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Viena dėkingumo kupina mintis, skirta dangui, yra pati tobuliausia malda – Gotthold Ephraim Lessing

Kelionė per Apalačus – 8 psl.

ŠIAME NUMERYJE:

Tautiška vakaronė
su ,,Gintaru” – 4 psl.

LORETA STEFFENS 

Lapkričio 16 d. Pasaulio lietuvių centras pakvietė į
kasmetinį ir elegantiškiausią šių metų renginį –
„Mada ir džiazas”. Visos renginio metu surinktos
lėšos buvo skirtos Pasaulio lietuvių centro išlaiky-
mui ir specialių projektų vykdymui. Šis centras yra
lietuviškumo ir tautiškumo židinys JAV. 

Didžiausias mados renginys Či ka goje šiais metais iš-
siskyrė ypač tur tinga programa – buvo pristatyta net
12 Čikagoje gyvenančių dizainerių kolekcijų. Ren-

ginio tema – madingi 1920 metai, kai Čikagos gatvėse
skambėjo džiazas, moterys pradėjo nešioti koketiškas su-

kneles ir pasaulį užvaldė industrinė revoliucija. Ener gingi
renginio vedėjai Ramūnas Pau lauskas ir Aušra Jasaitė-
Paulauskas puikiai perteikė laikmečio nuotaiką. 

„Mada ir džiazas” renginio daly viams buvo perduo-
tas PLC vykdomojo direktorius Artūro Žilio sveikinimas,
kuriame buvo dėkojama madų renginio organizaciniam
komitetui, daugybę valandų praleidusiam ruo šiant ma-
dos šventę: Miladai Kunevi čienei, Esterai Kijajevienei, Dia-
nai Aleknaitei, Jolantai Kurpis ir Elytei Rėklaitis bei visiems
savanoriams, kurie prisidėjo ruošiant patį renginį. Artū-
ras Žilys pabrėžė, kad tokių ren ginių kaip šis ir labai ak-
tyvios veiklos dėka PLC yra žinomas ne tik JAV, bet ir už
jų ribų, ir visa tai yra visų mūsų bendro darbo rezultatas.                                        

– 6 psl.

Mada, džiazas ir puiki nuotaika

Kūrybingas moteris žiūrovai pasveikino audringais plojimais. Nijolės Shuberg nuotr.

VIRGINIJA PETRAUSKIENĖ

Šiais metais Padėkos dienos parade  tautinių šokių gru-
pės ,,Suktinio” šokėjai žygiavo avėdami medines
klumpes. Neįprastas apavas traukė žiūrovų ir eiseną

komentavusių žurnalistų dėmesį. Jie savo komentaruose
paminėjo medinius lietuvių batus. Kartu su šokėjais pa-

rade žygiavo ir Lietuvos krepšininkus įkūnijusi Čikagos
lietuvių bėgimo klubo narių grupė, prie jų prisijungė ir pa-
vienių tautiečių. Parade Lietuvai atstovavusių tautiečių
priekyje žengė mūsų šalies vėliavos spalvų šaliku ir kepure
pasipuošęs LR generalinis konsulas Čikagoje Mantvydas
Bekešius ir tautinį kostiumą vilkinti ,,Suktinio” vadovė
Giedrė Knieža.                                                           – 11 psl.

Padėkos dienos eisenoje – lietuviškų klumpių kaukšėjimas

Šaltas vėjas nesugadino Padėkos dienos parade dalyvavusių lietuvių nuotaikos. Sandros Ščedrinos nuotr.
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Kelionė su apaštalu Pauliumi
Naujojo vyskupo E. Bartulio kalendoriaus sutiktuvės

ZIGMAS TAMAKAUSKAS

Žengiant į adventinio laikotarpio mė-
nesį, Kauno Kristaus Prisikėlimo bazili-
koje vakarines šv. Mišias, dalyvaujant ki-
tiems dvejiems kunigams, aukojo J. E.
Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis.
Po Mišių bazilikos Konferencijų salėje
buvo pristatytas 2020 metų katalikiškas
kalendorius „Apaštalas Paulius Grai-
kijoje”. 

Paulius nebuvo vienas iš jau žino-
mų Jėzaus Kristaus pasirinktų
dvylikos apaštalų. Apaštalu – Kris-

taus mokslo skelbimo pasiuntiniu jis
tapo jau po Kristaus mirties ir prisi-
kėlimo, kaip vienas iš ankstyvosios
krikščionybės  veikėjų, įnešusių di-
džiulį indėlį į krikščioniškos Bažnyčios
dvasinę statybą.   Jis dėl savo aktyvios
misijinės veiklos pavadintas dar ir
„Tautų apaštalu”.  Evangelistai Lukas
ir Morkus taip pat vadinami apaštalais,
nors ir nebuvo Kristaus mokiniai kaip
evangelistai Matas ir Jonas. 

Šio kalendoriaus sudarytojas, di-
delį autoritetą bei žmonių meilę
turintis vyskupas E. Bartulis,
anksčiau darbavosi Kaune, rūpi-
nosi ir Kristaus Prisikėlimo šven-
tovės gyvybingumu. Paskyrus jį
pirmuoju Šiaulių vyskupu,   jo ini-
cia tyva mieste įkurti Jaunimo,
Katachetikos bei Šeimos centrai,
rengiami piligriminiai žygiai į
Kryžių kalną, Tytuvėnus, Šiluvą
ir į kitas sakralines bei istorines
vietas. E. Bartulis yra Lietuvos
Vyskupų Konferencijos nuolati-
nės tarybos narys, palaikantis
glaudų ryšį su miesto universite-
tu. Jo pastangomis Šiaulių uni-
versitete įteisinta kapeliono pa-
reigybė, pradėta dėstyti nauja
disciplina – meninis ugdymas ir ti-

kyba. Universiteto senatas, įvertinęs
vyskupo darbus, jam suteikė Šiaulių
universiteto Garbės daktaro vardą.

Šiaulių miesto Garbės pilietis vys-
kupas E. Bartulis nuolat bendrauja
su žmonėmis, rengia evangelinio turi-
nio keliones, mėgsta sportą, fotografi-
jos meną. Vyskupo fotografavimo po-
mėgį akivaizdžiai matome iš jo nuo-
traukomis užpildytų nuo 2007 metų
leidžiamų krikščioniškos krypties ka-
lendorių.

2020 m. kalendoriaus nuotraukose
atsispindi apaštalo Pauliaus misijinės
veiklos vietos, kurios siejasi su visos
Bažnyčios misijinės veiklos turiniu.
Prie jos praktinio įgyvendinimo daug
prisidėjo ir mūsų tautos šių laikų ži-
nomi misionieriai – kunigai Petras
Urbaitis, Jonas Bružikas, akivysku-
pas Teofilius Matulionis, vyskupas
Vincentas Borisevičius, pasišventusio
gyvenimo sesuo Marija Kaupaitė, se-
suo Ksavera – Emilija Šakėnaitė, Die-
vo tarnaitės Adelė Dirsytė, Elena Spir-
gevičiūtė, kunigai Aleksandras Ben-
doraitis, Hermanas Šulcas, Antanas

Saulaitis, Kazimieras Ambrasas, mon-
sinjoras Alfonsas Svarinskas, kardi-
nolai Vincentas Sladkevičius bei Sigi-
tas Tamkevičius ir kiti. Misionieriais
galime vadinti  dvasininkus  ir pasau-
liečius, nesavanaudiškai vedusius  Lie-
tuvą į Vasario 16-osios ir Kovo 11-osios
rytmetinę aušrą. Pagaliau ir pats nau-
jojo kalendoriaus autorius – vysku-
pas E. Bartulis, eidamas savo pašau-
kimo keliu, kilniai vykdo   ne tik kaip
Bažnyčios kunigaikščio – vyskupo, bet
ir kaip ryškaus visuomenės veikėjo, di-
delę misijinę veiklą.  

Pradėjus vartyti kalendorių, kad
geriau suprastume jame pateiktas nuo-
traukas ir pačią šventojo Pauliaus – pir-
mosios krikščionių bažnyčios įsteigė-
jo Europoje, gyvenimo kelionę, pir-
mučiausiai reikėtų atidžiai perskaity-
ti daktarės Jūratės Micevičiūtės pa-
ruoštą įžanginį tekstą. Jį perskaičius
ne tik paryškės meniškai pateiktų nuo-
traukų turinys, bet gal ne vienas ban-
dys ir plačiau pasigilinti į buvusio ko-
votojo su krikščionybe – Sauliaus ke-
lionės į Damaską metu atsivertimo

Kalendoriaus viršelis. Straipsnio autoriaus nuotraukos

epizodą, į jo virtimą aktyviu Kristaus
kariu – Pauliumi. Tokiu kariu jis vaiz-
duojamas ir mūsų bažnyčių puošimo
tradicijoje.

Šventovėse neretai girdime ir Pau-
liaus laiškų Korinto Bažnyčiai skaito-
mas ištraukas. Čia pat prisimenu savo
bendravimo metu su žymiu   teologu,
Šventojo Rašto vertėju, poetu, perėju-
sio sovietinių lagerių gulagus –  kuni-
go  Česlovo Kavaliausko dažnai cituo-
tą apaštalo Pauliaus laišką korintie-
čiams, kuriame Paulius nusakė  svar-
biausią mūsų tikėjimo pagrindą ––
Kristaus prisikėlimo iš numirusiųjų
faktą.

Kalendoriaus puslapiuose pateik-
tos apaštalo Pauliaus antrosios kelio-
nės metu jo misijų buvimo vietų nuo-
traukos su jas paaiškinančiomis „Ap-
aštalų darbų” citatomis. Ypač vaiz-
džiai atrodo kalendoriaus viršelyje pa-
teikta  Kavaloje esančios freskos nuo-
trauka, kurioje vaizduojamas šv. Pau-
liaus atvykimas į Filipų Neapolį – pir-
mieji jo žingsniai Europos žemėje.

Šiame kalendoriuje, kaip ir buvu-
siuose, yra pateiktos oficialios valsty-
binės ir religinės šventės, Bažnyčioje
minimos įsimintinos dienos, su šven-
taisiais susiję vardadieniai.

Kalendoriaus autorius vyskupas E.
Bartulis pasidalino mintimis apie jo iš-
leidimo sumanymo aplinkybes, de-
monstruodamas jo puslapių skaidres,
gyvu žodžiu nusakė jų turinį, pasi-
džiaugė čia atėjusių žmonių nuošir-
dumu, jų gyvu tikėjimu.  

Ekscelencijos kalbos intarpuose
gražiai pasireiškė savo giesmėmis ir
poezijos žodžiais Kauno sakralinės
muzikos mokyklos įkūrėjos, chorvedės
ir pedagogės Nijolės Jautakienės su-
burto vokalinio ansamblio būrys.

Prasmingą susitikimą baigėme visi
susikibę rankomis giedodami      nuo-
taikingą giesmę „Glory, glory aleliuja
– dėkojam, Dieve, Tau…”  Dėkojame ir
garbingajam vyskupui E. Bartuliui
ne tik už parengtą kalendorių, bet ir už

jo asmenybės skleidžiamą šilu-
mą, už šio susitikimo dovaną.         

Kalendorius „Apaštalas Pau-
lius Graikijoje” tarsi pratęsia po-
piežiaus Pranciškaus ypatingu
misijų mėnesiu paskelbto praėju-
sio  spalio mėnesio  turinį. Nau-
jasis kalendorius gražiai įsikom-
ponuoja ir į adventinio vainiko
prasmę.   

Visiems misijų darbininkams
labai tinka kalendoriaus įžangi-
niame puslapyje pateiktos poetės
Marijos Katiliūtės – Lacrimos ei-
lėraščio eilutės: Tu atėjai pas mus
ugnies uždegti / Ir trokšti, kad ne-
gestų jos liepsna...   Gera būtų, kad
šios liepsnos ugnelę visi pajustu-
me savo širdyse.                                                                    

Kalendoriaus autoriaus vyskupo Eugeni-
jaus Bartulio žodis.

Chorvedė Nijolė Jautakienė su savo giesmininkių būriu.



akademiniuose leidiniuose, kaip antai daugiatomė-
je Baltarusijos knygos istorijoje”.

