ir poetas, ,,Metų” žurnalo vyr. re-
daktorius Antanas Šimkus. Visi kviečiami
vakaronėje gausiai dalyvauti.

� Gegužės 20 d., sekmadienį, 2 val. p. p.
Čiurlionio galerijoje Jaunimo centre, Čikago-
je, Lietuvių rašytojų draugija rengia literatūri-
nę popietę ,,Poezijos pavasaris”. Dalyvaus iš-
eivijos poetai bei svečiai iš Lietuvos: poetas,
filosofas, pedagogas Liutauras Degėsys; ra-
šytoja, poetė, ,,Nemuno” žurnalo vyr. redak-
torė Erika Drungytė; poetas, ,,Metų” žurnalo
vyr. redaktorius Antanas Šimkus. Bus rodomi
dokumentiniai kadrai apie ankstyvuosius poe-
zijos renginius. Vaišės. 

� Gegužės 22 d., antradienį, 7 val. v. Pa-
saulio lietuvių centre Lemonte vyks Pal. Jur-
gio Matulaičio misijos choro ,,Vyturys” (vad.
Darius Polikaitis) sezono užbaigimo koncer-
tas. Visi kviečiami.

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   1.20% 
IRA         1.40% 

3 Year Term         2.25%
5 Year Term         2.50%
3 Year IRA Term  2.50% 

www.facebook.com/draugolaikrastis

Čikagos lituanistinė mokykla kviečia registruoti vaikus
2018/2019 mokslo metams

Čikagos lituanistinėje mokykloje mokosi vaikai nuo 3 metukų iki 10 klasės.

Patiems mažiausiems vaikams (iki 3 metukų) skirta užsiėmimų klasė ,,Vaikų klubas”
(kartu su tėveliais arba be jų). 

Kviečiame į lietuvių kalbą besimokančių vaikų ar suaugusiųjų klases.

Naujovė – po pamokų veikia ,,Pamokų ruošimo” klubas!

Pasiūlymas – padėkime vieni kitiems pasiekti mokyklą („car pool”) – susidomėjusiems
tereikia užsiregistruoti, o mes padėsime susisiekti su kitais programos dalyviais. 

Mokinių registracijos formas galite rasti mokyklos internetinėje svetainėje:
http://www.cikagoslituanistinemokykla.org/

Daugiau informacijos suteiks Irma bliukienė tel. 630-248-8538
arba mokyklos direktorė Vida Rupšienei tel. 630-613-0343.

Registracijos formas  prašome siųsti adresu:
Lithuanian Cultural School of Chicago

Irma bliukienė
6041 W 103rd St.

Chicago Ridge, IL 60415

1918-ųjų balandžio 25-ąją Lietuvos Taryba vieningai patvirtino, kad ji susidės iš
trijų spalvų: geltonos, žalios ir raudonos. Lietuvos tautinė vėliava Gedimino bokšte
oficialiai pirmą kartą iškelta 1919-ųjų sausio 1-ąją.

Pirmieji rimtesni svarstymai, kokia turėtų būti Lietuvos valstybės vėliava, prasi-
dėjo 1917-aisiais. Vilniaus konferencijoje dailininkas Antanas Žmuidzinavičius parengė
žalios ir raudonos spalvų vėliavos projektą. Šios spalvos labiausiai dominavo tauti-
niuose drabužiuose.

Konferencijos dalyviams nusprendus, kad spalvos per niūrios, archeologas Tadas
Daugirdas pasiūlė per vidurį įterpti geltonos spalvos juostą. Jonas Basanavičius siū-
lė pasirinkti istorinę vėliavą – Vytį.

1918-ųjų balandžio 25-ą dieną Lietuvos Taryba priėmė galutinį sprendimą: tau-
tinė vėliava susideda iš raudonos apačioje, žalios viduryje ir geltonos viršuje. Be to,
vėliavoje turi būti ir valstybės herbas – Vytis.

Po ketverių metų priimtoje konstitucijoje Vyčio atsisakyta.
Visą sovietmetį drausta, trispalvė Lietuvai buvo sugrąžinta Sąjūdžio metais.
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Lietuvos valstybės vėliavai – 100 metų 
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