Oficialiajai Baltarusijai ir jos diktatoriui reikia
sukurti savos valstybės istoriją, todėl LDK perda-
rymas į baltarusišką yra svarbus tikslas. Yra tekę gir-
dėti nuomonę, kad tuo suinteresuota ir Maskva, ka-
dangi nori nubausti nepaklusnią Lietuvą ir atimti iš
jos istoriją. O Baltarusijos didelė dalis yra rusiškų,
ne gudiškų įsitikinimų. Juk pats Prezidentas A. Lu-
kašenka kalba tik rusiškai, nors yra baltarusiško kai-
mo vaikas.

Yra manančių, kad ir Astravo atominė elektri-
nė už Rusijos pinigus Baltarusijos lietuviškų salelių
žemėse yra pastatyta neatsitiktinai. Ir elektrinės van-
denys bus aušinami Neries vandenimis, kurie teka
pro Vilnių ir avarijos atveju Vilniui teks baisiausias
smūgis. Taigi pavojai tyko iš visų pusų, ir kartais at-
rodo geriau nieko nežinoti ir kaip tam stručiui gal-
vą įkišti į smėlį ir ramiai maitintis bei linksmai gy-
venti, kol esi gyvas.

Ar gali baltarusiai paveržti mūsų istoriją?

Manykim, kad negali, bet savo žmonėms dikta-
torius įteigti gali, kad būtent jie, baltarusiai, yra LDK
savininkai, didžiausios imperijos viduramžių Eu-
ropoje autoriai. Štai neseniai pasibaigusiuose par-
lamento rinkimuose opozicijai neliko nė paskutinių
dviejų, iki šiol turėtų deputatų. Ir tai nereiškia, kad
to pasiekta vien trukdymais turėti kitą nuomonę –
žmonės iš tiesų balsuoja taip, kaip nori diktatorius,
Tėvelis, – iš baimės ir paklusnumo. Taip ramiau. Ne-
seniai būdamas Europoje (kuri rodo palankumo
jam ženklus), Baltarusijos prezidentas A. Lukašen-
ka pasakė: „Prekyba – prašau, o demokratiją pasili-
kite sau”. Štai taip. O paprastam žmogui užtenka pa-
prastų dalykų – pavalgyti, atsigerti ir apsirengti (nors
ir kukliai). Apie kitką pagalvos Batjka (balt. Tėvelis).
Taip pat ir apie istoriją.

O kas tai yra Baltarusija? Iki 1990 m. tokios vals-
tybės nebuvo, buvo tik teritorija, kurioje gyveno is-
torinių baltųjų rusėnų arba gudų genties palikuonys,
kurie pastaruosius šimtmečius buvo valdomi Mask-
vos. Tiesa, kai bolševikai 1918 m. užėmė Vilnių, jie
Vinco Kapsuko vadovaujami, buvo sukūrę LitBelą –
neva lietuvių ir baltarusių valstybę, bet ji egzistavo
daugiau bolševikų galvose, nei realybėje. Kad kilmės
tema Baltarusijoje aktuali, rodo net du moksliniai vei-
kalai, parašyti per pastarąjį dešimtmetį (Łatyszonek,
2006 ir Белы, 2013).

Istorijoje negirdėta, kad su kryžiuočiais būtų ko-
voję baltarusiai, nes tokio darinio viduramžiais dar

nebuvo, bet šiandieniniai baltarusiai lei-
džia sau vadintis lietuviais, nes esą jie
buvo dauguma LDK. Istorikas R. Ka-
muntavičius taip perteikia baltarusių
aiškinimą: „jei baltarusiai vadinosi lie-
tuviais (baltarusiškas žodis licvinai), tai
kaip tuomet pavadinti lietuviškai kal-
bėjusiuosius? Čia randamas paprastas
sprendimas – lietuvisai. Jis kildinamas
nuo lietuviško žodžio ‘lietuvis’. Tai sie-
kia XX a. pradžią, kai Lietuvos lenkai su-

galvojo šį terminą, nenorėdami atsisakyti savęs va-
dinti lietuviais. Kitas variantas – litoŭcai (rusų kal-
bos žodis, reiškiantis lietuvį). Šios diskusijos dėl ter-
minų vis dar aktualios šiandieninėje Baltarusijoje ir
kol kas neaišku kaip pasibaigs... tokios tendencijos
glumina lietuvius, kurie jaučiasi apvagiami”.

Mūsų istorija yra keistas dalykas (istorikai
sako, kad ne tik mūsų) – pvz., nors Holokaustą Eu-
ropoje organizavo ir vykdė hitlerinė Vokietija, bet
šiandieninė Lietuva vis dar turi atsimušinėti kalti-
nimų, kad okupuota valstybė kažkaip galėjo daly-
vauti šiame gėdingame procese. Taip ir su vidu-
ramžiais – mums yra primesta diskusija su balta-
rusiais dėl Lietuvos DK istorijos. Juokinga, bet taip
yra. Todėl tenka ieškoti argumentų, kad ne rusėnai,
kurių buvo daugiau, buvo LDK suverenai. R. Ka-
muntavičiaus argumentas: „Privalome prisiminti,
kad viduramžiais buvo visai kitas valstybės ir vi-
suomenės suvokimas. Viduramžių visuomenė, pir-
miausia, funkcionavo per žmogiškuosius santykius.
Kur kas svarbiau, nei vartojama kalba, buvo klau-
simai, kam esi prisiekęs ir kas yra tavo ponas. Pa-
vyzdžiui, jei prisiekei Prancūzijos karaliui ir esi jo
vasalas, tai tu ir visi nuo tavęs priklausantys žmonės
esate prancūzai. Jei Prancūzijos karalius kažkur savo
žemėse įkūrė miestą ir davė jam privilegiją, visi mies-
to gyventojai yra prancūzai – prancūzų karaliaus pa-
valdiniai. Be to ir demokratijos nebuvo, valstybę val-
dė tik privilegijuoti luomai – dvasininkija ir bajori-
ja. Reiškia, ne dauguma lėmė, kokia buvo valstybė.
LDK atveju valstybę sukūrė neabejotinai lietuviškos
kilmės dinastija, XI–XIII a. išaugusi lietuvių genties
teritorijoje, kuri atsirado vadinamosios baltiškos
Rytų Lietuvos pilkapių kultūros erdvėje. Tai įrodo ar-
cheologiniai, lingvistiniai ir istoriniai tyrimai”.

Taigi turime spręsti ne tik šiandieninės Lietuvos
valstybės saugumo, bet ir savo istorijos saugumo
klausimus. Istorikas R. Laužikas sako, kad savo is-
toriją mes saugome blogai. Toks pavyzdys: savo te-
atro istoriją mėgstame pradėti nuo pirmojo lietuviško
vaidinimo „Amerika pirtyje”, XIX a. pabaigoje, 1899
m. suvaidinto Palangoje, o juk teatras jau veikė Val-
dovų rūmuose XVI a. ir vėliau  Vilniaus universite-
te. Bet ne, mat ten buvo vaidinama ne lietuviškai. Pa-
našiai ir kitais atvejais – pvz., jeigu poetas A. Mic-
kevičius rašė ne lietuviškai, mes nelaikome jo lie-
tuviu, nors jis dainavo: „Ziemio moja rodzona, Lit-
wo moja święta” – „Gimtoji žeme mano, šventa
mano Lietuva”. „Jei mes atsisakome savo LDK isto-
rijos,  tai  kiti  ją  priglaudžia”,  – ironizuoja istori-
kas.

1863–1864 m. sukilėlių laidotuvės Vil-
niuje tam tikra prasme prikėlė ir istori-
nes problemas. Kad tais laikais, prieš
150 metų, buvo jaučiama tam tikra
Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės
(LDK) trauka, rodo tai, kad ukrainietiš-
kos dalies gyventojas, save laikęs len-
ku, Zigmuntas Sierakauskas ir baltaru-
siškos dalies gyventojas gudas Kostas Ka-
linauskas veikė Lietuvoje, Vilniuje, ir tarėsi veikian-
tys dėl savo ir savo tautų interesų, nors tikslą suprato
skirtingai – Sierakauskas buvo už didžiąją Lenkiją, o
Kalinauskas siekė savarankiškos Baltosios Rusios.

Štai nuo to ir pradėkime – nuo Baltosios Rusios,
kurią Lietuvoje oficialiai tebevadiname kaip
sovietų laikais – rusiškai – Baltarusija (kas ne-

mėgsta rusų, sako Gudija, gudai). Bandžiau aiškin-
tis, kodėl ši teritorija, į pietryčius nuo Vilniaus, va-
dinama Baltoji Rusia, bet vieningos nuomonės
nėra. Kai kas sako, kad tai Kijevo Rusios kuni-
gaikštystės teritorija, kuri nebuvo užimta Aukso Or-
dos. Anot istoriko Rūsčio Kamuntavičiaus, „Vidu-
ramžių pabaigoje Baltąja Rusia vadintas kraštas į
šiaurę nuo dabartinės Gudijos, prie Naugardo. LDK
laikais Baltoji Rusia buvo šiaurinėje ir rytinėje vals-
tybės dalyje – Vitebsko ir Dniepro pakrančių teri-
torijose. Visa kita LDK dalis vadinosi Lietuva, o jos
gyventojai, natūraliai, – lietuviais. Tai patvirtina net-
gi miestų ir miestelių pavadinimai: Lietuvos Bras-
ta (pietvakarinis LDK taškas), Lietuvos Minskas (taip
šimtus metų buvo vadinama dabartinė Baltarusijos
sostinė), ‘Lietuva’ (daugybė vietovių pietinėje ir ry-
tinėje šiandienės Baltarusijos dalyje). XVIII a. pa-
baigoje ir XIX a. Baltosios Rusios pavadinimas išplito
į visas gudiškas LDK žemes, nors dar XX a. pradžioje
dabartinės pietvakarinės Baltarusijos žemės – Bres-
tas, Naugardukas, Gardinas, Slanimas – buvo pri-
skiriamos Lietuvai ir Pirmojo pasaulinio karo iš-
vakarėse jų gyventojai save vadino lietuviais”. 

Pakeliui reikia dar pridurti istoriko Rimvydo
Laužiko mintį, kad Baltosios Rusios teritorijoje su-
sidūrė LDK ir Aukso Ordos interesai ir kad dabar-
tinių baltarusių – rusėnų diduomenė vis dėlto buvo
palankesnė lietuvių valdymui. Jis sako: „LDK, kuo
aš visada didžiuojuosi, buvo didžiulės tolerancijos
imperija, ką, greičiausiai, įvertino ir to meto rusė-
niškoji diduomenė. Jei ta diduomenė, kuri jau buvo
susiformavusi rusėniškose žemėse, prisiekdavo Lie-
tuvos didžiajam kunigaikščiui, jie iš esmės viską iš-
laikydavo – turtą, miestus, įtaką, niekas jų nenu-
žudydavo. Kas kita buvo pas totorius, Aukso Ordo-
je. Taigi labai nemaža rusėniškos diduomenės dalis
davė priesaiką Lietuvos didiesiems kunigaikščiams,
taip tapdami lietuviais pagal to meto supratimą, ar
ištekindavo savo dukras už Lietuvos didžiųjų kuni-
gaikščių sūnų, kurie perimdavo rusėniškas kuni-
gaikštystes”.

Tai gal tuo būtų galima paaiškinti, kodėl Vilnius,
LDK centras, aplinkinėms gentims išliko toks saldus,
kad į jį gviešiasi ne tik lenkai, bet ir baltarusiai, o
simpatiją jaučia ukrainiečiai.

Baltarusių pretenzijos

Šiandieninio Vilniaus situacijos saldumas turi
nemažą kartumo prieskonį. Anksčiau esu trumpai
užsiminusi, kad oficialioji Baltarusija, remdamasi
tuo, kad jos teritorija kažkada priklausė LDK, ėmė
savintis lietuvių ir LDK istoriją. Anot istoriko R. Lau-
žiko, baltarusiai: „teigia, kad jei Lietuvos Didžiosios
Kunigaikštystės dauguma gyventojų buvo rusėnai
(iš esmės dabartinių baltarusių etniniai protėviai),
reiškia ir valstybė buvo baltarusių, juk tauta lemia
valstybę, valstybė priklauso tai tautai, kuri joje vy-
rauja. Pagal oficialią teoriją istorijoje egzistavo dvi
tautos – litvinai (brus. літвіны) ir lietuviai (brus.
літоўскі). Lietuviai yra tie etniniai lietuviai, kurie
XX a. pradžioje sukūrė Lietuvos valstybę, o litvinai
– rusėnai katalikai, sukūrę valstybę, kuri vadinosi
Litva (brus. Літва) arba Lietuvos Didžioji Kuni-
gaikštystė (brus. Вялікае Княства Літоўскае). Ir tos
dvi valstybės neturi jokio sąlyčio. Tai dvi skirtingos
tautos ir valstybės. Vėliau litvinų tauta virto bal-
tarusiais. Ši pozicija oficialiai deklaruojama masi-
nės komunikacijos priemonėse ir netgi aukšto lygio
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Skaitykite ,,Draugą” greičiau! – www.draugas.org

Tas saldus žodis 
Vilnius
AuDRONė V. ŠKiuDAiTė

Skelbiamas jaunimo organizacijų 

veiklos projektų finansavimo konkursas

Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos paskelbė Užsienio
lietuvių jaunimo organizacijų veiklos projektų finansavimo 2020 metais konkursą.

Konkurso tikslas – užtikrinti atstovavimą užsienio lietuvių jaunimo interesams bei stiprinti užsienio
lietuvių jaunimo organizacijas, kad būtų skatinama jų veiklos kokybė, plėtra ir sudarytos sąlygos ugdy-
ti užsienio lietuvių jaunimo bei užsienio lietuvių jaunimo organizacijų kompetencijas.

Konkurso būdu finansuotina viena iš žemiau išvardintų veiklos formų:
1) užsienio lietuvių jaunimo organizacijų vienijimas, užsienio lietuvių jaunimo organizacijų veiklų koor-

dinavimas (teikiant pildoma Nuostatų 1 priede nustatytos formos paraiška ir Nuostatų 3 priede nustatytos
formos sąmata);

2) kitų projektų, įgyvendinamų užsienio lietuvių jaunimo organizacijų, arba įgyvendinamų kartu su par-
tneriu (-iais) vykdymas (teikiant pildoma Nuostatų 2 priede nustatytos formos paraiška ir Nuostatų 3 prie-
de nustatytos formos sąmata).

Paraiškos priimamos iki 2020 m. sausio 6 d. 23 val. 59 min. (Lietuvos Respublikos laiku).

Daugiau informacijos: http://bit.ly/2L2phIq 
Užsienio lietuvių departamentao inf. 
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TELKINIAI

RIMA LINTAKAITĖ

Lapkričio 16 d. Čikagos Jaunimo centre vyko smagus
lietuviškas va karas, „Tautiška vakaronė – An Eve ning
of Lithuanian Folklore”. Į Čika gą dviem autobusais
buvo atvažiavę 53 šokėjai iš Toronto (Kanados) – tau-
tinių šokių ansamblis „Gintaras” – surengti koncertą
„Aštuonnytis”. Su tėveliais iš viso atvyko apie 80 žmo-
 nių! Nuo pirmo žingsnio scenoje žinojau, kad „Gin-
taras” puikiai atliks programą. 

Pirmas šokis ir muzika beveik vi siems žiūro-
vams buvo žinoma – „Polka op-op”. Šokio
premjera įvyko prieš keletą metų, ir nuo to lai-

ko, gir dėti, šokiuose, stovyklose, suvažiavi muose ir
t. t. visi pradeda šiuo šokiu! Taigi ir čia buvo puikus
pirmas šo kis. Studentų grupės šokėjai (kuriuos
moko Romas Jonušonis, „Gintaro” vadovas, ir Ra-
mona Kaminskaitė) sušoko tris šokius iš eilės:
„Polką op-op”, „Šelmių polką” ir „Malūnė lį/Malū-
ną”. Po studentų grupės jaunių grupė (mokytoja Vi-
lija Yčaitė-Watt) šoko „Navatną polką” – man ne ma-
tytą šokį, bet buvo smagu žiūrėti, o ir muzika įdo-
mi. 

Toliau – mažiausieji Toronto šo kėjėliai, jau-
niausieji vaikai (mokytoja Gintarė Kalendrienė). Pir-
mu žings neliu mažiukai pašoko, patrepsėjo ir paplojo.
Publika jiems plojo garsiausiai. 5-7 metukų mažiu-
kai gražiai atliko „Kačiukus” ir „Noriu miegu”. Po
to šoko vyresnieji vaikai (mokytoja Jurgita Zlatkie-
nė) du šokius, kuriuos jie šoks per 2020 m. Šokių šven-
tę – „Laikroduką” ir „Jur gelį meistrelį”. Šie vaikai
gražiai kilnojo kojas, mergaitės puikiai tiesė sijo nus

Toronto „Gintaro” koncertas Čikagoje
Po sėkmingo koncerto – puiki nuotaika. ,,Gintaro” studentų grupė

Į sceną nusilenkti išbėgo visi šokėjai. Viktorijos Šileika, Donnos Biskys ir Stefanie D’Agostino nuotraukos

,,Gintaro" studentai šokio sūkuryje. Šoka jaunių grupė.

Visą vakarą Jaunimo centro didžiojoje salėje sukosi poros.

ir visi šypsojosi. 
Po vaikų šokių studentai vyrai ge rai pašoko

„Juodbėrėlį”. Mergaitės prisidėjo su „Galalių ge-
gužinėj” ir „Bajorėlis”. Per „Bajorėlį” vėl visa sa lė
dainavo, siūbavo ir plojo. Tai To ronto „Gintaro” tra-
dicinis šokis, ku ris visiems patinka. Paskutinį šokį

at liko jaunių grupė, sušokusi „Links mapolkę”. 
Po paskutinio šokio visi šokėjėliai išbėgo į sce-

ną nusilenkti, ir visa salė plojo. Įvairios šokių gru-
pės, lituanistinės mokyklos ir kitos lietuvių grupės
sveikino Romą Jonušonį („Gintaro” vadovą) ir visą
ansamblį su gražiai atliktu koncertu. 
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RASA MARGANAVIČIUS

Jau tapo gražia ir prasminga tra dicija Či-
kagos Vytauto Didžiojo šau lių rinktinei
kiekvienais metais lapkričio mėnesį su-
kviesti visus lietuvius į Šaulių namus pa-
minėti Lietu vos kariuomenės dieną. 

Dienos ren giniai visada praside-
da šv. Mišiomis vienoje iš lietu-
viškų bažnyčių, šauliams iškil-

minga eisena įnešant vėliavas. Po šv.
Mišių šauliai aplanko Lietuvos karių
veteranų sąjungos „Ramovė” Lietuvos
laisvės gynėjams pastatytą paminklą ir
atiduoda šau lišką pagarbą. Toliau ren-
ginys tęsiamas Šaulių namuose. Čia iš-
kilmingoje dalyje giedami JAV ir Lie-
tuvos him nai, tariami sveikinimo žo-
džiai, skaitomi pranešimai. 

2019 m. lapkričio 24-oji – ypatinga
diena Vytauto Didžiojo rinktinės šau-
 lei Audrai Zakarauskas. LŠS išeivijoje
Žvaigždės ordino tarybos pirmi ninkas
Giedrius Bikulčius jai įteikė Lietuvos
šaulių sąjungos pasižymėjimo III laips-

VILIJA JURGUTIENĖ

Lapkričio 16-tą dieną „Žiburio” mokyklos mokiniai prisiminė Lietu vos himno au-
torių Vincą Kudirką ir paminėjo jo 120 mirties metines. Vincas Kudirka mirė 1899
m. lapkri čio 16 d., tik metams praėjus po to, kai jis parašė tautiškos giesmės žo-
džius, vos sulaukęs 40 metų. Tautiška giesmė pirmą kartą buvo giedama Peter-
 bur ge 1899 m. lapkričio 13 d. – trys   dienos iki jo mirties.

Minint šias metines mokyklos vedėja Vilija Jurgutienė mokiniams
trumpai papasakojo apie Vinco Ku dir kos gyvenimą, pabrėždama jo mei-
 lę lietuviškam žodžiui ir pasiryžimą atnaujinti lietuvių tautinę dvasią. 

Kunigas Gintaras Jonikas sukal bėjo maldą, prisimindamas Lietuvos tau-
tos kūrėjus ir dėkodamas Dievui už visus tuos, kurie moko vaikus lie tuviškai
rašyti, skaityti, lietuviškos kal bos ir kultūros. Po maldos mokiniai sugiedojo Lie-
tuvos himną rankose laikydami geltonas rožes, Kudirkos mėgstamiausias gėles.

Aštuntokai Jonas ulčinas, Lukas Perchanok, Viktorija Baukytė, aštuntos klasės mokyto-
ja Eglė Garbenienė, septintos klasės mokytoja Vaida Ma loney ir septintokas Justinas Del
Pup su V. Kudirkos gyvenimo etapus at spindinčiais plakatais.

Detroito mokiniai paminėjo V. Kudirkos 120 mirties metines

Lietuvos kariuomenės dienos minėjimas Šaulių namuose
Kiekvienas šaulių renginys pradedamas himnų giedojimu. Audra Zakarauskas (d.) džiaugiasi Lietuvos šaulių sąjungos apdovanojimu. 

nio ženklą „Už nuopelnus Šaulių są-
jungai”. Visų šaulių vardu sveikiname
Audrą Zakarauskas!

Tą dieną į Šaulių namus rinkosi

gausus būrys žmonių, kuriems buvo
smalsu išgirsti Artūro Jakubonio pa-
sakojimą. Jis – antrasis pasaulyje lie-
tuvis, įveikęs Appalachian kelią  (3542

km) pėsčiomis. 
Artūro kelionės patirtimi dalija-

mės  su laikraščio „Drau gas” skaity-
tojais. 8–9 psl.

išeivijos šauliai susirinko paminėti Lietuvos kariuomenės dienos....
Rasos Marganavičius nuotraukos

Apie savo išskirtinį žygį papasakojo Artūras
Jakubonis.

Antros klasės mokiniai Tadas Valkauskas, Neringa Jurgutytė ir Livia Valkauskaitė prie dr.
Vinco Kudirkos atvaizdo.

Mokyklos biuletenio lenta Dievo Apvaizdos parapijoje.
„Žiburio” mokyklos archyvo nuotraukos
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Atkelta iš 1 psl.

Kaip jau tapo tradicija, „Kuni -
gaikščių užeiga” svečius vaišino gau-
sia vakariene, kuri buvo lydima talen -
tingo saksofonininko Mindaugo Mat-
kaus atliekamo džiazo. Organiza toriai
apgalvojo kiekvieną smulkią de talę –
vakaras vyko prabangiai Es teros Ki-
jajevienės papuoštoje salėje. Beje, pati
ponia Estera pasirodė ir modelio amp-
lua MK siuvimo studijos drabužių ko-
lekcijoje. Šio renginio organizatorė,
talentingoji MK siuvimo studijos di-
zainerė Milada Kune vi čienė savo ko-
lekcijai pasirinko rau doną spalvą ir
įrodė, kad moteris gali būti žavinga bei
rafinuotai stilinga ne priklausomai
nuo amžiaus ar kūno sudėjimo. Šios ko-
lekcijos moteris kaip tik tokia – pa-
slaptinga, nebijanti išsiskirti ir subti-
liai laužanti tradi cinius rėmus. „Kiek-
viena moteris no ri būti pastebima,
elegantiška ir iš skirtinė, todėl ši ko-
lekcija apie tai. Yra toks posakis ‘When
in doubt, wear Red’. Sąmoningai pasi-
rinkau įvai raus amžiaus ir dydžių mo-
delius: taip norėjau parodyti, kad

ir raudona spalva gali slėpti trūkumus
ir išryškinti privalumus”, – pasakojo
dizaine rė. Žavingų modelių galvas,
rankas ir netgi pačias sukneles puošė
įmant rios gėlių aksesuarų studijos
„Flora Lodge” sukurtos gėlių kompo-
zicijos. Šios studijos savininkė Joana
Berno te sukūrė įspūdingas gėlių aran-
žuo tes, kurios dar labiau pabrėžė dra-
bu žių rafinuotumą ir suteikė šiai rau-
 donai – fatališkai – kolekcijai subtilaus
lengvumo. 

Dizainerės Inos Stunžytės kolek-
cija iš merino vilnos, šilko ir kitų na-
 tūralių pluoštų buvo skirta svajok-
lėms – romantikėms. Tokia moteris yra
apgaubta slidaus šilko ir lengvos vil-
nos, jinai yra nekasdieniškai svajinga
ir kartu paslaptinga, tokia da ma mėgs-
ta ryškias spalvas, kurios yra subtiliai
suderintos tarpusavyje, praeiviai pa-
vydžiai ją palydi akimis. Įsisupusi į ne-
priekaištingai drapi ruotą vilnos meno
kūrinį, ji nepastebimai plaukia did-
miečio gatvėmis, už savęs palikdama
šilkinės svajonės pėdsakus. 

Lietuvių dizainerė Audronė Stan-
 kūnienė pristatė kolekciją „Iš mo čiutės

MADOS SKRYNIA

Loreta Steffens

Mada, džiazas ir puiki nuotaika

Alesia Chaika suknelė – tarsi meno kūrinys.

MK siuvimo studija pasirinko raudoną spal-
vą.

iš Audronės Stankūnienės kolekcijos. Dovilės Riebschlager braižas – ryškus ir ne-
pamirštamas.

inos Stunžytės ,,šilkinė svajonė”.

Renginio vedėjai ir organizatorės. Nijolės Shuberg nuotraukos

skrynios”. Pati menininkė kukliai pa-
sakoja, kad Lietuvoje buvo mokytoja,
ir siuvimas jai yra tik ho bis, tačiau
mezgė, siuvinėjo nuo pat mažumės. To-
dėl nekeista, kad Audro nės kolekcija
pasižymėjo spalvingumu, raštų mar-
gumu ir technikos įvai rumu. Dizaine-
rė savo kolekcijoje su jungė mezgimą,
nėrimą su šilku, li nu, šifonu ir kitais
neįprastais audi niais. O kad kolekcija
yra tikrai pa vykusi, liudijo jaunųjų mo-
delių šyp se nos ir smagus žingsniavi-
mas podiu mu.

Dizainerė Jūratė Biskienė savo
kolekciją apibūdino šiomis mintimis:
„Džiazas – tai muzika, kurios pag rin-
das yra improvizacija. Jos pagalba
muzikantas kalba apie dalykus, sly-
pinčius viduje; tų pačių natų skambė-
 jimas gali įgauti skirtingą atspalvį
pri klausomai nuo atlikėjo. Mada, sti-
lius yra žmogaus individualybės iš-
raiška, atspindinti jo dvasinę ir fizinę
būse ną, tik ji atsiskleidžia spalvų ir for-
mų deriniais, kartais plevenančiais, pa-

kiliais, kartais santūriais. Tad ir mano
pristatyme pamatysite tai, kas many-
je šiuo metu gyvena”. Ši vakarinių
drabužių kolekcija pasižymėjo ypač
prabangiais audiniais ir rafinuotu si-
 luetu. Kiekviena moteris, pasipuošu si
dizainerės Jūratės Biskienės va ka ri-
niais drabužiais, tikrai pasijus iš skir-
tine ir nepakartojama.

Turbūt nesuklysiu pasakiusi, kad
Rasos Januška kolekcija salėje su kėlė
tikrą audrą. Dizainerės sukurta tobu-
lų linijų kolekcija buvo sutikta aud-
ringų plojimų. Ši kolekcija susi dėjo iš
dviejų organiškai susipynusių vizualus
meno instaliacijų. Podiumu žingsnia-
vo drąsios, savimi pasitikin čios ir ne-
bijančios naujų iššūkių mo terys, o
virš jų buvęs ekranas tarytum veidro-
dis atkartojo moterų eise ną, bet jau ki-
toje dimensijoje. Mes, moterys, nešio-
jame daug kaukių gy venime – mamos,
žmonos, vadovės, na mų šeimininkės,
svajotojos, pašė lu sios draugės… Rasos
Januška ko lek cija kaip tik ir skirta to-
kiai moteriai – save mylinčiai ir savi-
mi pasiti kinčiai, tačiau dėvinčiai daug
gyveni miškų kaukių. Tokia moteris su-
geba nustebinti ir netgi šokiruoti, bet
tiktai jeigu pati to panori. 

Dizainerė Alesia Chaika savo ko-
 lekcija įrodė, kad drabužių dizainas yra
neatsiejama meno dalis. Modeliai
žingsniavo nešini paveikslais, kuriuos
atkartojo plazdančios suknelės ir be-
siplaikstančios skarelės. Alesios ko-
lekcija jautrią istoriją pasakojo me no
kūrinių ir skoningai drapiruo tų su-
knelių pagalba. Vaikystė susi pynė su
paauglyste ir brandžia jaunys te, o ne-
pakartojamas moters žave sys ir tra-
pumas tik dar labiau pa brė žė neap-
čiuopiamą moterišką esybę. 

Drąsi, ryški, nepamirštama – taip
apibūdinčiau garsios drabužių dizai-
nerės ir menininkės Dovilės Riebs-
chlager pristatytą kolekciją „At spind-
žiai”. Anot dizainerės: „Žodis ‘Atspin-
dys’ turi dvigubą reikš mę, kaip ir ši ko-
lekcija: tarsi atspin dys trejų metų dar-
bo rūbų kūrybos srityje po net keleto de-
šimtmečių pertraukos, kaip ir šviesos
atspindžiai skirtinguose paviršiuose.
Gilindama si į atspindžių esmę ir įvai-
rovę aš panaudojau audinius, pasižy-
minčius skirtingomis atspindėjimo sa-

vybė mis: nuo metalinių, holografinių,
švie  są atspindinčių, iki vaivorykšti-
 nius paviršius turinčių ir permato-
mos organzos. Kad būtų įdomiau ir kaip
iššūkį sau paeksperimentavau su nuo-
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stabia sintetinių audinių sa vybe – ter-
mine atmintim. Buvo įdo mu pamatyti
galutinį rezultatą ir kaip tokia trimatė
struktūra keičia ir skaldo atspindžius”.
Ši kolekcija taipogi buvo pristatyta
New Yorko madų savaitėje, kur sulau-
kė didelio mados žinovų dėmesio.

Dizainerė Kristina Giedra savo
studijoje „Kristina’s Design Palace” ku-
ria vienetinius drabužius ir akse sua-
rus. Studijoje yra kuriami plačios pa-
skirties ir dizaino drabužiai – nuo pa-
togių laisvalaikio iki prašmatnių ves-
tuvinių suknelių. Menininkė pa brėžia,
kad jai yra labai svarbu, jog drabužis
ne tik atliktų savo funkciją, bet būtų
mielai nešiojamas ir nerei kalautų daug
priežiūros. Ar tai būtų aksesuaras, ar
vakarinis apdaras, dizainerė viską ku-
ria ir siuva pati. Net mažiausia detalė
nepraslysta pro daug patirties turinčią
Kristiną Gied rą. Menininkės aistra
yra unikalių drabužių ir vienetinių ak-

Estera Kijajevienė – modelio amplua.

,,Laura Bridal” romantiška nuotakos suk-
nelė.

Sofija Derehuz/Eleganza Club pristatė ru-
denišką kolekciją. 

Sveikintinas Laimutės Sabaliauskaitės-Ru-
daitienės debiutas.

Elegantiškas Jūratės Biskienės vakarinis
drabužis.

Auksuolės Kišonaitės-Marciulevičienės sti-
lius – ,,odė lietuviškai estetikai”.

Kristina Giedra atranda įdomius spalvų de-
rinius.

Rasos Januškos kolekcija – nebijančioms iš-
šūkių moterims.

sesuarų kū ryba. Kaip matėme iš mados
renginyje „Mada ir džiazas” parodytos
kolekcijos, moteris įkvėpimo sėmėsi iš
šal tųjų sezonų įspūdingų gamtovaiz-
džių spalvų, nepakartojamų gyvūnų
kai lio raštų bei šiam sezonui būdingų
jaukių tekstilės derinių.

Laimutė Sabaliauskaitė-Rudai tie -
nė pristatė debiutinę kolekciją „Ir aš ga-
liu!” Tiesą pasakius, tai buvo vi so šau-
nių moterų klubo debiutinis pasirody-
mas. Į šį klubą susirinko me ninės sie-
los bendramintės, norinčios išbandyti
savo jėgas netradiciniame amplua.
Šiam projektui moterys pa sirinko ta-
pybos ant šilko meno iššū kį, ir tai joms
puikiai pavyko. Savo dar bus pristačiu-
sios autorės drąsiai žingsniavo podiu-
mu su visiems mums pavydėtinu verž-

lumu. Klubo prezidentė ir idėjos auto-
rė Laimutė Sabaliauskienė-Rudaitienė
kartu su klubo „Ir aš galiu” moterimis
linkėjo visiems mums siekti nepasi-
ekiamo ir išmėginti dar nepatirto.

Vakaro viešnia Sofija Dere-
 huz/Ele ganza Club pristatė bene di-
 džiausią šio vakaro kolekciją. Čia vy-
ravo spalvų paletė, ypač tinkanti šal-
tajam metų sezonui. Kolekcijoje vyra-
vo klasikiniai, dėmesį patrau kian tys

deriniai. Šios kolekcijos he ro jė – ryš-
ki moteris, mėgstanti pato gumą ir
idealią estetiką. Po šios ru deniškos ko-
lekcijos „Laurel Bridal” pristatė ro-
mantika dvelkiančią vestuvinių su-
knelių kolekciją. Kiekvienas pristaty-
tas modelis buvo unikalus ir nepa-
kartojamas. Dauguma demons t ruotų
suknelių buvo sukurtos Ita li jos, Pran-
cūzijos ir Ispanijos dizainerių. 

Šio vakaro paskutinė kolekcija, su-
kurta dizainerės Auksuolės Kišo nai tės-
Marciulevičienės, tapo ode lie tu viškai
estetikai. Dizainerė išradingai sude-
rino gerai pažįstamus etni nius raštus
su sparčiai besikeičian čio mis mados
užgaidomis. Moterims ir vyrams skir-
ta kolekcija išsiskyrė preciziškomis li-
nijomis ir kruopščiai apgalvotomis
detalėmis. Menininkės rankomis pa-
siūti, išsiuvinėti, peltakiuo ti ir apli-
kacijomis papuošti drabu žiai tapo šio
vakaro kulminacija. 

Renginyje dalyvavo apie 500 žmo-
 nių. Pagrindinės šio renginio rėmė jos
– Daiva Malūkas ir Vaida Čap linskienė.
Renginio metu vyko loterija, kurios
metu buvo galima išlošti rė mėjų gau-
siai paaukotų prizų. So cialiniuose tink-
luose „Mada ir džia zas” sulaukė di-
džiulio atgarsio. Atro do, kad „Face-

book”, „Instagram” ir „Twitter” so-
cialiniai tinklai visą pra ėjusią savaitę
tuo tik ir dūzgė. Visur buvo galima iš-
vysti meniškas rengi nio nuotraukas,
entuziastingus ko mentarus ir svečių at-
garsius. Jau renginio aistroms apri-
mus, teko pa bendrauti su jo pagrindi-
ne organizatore Milada Kunevičiene. Ji
pa pa sakojo apie šio renginio pradines
užuomazgas, šių metų renginyje daly-
vavusius dizainerius ir pagalbinin-
 kus, be kurių ši šventė nebūtų įvy kusi. 

„Ši graži tradicija tęsiasi jau daug
metų. Senoji emigracijos karta, sukū-
rusi šį nuostabų renginį, perda vė or-
ganizacinius reikalus vėliau at vyku-
siems. Eilę metų renginio organizato-
rė ir idėjų generatorius buvo Lina
Smilgienė. Jos dėka renginys tapo labai
populiarus ir įgavo dabarti nį formatą.
Mes stengiamės pritraukti kuo daugiau
kūrėjų ir po tru putį atsisakyti par-
duotuvių pasirodymo. Žinau, kad gan
sudėtinga pri kalbinti naujus dalyvius,
nes ne visi pasitiki savo jėgomis, o ir iš-
laidos ku riant kolekciją podiumui sie-
kia kelis tūkstančius dolerių. Mes vi-
sada lau kiame naujų veidų, jaunų di-
zainerių, įvairių krypčių ir sričių kū-

rėjų. Ne pirmus metus dalyvauja Auk-
suolė Kišo naitė-Marciulevičienė, Aud-
ronė Stankūnienė, Jūratė Biskienė,
Joana Bernotė, Kristina Giedra, Dovi-
lė Riebschlager, Ina Stunžytė. Labai
džiaugiamės, kad keletas kūrėjų, kurie
dalyvavo pirmą kartą, sulaukė daug dė-
mesio ir ovacijų. Moterų grupė, vado-
vaujama Laimutės Sabaliauskai tės-
Rudaitienės, pademonstravo savo kur-
tas sukneles nuo medžiagos tapymo,
kirpimo, siuvimo iki pilno įvaiz džio ir
ėjimo podiumu. Labai netikėtas buvo

Rasos Januška dalyvavimas. Man ne-
buvo paslaptis, kad Rasa yra diplo-
muota rūbų dizainerė. Jos ko lek cija su-
kėlė plojimų bangą dėl labai netikėtų
konstrukcinių sprendimų. Pakvietė-
me keletą dalyvių, kurie gerai žinomi
Čikagos mados industrijoje, bet mažiau
žinomi mūsų, lietuvių, publikai – Ale-
sia Chaika, Sofija Derehuz/Eleganza
Club ir Laurel Bridal. 

Renginio tema pasirenkama ben-
druose pokalbiuose ir diskusijose su
organizacinio komiteto nariais. Šiais
metais jis buvo negausus, bet labai or-
ganizuotas. Didžioji dalis darbų teko
Esterai Kijajevienei, man ir PLC at-
stovei bei koordinatorei Dianai Alek-
naitei. Dar kartą įsitikinau, kad dide-
lius darbus gali padaryti ir ma žas ko-
lektyvas, jei kiekvienas žinosi me savo
tikslą. Estera Kijajevienė daug metų
valdo renginių organizavimo ir deko-
ravimo kompaniją, todėl jai buvo pa-
tikėtas renginio dekoras, o, patikėkite,
tai yra gan sunkus ir at sakingas dar-
bas. Dar norėčiau pami nėti, kad Este-
ros asmeninių pažinčių dėka mūsų
loterijos prizai buvo tokie gausūs, kad
turbūt nebuvo nei vieno nelaimėjusio,
žinoma, jei pirko loterijos bilietus.
Diana Aleknaitė vykdė informacijos
sklaidos, pramoginės programos su-
darymo, maisto užsaky mų, bilietų
spausdinimo, socialinių tinklų ir dar
daug visokių darbų. Na, o man liko di-
zaineriai, modeliai, bilie tų platini-
mas, loterijos prizų prista tymas so-
cialiniuose tinkluose ir dar daug daug
smulkių darbelių, kurių niekas nepa-
stebi, bet be jų ren ginys nebūtų toks,
koks yra dabar”.
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Kai po 17 m. gyvenimo JAV ap lankai 29 šalis, kai už-
dedi varnelę ir ant žymiausių šios šalies lankytinų vie-
tų, kai dirbi tam, kad turėtum daugiau pinigų, didesnį
namą ir naujesnį auto ir tuo pačiu daugiau bepras-
mių išlaidų, imi galvoti – ką čia nuveikus, ką daro ne
visi...

Europoje visi kalba apie El Camino, Šv. Jokūbo ke-
lią Ispanijoje (800 km/500 mylių). Nutariau iš-
mėginti jėgas ir aš. Pradėjau ieškoti informaci-

jos Google. Kadangi Google – amerikietiška kom-
panija ir kadangi visi amerikiečiai dideli patriotai
(America first), man pirmiausia atvertė informaciją
apie Appalachian trail. Nieko nebuvau apie tai gir-
dėjęs, nors beveik 4 metus gyvenau visai šalia. (Bu-
vau per daug užsiėmęs besivaikydamas amerikie-
tišką svajonę). Oficialus tinklalapis http://www.ap-
palachiantrail.org skelbė, kad tai ilgiausia oficiali
pės čiųjų trasa pasaulyje (2200 my lių/3542 km). Ja ga-
lima eiti tik pės čiomis, nenaudojant nei dviračių, nei
arklių ar kitokių nešulinių gyvulių. Viskas, ką
turi, tai kuprinė ir tu pats. Kaip vėliau sužinojau, yra
dar dvi ikoninės kuprinėtojų (backpackers) trasos
JAV. Be Appalachian trail, kitaip AT, vakarų pa-
krantėje yra dar Pacific Crest Trail (PCT 2650 my-
lių/4265 km) ir Continental Divide Trail (CDT 3100
mylių/4989 km). PCT ir CDT jau leidžiama keliauti
ne tik pėsčiomis, bet ir arkliais ar kitais gyvūnais.
Nemažai kuprinėtojų entuziastų svajoja įveikti vi-
sas tris trasas ir užsidėti taip vadinamą  trigubą ka-
rūną (Tripple crown). Nedaug kam pavyko tai pa-
daryti, tik šiek tiek daugiau nei 900 žmonių. Ir vie-
nas tarp jų yra lietuvis Viktoras Kubilius (slapy-
vardis „PAPPY”). Mes galime didžiuotis tuo, kad jis
yra seniausias (87 m.) gyvas Tripple Crowner. JAV
kuprinėtojų bendruomenėje jis yra labai gerbiamas.
Bet apie Viktorą šiek tiek vėliau.

Appalachian trail

Ši trasa daugiau nei keturis kartus ilgesnė už El
Camino trasą. Be to, reikalauja fizinių ir psicholo-
ginių jėgų. Sutikau trasoje žmogų, kuris tris kartus
kopė į Everesto bazinę stovyklą. Sakė, kad kopimas
į Eve restą kur kas lengvesnis. El Camino yra pasi-
vaikščiojimas parke, palyginus su AT. Kas netikit, ga-
lit pa bandyti patys. Statistiškai tik vienas iš penkių
baigia visą trasą. Kelionės pradžioje mano regist-
racijos numeris buvo 900. Baigdamas tapau 120-uoju;
tuo metu baigė tik 14 proc. 2018 metai buvo labai ne-
būdingi AT. Daug snigo ir šalo, daug lijo, tad 6 val.
teko eiti pėdos gilumo vandens trasa; teko eiti tor-
nado priešaky, bet apie tai sužinojau tik kitą dieną
iš radijo. Aš tik stebėjausi – kodėl tiek daug medžių
virsta aplink mane? Nebūdingos oro sąlygos atbai-
dė daug kuprinėtojų. Per pirmas 3 dienas ar tris sa-
vaites pasi traukia apie 60 proc. žygeivių, kurie su-
vokia, kad yra netinkamoje ap linkoje. Likusi dalis
pasitraukia vėliau dėl nuovargio, traumų, pri-
trūksta finansų ar pačioje pabaigoje palūžta psi-
chologiškai. Kas nori numesti svorio be varginančių
dietų ir piliulių, šita trasa labai tinkama. Per tris sa-
 vaites tikrai numesi 5–7 kg. Kelionės pabaigoje
12–14 kg – kaip nebūta.

Pati trasa driekiasi rytinėje JAV dalyje, per se-
nuosius Appalachian kalnus, kurie yra panašaus am-
žiaus kaip Uralo ar Karpatų kalnai. Pra sideda Geor-
gia valstijoje, 98 mylios į šiaurę nuo Atlantos, ant Mt.
Springer kalno. Kerta keturiolika rytinių valstijų ir
baigiasi Naujojoje Anglijoje, Maine valstijoje, Bax-
ter nacionaliniame parke, ant Mt. Katahdin kalno. 

Kai pabodo
vaikytis
amerikietišką
svajonę...

Pirmoji diena – visos kelionės patirtys dar prieš akis. Artūro Jakubonio nuotraukos

Mt. Springer – oficiali trasos pradžia.

Pati trasos idėja gimė 1921 m., kaip vieta žmo-
nėms pabėgti nuo miesto šurmulio ir streso į gam-
tos prieglobstį, atgauti ramybę ir dvasi nes jėgas.
(Keista, kad jau tuo metu egzistavo stresas; ką anų
laikų žmo nės pasakytų apie dabartį?) Vis daugiau įta-
kingų žmonių palaikė šią idėją, ir 1937 m. ji buvo
baigta. Tik šiuo metu ji šiek tiek pakoreguota, yra
ilgesnė už originalią ir pastūmėta toliau nuo civili-
zacijos. Nuo to laiko šioje trasoje lankosi minios žmo-
nių. Šia trasa kas metai žengia apie 3 milijonus lan-
kytojų; kas pasirenka kaip savaitgalio pramogą, kas
savaitę ar mėnesį. Kaip jau minėjau, tik nedi delė da-
lis praeina visą kelią.

Pati trasa yra palyginus labai siauras ruožas (300
m pločio, saugomas JAV vyriausybės) laukinės
gamtos, visai šal ia šiuolaikinės civilizacijos. Yra vie-
tų, iš kur gali matyti New Yorko dangoraižius (jei ma-
tomumas geras). Tuo pačiu 80 proc. trasos ne veikia
mobiliojo telefono ryšys. Tai lyg 8-ajame dešimt-
metyje sustingę miesteliai, kurie bando atlaikyti
šiuo laikinio kapitalizmo grimasas. Tai labiau rea-
lus JAV veidas, kuris skiriasi nuo papudruotos ir
„Photo shopu” pakoreguotos JAV amerikie tiškos
svajonės. Tai ne turistinė JAV realybė su savais di-
deliais vargais ir mažais džiaugsmais. Tačiau tai la-
bai unikali trasa, kuri traukia labai daug europie-
čių. Europoje tokių dalykų beveik jau nebeegzistuo-
ja.

Kas tie žmonės?

Šioje trasoje nesutiksi prezidentų, ministrų pir-
mininkų, senatorių ir Kongreso narių, visokių Kar-
dashian lygio įžymybių, kino ar sporto „žvaigž-
džių”. Tai karminė vieta, kur dar sklando senųjų in-
dėnų dvasios. Kažkada čia būta indėnų šventos vie-
tos, kol juos išstūmė „šiuolaikinė civilizacija”. Dabar
tai trasa papras tiems žmonėms, kurie tyliai, be dide -
lių ir garsių kalbų daro savo darbą, kad ši šalis ga-
lutinai nežlugtų, ir saugo viltį, kad ateitis bus švie-
si visiems čia gyvenantiems, o ne tik sau jelei „iš-
rinktųjų”. Be paprastų amerikiečių sutikau ne vie-
ną kupri nėtoją iš Vokietijos, Olandijos, Pran cūzijos,
Didžiosios Britanijos, Kana dos ir Australijos. Keis-
ta, kaip kartais suveda likimai. Teko garbė sutikti
amerikiečių karo lakūną, kuris 1992 m. gabeno įran-
gą į besikuriančią JAV ambasadą Vilniuje, pagyve-
nusių britų porą, kuri gyvena tame pačia me mieste,
tame pačiame kvartale su mūsų stipruoliu Žydrūnu
Savicku, ar olandų kariškį, kuris prieš pusę metų ap-
mokė Lietuvos kareivėlius vai ruoti pėstininkų ma-
šinas „Boxer”. 

Kas tie žmonės? Tai daugiausia jaunimėlis, ką tik
po mokyklos ar koledžo, kurie supranta, kad kai įsi-
 suks į kasdienybę, nelabai turės laiko įgyvendinti to-
kią svajonę. Tuo labiau gera proga patraukti „žolės”,
nes ji le gali beveik visose valstijose, per kurias
driekiasi trasa. Kita dauguma – tai išėję į pensiją ka-
riškiai, jėgos struktūrų atstovai, taip pat vadinamo
„vaikų bumo” karta, kurie bando pasivyti laiką. Jie
laiko turi daug, bet jėgų vis mažiau. Sutikau dvi iš-
ėjusių į pensiją poras, kurie pardavė viską ką turė-
jo: namus, mašinas ir kitus nelabai reikalingus
daiktus (kaip jie patys sakė – mažiau daiktų, mažiau
galvos skausmo. Kas prisimena „Hiperbolės” dainą
– „Kai nieko ne turi, tai ir nereikia nieko, tik gaba lėlio
mėlyno dangaus), užsidėjo kup rines ir dabar visas jų
džiaugsmas – laukinė gamta su minimaliais porei-
 kiais. 

Kuprinėtojų mažuma – tai tokie kaip aš, kurie
nori pabėgti nuo triukšmo, susilieti su gamta ir leis-
ti savo smegenims pailsėti. Mano motyvacija buvo nu-
sikratyti savo demonų (visokių baimių) ir rasti at-
sakymą: ar žmonijos kvailumas turi ribas? Mano iš-
vada tokia: žmonijos kvailu mas ribų neturi, bet vil-
ties dar yra. Kaip sakė vieno filmo herojus: „Žmo nės
kažkodėl atskleidžia geriausias savo savybes pačio-
se blogiausiose situacijose – kai vyksta karai, stichi -
nės nelaimės ar kitokios negandos”. Bendradarbia-
vimas, o ne konkurencija dar gali padėti žmonėms.
Nesu tinku su šūkiu, kad išgyvena stipriausias. Gar-
sus fizikas I. Newton sakė: „Mes per daug statome sie-
nų ir per mažai tiltų”. O dėl vidinių de monų – tai rei-
kia ilgesnio laiko jiems įveikti. Mano močiutė sa-
kydavo: „Niekada neišsižadėk ligos, tiurmos ir uba-
go lazdos”. Kai suvoki, kad negali išvengti tokių „de-
monų” kaip mirties, senatvės, ligos, skurdo bai-
mių, padeda ir gali džiaugtis gyvenimu. 

Kita dalis kuprinėtojų yra, kurie nepritampa prie
dabartinės visuo me nės ar visuomenė juos atmeta. Ke-
 lionės metu sutikau vyruką, kuris gąs dino visus ap-
link, nes buvo dviejų metrų ūgio, apsirengęs kaip mo-
teris ir su žinduku burnoje. Atrodė nenormaliai ir
visi jo šalinosi. Bet pašnekintas pasirodė normalus

ARTŪRAS JAKUBONIS
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žmogelis, kuris gimė vyru, bet norėtų būti mo-
 terimi, tačiau neturi pinigų operacijai, todėl basto-
si po miškus, toliau nuo pažangiosios visuomenės.
O juk senieji Amerikos gyventojai – indėnai seniai
pripažino, kad yra penkios žmogaus kūno būsenos:
1. Vyras; 2. Moteris; 3. Moteris vyro kūne; 4. Vyras
moters kūne; 5. Žmogus, kuris negali apsispręsti, ku-
rios lyties jis yra. Indėnai rengdavo savo vaikus iki
dešimties metų vienodai. O dabar vaikas dar negi-
mė, o jau rengiami kažkokie „dušai” ir puošiami
kambariai mėlynom ar rožinėm spalvom. 

Dalis kuprinėtojų yra dabartinių karų veteranai,
kurie atbuvę kelis turus Irake ar Afganistane, nie-
kaip nepritampa prie dabartinės visuome nės, nes ne-
supranta, kur dingo visos tos demokratinės „verty-
bės”, kurias jie skleidė kitose šalyse ginklų pagalba.
Nemažai jų išeina savo valia ana pilin. Yra ir labai
savotiškų asmenybių. Tokių, kurie visą trasą eina
basi. Pradžioje buvau girdėjęs gandus apie juos, bet
netikėjau, kol nepamačiau savo akimis. Su gerais ba-
tais eiti labai sunku, o basam – kažkas nerealaus. To-
kius vaizdus galima pama tyti youtube
https://www.youtube.com/watch?v=GGCQttfTPCQ
AT#35 INTO NEW HAMPSHIRE, BARELY Appala-
chian Trail Thru-Hike 2018 (Vienas vaikinas – ant-
rą minutę ir kitas vaikinas – 6 minutę). 

Yra ir labai įdomių asmenybių. Tai Crawford šei-
ma – vyras su žmona ir šešiais vaikais nuo 17 iki dve-
jų me tukų. Jaunėlį nešė ant nugaros be veik visus še-
šis mėnesius. Sekiau jų kelionę youtube („Fight for
Toge ther”) ir negalėjau atsistebėti, kaip jie nepalū-
žo. Kita labai įdomi asme nybė, kurią jau minėjau
anksčiau, tai Viktoras Kubilius, „PAPPY”. Kai pra-
 dėjau kelionę, galvojau būsiu pirmas lietuvis, įvei-
kęs šią trasą. Bet apie pusiaukelę išgirdau gandus,
kad dar vienas lietuvis yra trasoje ir kad jis bando
sumušti rekordą kaip seniausias žmogus, įveikęs šią
trasą. Inter viu su juo šioje nuorodoje: https://thet-
rek.co/appalachian-trail/87-year-old-pappy-attemp-
ting-become-oldest-appalachian-trail-thru-hiker/
Jam tuo metu buvo 87 m. Oficialus šiuo metu re-
kordas yra 82 m. Tai įvyko jau prieš 22 m. (1996 m.).
Taigi aš jau nebe pirmas. Bet estus ir „braliukus” lat-
vius aplenkėm. Gaila, bet Viktorui šį kartą nepavyko
trasos baigti. Trauma ir nuovargis po 7 mėn. jį su-
stabdė. Bet dėl jo ankstesnių žygių Lietuvos vardas
buvo minimas ne kartą. 

Kelionės metu sutikti žmonės dėl mano akcen-
to dažnai teiraudavosi – iš kur aš kilęs. Tad Lietuvos
(Lithua nian) vardą minėdavau kokius pen kis kartus
per dieną. Per visą gyvenimą neteko taip dažnai tar-
ti Lietuvos vardo, kaip teko daryti šioje kelionėje.

Ar tai sunki kelionė?

Tikrai taip. Vidutiniškai prirei kia 6–7 mėn. vi-
siškai įveikti trasą. Man pavyko per 130 dienų (pra-
dėjau kovo 11 d. ir baigiau liepos 18 d.), vidutiniškai
16.92 mylios per dieną (27.2 km). Bet dėl poilsio die-
nų, logistikos ir kitokių sustojimų dažniausiai ei-
davau 13–15 val. per dieną, po 20 mylių (32 km). Buvo
3 dienos, kai įvei kiau maratoną. Pagrindinis krite-
rijus energijai palaikyti buvo geriamas vanduo.
Visą kelionę kamuodavo min tis – ar kitame sustoji-
me yra vandens. Per šią kelionę taip buvau pripra-
tęs prie natūralaus upelių, šaltinių, ežerų vandens,
kad kai mieste ragaudavau čiaupo vandens, nega-
lėdavau gerti dėl chloro koncentracijos. Dabar vėl pri-
pratau. Maisto nešdavausi 5–7 dienoms. Ir vis tiek la-
bai norėjosi valgyti. Turėjau maždaug 1 kg (3000–4000
kal.) dienai. O sudegindavau 6000–8000 kal. Daugiau
nelabai pajėgiau pasiimti. Mano kuprinė sverdavo
nuo 28 iki 40 LBS (13–18 kg). Kuprinėtojų taisyklės
rekomenduoja neštis ne daugiau kaip ketvirtį savo
kūno svorio. Kiekvienas papildomas 100 gr ant nu-
garos labai jautėsi. Pa gal Murphy dėsnį: „Kai eini nu-
sipirkti maisto, kuprinė apytuštė, ir eini že myn nuo
kalno. Kai apsiperki, tai kup rinė – sunkiausia, ir tuo-
met kyli į kalną”. Juk visi miesteliai – prie ke lių ir
slėniuose. Logiška ar ne? Bet po kurio laiko, paste-
bėjau, kad vis dėlto leistis nuo kalno kur kas sunkiau,
nei kopti į jį. Juk ir tikrame alpinizme 90 proc. ne-
laimių įvyksta leidžiantis nuo kalno, o ne lipant į jį. 

Ar galima į šią kelionę leistis fiziškai nepasi-
ruošus? Taip, galima. Bet tada reikia pradėti labai
lėtai ir klausytis savo kūno. Nepersistengti. Bet, kaip
sakė įžymus rusų karvedys A. Suvorovas: „Sunku
pratybose, leng va mūšyje”. Aš ėjau po šiokių tokių
pratybų, todėl buvo lengviau ir beveik išvengiau trau-
mų, išskyrus kelis lengvus negalavimus. Morališ kai
buvo žymiai sunkiau, ypač pa baigoje. Nors šią ke-
lionę vadinau vaikščiojama meditacija, tačiau pa bai-

130 dienų sunkioje kelionėje – ir tikslas pasiektas. 

goje ir medituoti nelabai pavykdavo. Rytais tiesiog per
prievartą lįsdavai iš palapinės. 

Yra tokie Baltieji kalnai (White Mountains)
New Hampshire valstijoje ir toks garsus toje vietoje
Mt. Washington. Pagal oro sąlygas – tai pati atšiau-
riausia vieta žemyninėje Šiaurės Amerikoje. 1934 m.
ant to kalno buvo užregistruotas didžiausias vėjo grei-
tis – 231 mylia (372 km) per valandą. Tai didžiausias
bet kada žmogaus užregistruotas vėjo greitis žemė-
je. Kiekvienais metais 1 ar 2 žmo nės žūva ant to kal-
no šlaitų, ne įvertinę staiga besikeičiančių oro sąly-
gų. Nežinau kodėl, bet būtent šioje vietoje daugelis
AT kuprinėtojų palūžta morališkai. Vietinių hoste-
lių šeimininkai vadina juos užšalusiais laike (Frozen
in time). Jie užsuka į hostelį dienai ar dviem ir lie-
ka dar savaitei ar dviem. Po to sunkiai pajuda link fi-
nišo, o kartais pasuka namo.

Geroji aura

Nepaisant kai kurių sunkumų,
vis dėlto ta kelionė turi savo gerąją
aurą. Ji apvalo sielą. Buvimas lauki-
nėje gamtoje suteikia naujos energi-
jos. Supranti, kad šiaip nereikia labai
daug, kad pasijustum nors iš dalies
laimingesnis. Švarus vanduo, šiek
tiek maisto, visi būtiniausi daiktai tel-
 pa į vieną kuprinę. Ir miestų švie sos
neužgožtas naktinis dangus. Ry tais
patekanti saulė. Pradedantys čiulbė-
ti paukščiai. Karštos kavos puo delis
rytą ir skani vakarienė (po ilgo ėjimo
visą dieną skanu bet kas). Viskas
tavo. Sutinki įvairių gyvūnų, paukš-
čių, kurie beveik nesibaido žmogaus.
Teko sutikti visus Big Four (Didįjį
ketvertą): elnias, briedis, juo doji meš-

kutė ir gyvatė barškuolė. Tai ikoniniai šios trasos gy-
vūnai. Meš kutę, kaip bebūtų keista, pamačiau mies-
telyje. Buvo atėjusi patikrinti šiukšlių konteinerių,
ieškojo maisto. Virginijoje yra rezervatas, kur gano -
si laukiniai poniai, be galo mieli ir protingi padarai.
Kelionės pabaigoje jau buvo daug laukinių mėlynių
ir aviečių, netgi baravykų. Pakeliui praeini pro tris
ąžuolus, kurie yra senesni nei pati JAV valstybė (apie
300 m.). Aišku, jiems toli iki lietuviš kos Stelmužės,
bet vis tiek atrodo įspūdingai. Smagu sutikti daug
nau jų veidų, kurie gyvena ta pačia svajone kaip ir tu.
Nesvarbu, kad kai kurie knarkia naktimis, todėl ne-
gali normaliai išsimiegoti. Kiti elgiasi su gamta ne
taip, kaip liepia AT trasos garbės kodeksas – „Leave
No Trace” (nepalik jokio pėdsako). Bet kitų žmonių
geri darbai gerokai nusveria tas mažas blogybes. 

Ši trasa atsirado ir iki šiol egzistuoja dėl šimtų
savanorių, kurie be jo kio atlygio, o dažnai ir naudo-
dami savo lėšas, atlieka įvairiausius darbus, be ku-
rių trasa gamtos būtų vėl atsiimta. Savanoriai išva-
lo užžėlusius takus, išgriuvusius medžius, pa taiso ar
pastato potvynių nuneštus tiltus ir tiltelius, prižiū-
ri ir atnaujina prieglaudų (shelter, hub) pastatus. Ir
dar daug visokių gerų darbų atlieka, kas gerokai pa-
lengvina šią ir taip nelengvą kelionę. Kita grupė ge-
ruo lių yra taip vadinami „Trail Angels” (trasos an-
gelai), kurie daro „Trail Magic” (trasos stebuklus).
Jie stovi, kur trasa susikerta su vietiniais kel iukais
ar poilsio aikštelėmis ir savo lėšomis vaišina visus
praeinančius kuprinėtojus maistu, gėrimais, stip riai
palaiko morališkai, neretai nuve ža kur reikia ar net
suteikia nakvynę savo namuose be jokio atlygio. Tai
žmonės, ant kurių tylaus gerumo dar laikosi ši šalis. 

Besidomintiems JAV istorija bū tų labai įdomu
praeiti pro tokias vie tas kaip Mason/Dixon linija. Tai
vieta, kur prasidėjo kertinis JAV istorinis įvykis – pi-
lietinis karas, nulėmęs tolesnę JAV vystymosi kryp-
tį. Einant pro tuos mūšio laukus, kur vyko lemian-
tys susirėmimai tarp Pietų ir Šiaurės, lieka gilus įspū-
dis. Kai kurių žmonių galvose šis pilietinis karas
vyksta iki šiol, ypač tokiose valstijose kaip Virginia,
North Caro lina, Tennessee. 

Taigi, jei  pabodo standartinis gy venimas, leis-
kitės į kelionę pėsčio mis. Appalachian trail apvalys
jūsų mintis ir sielą.

Artūras ,,Mouse Trap” prie trasos žemėlapio. 

Lietuviui įteiktas oficialus pažymėjimas, liudijantis apie įveiktą trasą. 
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Parengė Vitalius Zaikauskas

LIETUVA IR PASAULIS

Daugiau kaip pusė tūkstančio šauktinių pradeda tarnybą
Vilnius (LRT.lt) – Gruodžio 2-ąją

net trys Lietuvos kariuomenės kariniai
vienetai pasitiko nuolatinės privalo-
mosios pradinės karo tarnybos
(NPPKT) karius. Tarnybą Lietuvos
kariuomenėje pradėjo daugiau kaip 550
karo prievolininkų.

Didžiausias skaičius jaunuolių at-
vyko į Sausumos pajėgų Mechanizuo-
tosios pėstininkų brigados „Geležinis
Vilkas” Karaliaus Mindaugo husarų
batalioną Panevėžyje: šį dalinį papildė
per 310 NPPKT karių.

Į Motorizuotosios pėstininkų bri-
gados „Žemaityje” Brigados generolo
Motiejaus Pečiulionio artilerijos ba-

talioną atvyko daugiau kaip 160 jau-
nuolių. 

Nuolatinę privalomąją pradinę
karo tarnybą daliniuose pradėjo ir 11
merginų. Daugumą visų atvykusiųjų
– karo prievolininkai, į tarnybą atvy-
kę savo noru arba pirmumo tvarka.

Per 9 mėnesius karo prievolinin-
kas įgyja pagrindinį karinį parengtu-
mą bei pasirengia veikti kariniame vie-
nete. Karo prievolininkai taip ne tik
įgyja galimybę tapti profesinės karo
tarnybos kariais, bet ir tapdami pa-
rengtojo rezervo kariais, atlieka kons-
titucinę pareigą ginti valstybę gink-
luoto užpuolimo atveju.

Parlamentarai apie posėdžių transliaciją: bus linksma
Vilnius (ELTA) – Seimas nesi-

baimina viešumo, nes linkęs pritarti
siūlymui viešai transliuoti Seimo val-
dybos ir seniūnų sueigos posėdžius bei
jų įrašus skelbti internete.

Seimo narys Algimantas Salama-
kinas mano, kad bus linksma, nes Sei-
mo valdyba daugiausia sprendžia ko-
mandiruočių klausimus, kas kur va-
žiuoja. Politikas rekomendavo viešai
transliuoti ir frakcijų posėdžius.

Parlamentaras  Povilas Urbšys
mano, kad siūloma posėdžių translia-
cija nukreipta į norą neva demaskuo-
ti Seimo pirmininką Viktorą Pra-
nckietį. 

Jis pažymėjo, kad Seimo valdyba
svarsto klausimus, kurie daugiau su-
siję su Seimo darbo organizavimu, o ne
su įstatymų leidyba. „Čia norima pa-
daryti cirką”, – mano P. Urbšys. 

Registruotose Statuto pataisose
nurodoma, kad Seimo valdybos ir se-
niūnų sueigos posėdžiai, išskyrus už-
darus posėdžius ir posėdžius, kuriuos
Statutas leidžia rengti apklausos būdu,
yra transliuojami internetu, ir šių po-
sėdžių vaizdo įrašai skelbiami viešai
Seimo valdybos nustatyta tvarka. Taip
pat būtų daromi posėdžių garso įrašai,
kurie teisės aktų nustatyta tvarka per-
duodami į Seimo archyvą.

ukraina išdavė JAV įtariamą Lietuvos pilietį
Vilnius/Kijevas (BNS) – Ukrai-

nos generalinė prokuratūra paskelbė
užbaigusi vieno Lietuvos piliečio, su-
imto dėl įtariamų kibernetinių nusi-
kaltimų, ekstradicijos į JAV procesą.

„Šis asmuo ilgą laiką buvo ieško-
mas amerikiečių teisėsaugos tarnybų,
įtariant įvykdžius dešimtis sunkių
tarpvalstybinių kibernetinių nusi-

kaltimų, ir šių metų spalį buvo sulai-
kytas per Ukrainos nacionalinės poli-
cijos specialiąją operaciją”, – sakoma
policijos pranešime.

Generalinė prokuratūra šią bylą
pavadino unikaliu bendradarbiavimo
atveju, nes ekstradicija iš Ukrainos į
JAV pirmąkart vyko supaprastinta
tvarka.

Kauno orkestras – tarp „Grammy” nominantų 
Kaunas (Savivaldy-

bės inf.) – Paskelbtame
prestižinių muzikos ap-
dovanojimų „Grammy’’
nominantų sąraše galima
rasti ir Kauno miesto sim-
foninio orkestro vardą.
Šio orkestro, diriguojant
jo vyriausiajam dirigentui
Constantin Orbelian, kar-
tu su visame pasaulyje ži-
nomu amerikiečių tenoru
Stephen Costello Kaune
įrašyta kompaktinė plokš-
telė „A Te, o Cara” prista-
tyta „Grammy” apdova-
nojimams geriausio kla-
sikinio solo vokalinio al-
bumo kategorijoje. 

Svarbu ir tai, kad
plokštelę įrašė būtent Lie-
tuvos įrašų bendrovė,
„Baltic Mobile Recor-
dings”, o ją išleido ilgus metus su
Kauno miesto simfoniniu orkestru
bendradarbiaujanti legendinė leidy-
binė bendrovė „Delos music” (JAV). 

„Tai – jau trečioji nominuota šiam
prestižiniam apdovanojimui kom-
paktinė plokštelė iš turtingos Kauno
miesto simfoninio orkestro diskogra-
fijos. Galime daryti išvadą, kad eina-
me teisingu keliu. Džiaugiamės, kad
esame pastebėti ir įvertinti. Stengia-
mės garsinti Lietuvos vardą visame pa-
saulyje”, – teigia orkestro vadovas Al-

Amsterdamas (BNS) – Nyder-
landų prokurorai apkaltino Rusiją są-
moningai leidus asmeniui, įtariamam
prisidėjus prie 2014 m. įvykdyto Ma-
laizijos oro bendrovės „Malaysian Air-
lines” lėktuvo numušimo virš Rytų Uk-
rainos, išvykti iš šalies ir taip pažeidus
Europos konvenciją dėl ekstradicijos.
Šią konvenciją globoja Europos Tary-
ba – svarbiausia žemyno žmogaus tei-
sių organizacija, prie kurios Rusija pri-
sijungė 1996 m.

Prokurorai gruodžio 2 d. paskelbė,
kad Volodymyras Cemachas laikomas

įtariamuoju dėl keleivinio lėktuvo nu-
mušimo ir 298 jo keleivių bei įgulos na-
rių žūties. Jokie kaltinimai jam nepa-
reikšti.

Olandų prokurorai sakė prašę Ru-
sijos areštuoti V. Cemachą, kad būtų
galima jį išduoti. Tačiau jis, manoma,
jau grįžo į Rytų Ukrainą.

Anot prokurorų, Rusija „tyčia lei-
do ponui V. Cemachui išvykti” iš šalies.

Nyderlandai nurodė iškart aukš-
čiausiu lygmeniu paprašę Maskvos
perduoti jį apklausai, bet Rusija teigė
negalinti jo rasti.

Maskva (ELTA) – Rusijos prezi-
dentas Vladimiras Putinas tikina, kad
Rusija patobulins modernią ginklų
sistemą, per kurios bandymą rugpjū-
tį, jai sprogus, žuvo septyni žmonės.

Kremliuje vykusioje ceremonijo-
je, kur žuvusių mokslininkų našlėms
buvo įteikti valstybiniai apdovanoji-
mai, V. Putinas taip pat pareiškė, kad
jų vyrai nežuvo veltui.

„Pats tokių unikalių technologijų
turėjimo faktas yra svarbiausias ir pa-
tikimas planetos taikos garantas,” – ce-
remonijoje sakė V. Putinas. 

Rugpjūtį bandymų poligone Ar-
changelsko regione sprogus šiai gink-
luotės sistemai, žuvo septyni žmonės,
įskaitant penkis Rusijos branduolinės
korporacijos „Rosatom” darbuotojus.

Šiaurės Rusijoje po sprogimo už-

fiksuotas padidėjęs radiacinis fonas,
kuris sukėlė vietos gyventojų paniką
ir Vakarų nerimą dėl Rusijos bran-
duolinių pajėgumų.

Vakarų ekspertai mano, kad ban-
dymų poligone sprogo „9M730 Bure-
vestnik” branduolinė sparnuotoji ra-
keta, kurią V. Putinas pristatė per-
nai. NATO vartojamas kodinis šios
raketos pavadinimas yra „Skyfall”.

V. Putinas pabrėžė, kad Rusijos
mokslininkų kurta raketa neturi ana-
logų užsienio šalyse.

„Kalbame apie pačias moder-
niausias technikos idėjas ir sprendi-
mus, apie ginklą, kuris pasaulyje ne-
turi lygių. Apie ginklą, kuris yra su-
kurtas užtikrinti Rusijos suverenitetą
ir saugumą ateinančiais dešimtme-
čiais”, – sakė V. Putinas.

Londonas (BNS) – „Bendrovė pa-
silieka teisę atsisakyti vežti keleivį ir
(arba) jo bagažą” – taip „Wizz Air” pa-
aiškino situaciją, kai į lėktuvą nebuvo
priimtas būrys iš Londono į Sankt Pe-
terburgą skridusių keleivių. 

Keleiviams „Wizz Air” darbuoto-
jai praėjusią savaitę pateikė kitokią
priežastį. Jie į lėktuvą buvo nepriim-
ti, nes asmens dokumentuose jų vardai
ir pavardės buvo nurodyti su lietuviš-
kais ar kitų nacionalinių kalbų raš-
menimis, o vizose – lotyniškais raš-
menimis.

Į „Wizz Air” skrydžius į Sankt Pe-
terburgą buvo nepriimtos kelios de-

šimtys keleivių. Visiems jiems oro li-
nijų darbuotojai nurodė tą pačią prie-
žastį – netinkama viza.

Net ir pateikus Rusijos ambasados
laišką, patvirtinantį, kad dokumentai
tvarkingi, bei vizos pildymo taisykles,
„Wizz Air” darbuotojai keleivių į lėk-
tuvą vis tiek nepriėmė.

„Nuo tada, kai pradėta naudoti
elektroninių vizų sistema, ‘Wizz Air’
turėjo keletą atvejų, kai Rusijos pa-
sienio policija atsisakė įleisti keleivius
dėl nedidelių klaidų jų elektroninėse
vizose. Rusijos reglamentas šiuo at-
žvilgiu yra labai griežtas”, – nurodo
„Wizz Air”.

už borto liko keliasdešimt keleivių.  „Wizz Air” nuotr.

Kaune įrašyta Kauno simfoninio orkestro plokštelė pri-
statyta „Grammy” apdovanojimams. „Deloc Music” nuotr. 

Rusija padėjo kaltinamajam išvengti ekstradicijos

V. Putinas žada patobulinti sprogusią raketą

Paryžius (BNS) – Šimtmečius gy-
vuojanti prancūzų kalbos sergėtoja
laikoma institucija perspėja valstybės
pareigūnus neskatinti svetimybių var-
tojimo, nes tai gali turėti skaudžių pa-
sekmių valstybinės kalbos ateičiai.

1635 m. įkurtos „L’Academie fran-
caise” (Prancūzų akademijos) pareiš-
kime sakoma, kad ji niekada nebuvo
priešiškai nusiteikusi prieš užsienio
kalbų terminų vartojimą.

„Tačiau šiandien [Akademija] yra

giliai susirūpinusi dėl ‘franglais’ (pra-
nglų) kalbos įsitvirtinimo”, – sakoma
pareiškime.

„Franglais” – sudurtinis žodis,
sudarytas iš žodžių „francais” (pran-
cūzų) ir „anglais” (anglų) – reiškia miš-
rų prancūziškų ir angliškų žodžių var-
tojimą šnekamojoje kalboje, siekiant
padaryti įspūdį, humoristiniais su-
metimais arba todėl, kad, kalbėtojas
yra įsitikinęs, kad angliškas žodis ge-
riau išreiškia jo mintį.

Prancūzų kalbos sergėtojai perspėja dėl anglicizmų 

Skrydžių bendrovė atmetė vizas

gimantas Treikauskas. 
Apdovanojimo tikimasi sulaukti ir

už kitą orkestro bei jo vyriausiojo di-
rigento C. Orbelian darbą, – kartu su
užburiančiu sopranu Veronika Dzhioe-
va Kaune įrašytą kompaktinę plokštelę
„Ritorna Vincitor!”. Ši plokštelė no-
minuota svarbiausiems klasikinės mu-
zikos įvertinimams – Tarptautiniams
klasikinės muzikos apdovanojimams
2020 m. (ICMA 2020) vokalo kategori-
joje. Plokštelę taip pat išleido„Delos
Music”.
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Jos vadovaujami šokėjai, dar
prieš prasidedant šventinei eisenai,
specialioje scenoje sušoko ,,Didva-
kario polką” (choreografija Vid-
manto Mačiulskio), šis šokis buvo pa-
rodytas visos Amerikos žiūrovams
tiesioginės transliacijos metu. Pa-
rade žaliais švarkeliais vilkintys ir
krepšinio kamuoliais sutartinus ju-
desius atliekantys ,,krepšininkai”
dar kartą priminė susirinkusiems,
kad Lietuva – krepšinio šalis. 

,,Svarbiausia – dalyvauti ir pa-
rodyti Lietuvą”, – ,,Draugui” sakė
,,Suktinio” vadovė ir JAV LB Krašto
valdybos kultūros reikalų tarybos
pirmininkė G. Knieža. Tam buvo
sutelktos LR generalinio konsulato,
JAV LB Kultūros tarybos, ,,Suktinio”
ir Čikagos lietuvių bėgimo klubo
narių bendros pajėgos. Choreografė
apgailestavo, kad parade atsisakė
dalyvauti iš anksto kviesta jaunimo
krepšinio komanda – paauglių tėvai
nepanoro papildomų rūpesčių.

Nors lietuviai Padėkos dienos ei-
senoje pasirodė, kaip visada, šauniai,
G. Knieža sakė, kad šiais metais
būta nesklandumų. Visų pirma, prieš
pat parado pradžią paaiškėjo, kad
specialiai generaliniam konsului už-
sakyta tautinė juosta, kurią jis turėjo
ryšėti eidamas eisenoje, kažkur pa-
slaptingai dingo. 

,,Mes specialiai užsakėme šią
juostą, norėdami parodyti, kad eise-
noje žygiuoja ir Lietuvos diplomatas.
Tačiau dėžutė, kurioje buvo juosta,
tiesiog prapuolė. Nežinia, ar ją nu-
pūtė vėjas, ar kažkas nugvelbė. Labai
gaila, kad veltui nuėjo žmonių, kū-
rusių tą juostą, pastangos”, – sakė G.
Knieža. 

Dar vienas nesklandumas –
prieš prasidedant šventiniam para-
dui paaiškėjo, kad nebus muzikos,
pagal kurią lietuviai dalyviai turėjo
mušinėti kamuolius – sugedo ben-
drovės, turėjusios transliuoti šią
muziką, aparatūra. Be muzikos pa-
rade liko ir daugiau jame pasiro-
džiusių grupių. 

Tačiau lietuviai surado išeitį: ka-
muolius mušinėjo choru skanduo-
dami žodį ,,Lie-tu-va”.

,,Oras buvo nekoks – vėjuotas,
šaltas. Gaila buvo šokėjų, kurie vil-
kėjo tik tautinius kostiumus. Ta-
čiau kadaise lietuvių dėvėtos ir pa-
mėgtos klumpės mūsų suktiniečius
šiek tiek gelbėjo. Nors šokėjams ne-
lengva buvo su jomis žygiuoti, tačiau
jų kojos, apautos vilnonėmis kojinė-
mis ir mediniu senoviniu apavu,
tikrai nešalo”, – sakė ,,Suktinio” va-
dovė. 

G. Knieža pasidžiaugė, kad JAV
lietuvių pasirodymo išlaidas (auto-
buso nuoma, draudimas ir kt.) pa-
dengti pagelbėjo Lietuvių Fondas,
JAV LB Kultūros taryba, taip pat fi-
nansiškai prisidėjo ir patys eisenoje
dalyvavę tautiečiai. Nemažai darbų
atlikti padėjo ,,Suktinio” vadovės
,,dešinioji ranka” Daina Miežlaiš-
kis. 

,,Suktinio” vadovė pasidžiaugė,
kad šių metų Padėkos dienos šven-
tinės eisenos nesklandumai neat-
šaldė šokėjų entuziazmo. Tik pasi-
baigus paradui, jo dalyviai ėmė klau-
sinėti, ar kitąmet vėl galės žygiuoti
šventinėje Padėkos dienos eisenoje.
Panašu, kad lietuvių dalyvavimas
šiame parade jau tampa tradicija.

Padėkos dienos eisenoje – lietuviškų klumpių kaukšėjimas

Lietuva – krepšinio šalis, todėl lietuviai šventinėje eisenoje tapo ,,krepšininkais”.

Tiesioginė televizijos transliacija visai Amerikai – ,,Suktinio” šokėjų atliekama ,,Didvakario polka”.

Lietuviai Padėkos dienos eisenoje skleidė puikią nuotaiką. Sandros Ščedrinos nuotraukos
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� JAV Lietuvių Bendruomenės Lemonto
apylinkės Socialinių reikalų skyrius pra-
neša, kad gruodžio 3 dieną dėl įvairių
šventinių renginių savaitinės istorinių filmų
popietės nebus.

� Vyr. skaučių ,,Sietuvos” draugovės ka-
lėdinė sueiga vyks gruodžio 5 d., ketvirta-
dienį, 1 val. p. p. posėdžių kambaryje, PLC,
Lemonte. Skautinininkės ir vyr. skautės
kviečiamos dalyvauti.

� Kalėdinė mugė dvejose Pasaulio lie-
tuvių centro salėse (Riškus ir Lietuvių Fon-
do) vyks šeštadienį, gruodžio 7 d., nuo 9 val.
r. iki 3:30 val. p. p. ir sekmadienį, gruodžio
8 d., nuo 10 val. r. iki 2:30 val. p. p. Pre-
kiautojai dar gali kreiptis el. paštu: reklai-
tis@lcenter.org

�  Gruodžio 8 d. 10 val. r. Švč. M. Marijos
Nekalto Prasidėjimo bažnyčioje (2745 W.
44th St., Chicago, IL) švęsime antrąjį Ad-
vento sekmadienį ir Švč. M. Marijos Ne-
kaltojo Prasidėjimo šventę (Titulinius pa-
rapijos atlaidus). Eucharistijos šventimą
atnašaus kun. Gediminas Keršys. Po šv. Mi-
šių, 11 val., JAV LB Brighton Parko apylin-
kės valdyba organizuoja prieškalėdinį ren-
ginį. Bus suneštinės vaišės, loterija, muzi-
ka,  dalyvaus ir Kalėdų senelis su nykštukais.
Šventė vyks atnaujintoje Švč. M. Marijos Ne-

kalto Prasidėjimo parapijos salėje. Maloniai
kviečiame visus dalyvauti.

� Lietuvių evangelikų liuteronų Tėviškės
parapija išsikelia į naują šventovę. Pirmo-
sios pamaldos naujoje šventovėje įvyks
gruodžio 8 d. 11:30 val. r. – įprastu laiku ir
toliau vyks kiekvieną sekmadienį. Naujasis
adresas: Lithuanian Evangelical Lutheran
Home Church (St. John), 7214 S. Cass Ave.,
Darien, IL 60561. Tel. pasiteirauti: 708-
567-9044, el. paštas: teviskes.parapija
@gmail.com.

� Jaunimo centro metinis pokylis vyks
gruodžio 8 d., sekmadienį. 1 val. p. p. – šv.
Mišios Jėzuitų koplyčioje, 2 val. p. p. di-
džiojoje salėje – pietūs, programa, loteri-
ja. Programą atliks solistai Agnė Giedraitytė
ir Marty Matutis bei Dance Duo studijos šo-
kėjai. Užsisakyti vietas (60 dol.) galima
skambinant Mildai tel. 708-447-4501 arba
Viktorijai tel. 312-493-8754. Laukiame visų.

� Gruodžio 14 d., šeštadienį, 4 val. p. p.
Čikagos ateitininkai kviečia į Kūčių agapę,
kuri vyks Ateitininkų namuose. Dėl ribotos
vietos yra būtina iš anksto užsiregistruoti
pas Oną Daugirdienę el. paštu odaugir-
das@hotmail.com arba tel. 630-400-1302.
Kaina: 25 dol. suaugusiems, 10 dol. jauni-
mui (9–22 m.). Visi yra labai laukiami. 

PAS MUS
IR

APLINK MUS

Kviečia Švč. M. Marijos Gimimo bažnyčia
Švč. M. Marijos Gimimo bažnyčioje (Marquette Parke) asme-

ninių išpažinčių klausoma kiekvieną šeštadienį 3–4 val. p. p.

Gruodžio 15 d. sekmadienį, 11 val. r. – šv. Mišios dalyvaujant pop-

chorui „Svajonė”, po Mišių parapijos salėje – Kalėdinis koncertas.

Gruodžio 21 d., šeštadienį, 7 val. v. – ,,Dainavos” kalėdinis koncer-

tas.

Gruodžio 22 d., sekmadienį, 12 val. p. p. – Kūčių pietūs prie bendro

parapijos stalo. Vietas užsisakyti iki gruodžio 15 d.

BILIETAI: www.dainava.us - 800-838-3006 - Pasaulio lietuvių centre,
Švč.  Mergelės Marijos Gimimo parapijoje - Pal. Jurgio Matulaičio misijoje

$25   suaugusiems (iš anksto)   -   $30  suaugusiems (koncerto dieną)
$10   jaunimui (iki 17 metų)   -   (iki 9 m. nerekomenduojama)

lietuvių meno ansamblis

Chorinės muzikos koncertas ir 

apmąstymai Advento ir

Šv. Kalėdų proga.

DIEVO ŽODIS IŠĖJO IEŠKOTI, KAS BUVO PRARASTA

šeštadienį,
2019 m. gruodžio 21 d.
7:00 v.v.

Švč. Mergelės Marijos
Gimimo bažnyčioje
6812 S. Washtenaw Ave.
Chicago, IL


