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Iš tikrųjų šis kulinarinis vakaras, kurį sausio 18 dieną
žydų kultūros centre Moadon Kol Chadash surengė Lie-
tuvos Respublikos generalinis konsulatas Čikagoje

kartu su Izraelio generaliniu konsulatu Vidurio Vakarams,
tapo ne tik kultūrine kelione į žydų, ypač litvakų kultūri-
nį paveldą, bet tuo pačiu išryškino ir spalvingą pačios Ni-
dos kelią, atvedusį prie knygos parašymo. Pristatydamas
autorę vakaro svečiams, LR generalinis konsulas Čikagoje
Marijus Gudynas juokavo, kad jis ypač didžiuojasi šios lie-
tuvaitės ,,gudrumu” – pristatydama knygą kaip žydiškų re-

ceptų rinkinį, ji iš tikrųjų platina pasauliui lietuvišką ku-
linarinį paveldą! 

Nida iš karto pabrėžė, kad ji nėra nei profesionali ku-
linarė, nei žurnalistė, nei knygų rašytoja, tad visus kelius
atradinėjo ir praminė pati. Nuoširdi ir užsidegusi prele-
gentė beveik valandai panardino susirinkusiuosius į savo
pažinimų ir atradimų pasaulį, labai asmeniškai pasako-
dama apie gyvenimą Izraelyje, pažintą kultūrą, bendravimą
su vietiniais žmonėmis ir, žinoma, knygos sudarymo idė-
jos gimimą bei virsmą realybe.                                  – 5  psl. 

Čikagoje – litvakų kulinarinio paveldo renginys
Nida Degutienė, aistringa kulinarė ir veikli diplomato žmona, atsi-
sako sėdėti vienoje vietoje ir užimti ramios namų šeimininkės vaid-
menį. Jos receptų knyga „Izraelio skoniai: šventės ir kasdiena” („A
Taste of Israel. From Calssic Litvak to Modern Israeli”) 2016 metų
gegužės mėnesį apdovanota tarptautiniu prizu The Gourmand
World Cookbook Awards žydiškos virtuvės kategorijoje. Susitikime
su Čikagos lietuvių ir žydų atstovais autorė sakė: ,,Ar gali būti kas
nors neįtikėtinesnio – lietuvė parašė knygą apie izraeliečių virtuvę,
ji išleista Pietų Afrikoje, o Kinijoje surengtuose apdovanojimuose
apdovanota prizu, kurį įsteigė prancūzai?!”

Patiekalų degustacijos akimirka. Vidos Kuprytės nuotraukos

Aistringa kulinarė Nida Degutienė

Didžiosios Britanijos ministrė pir-
mininkė Theresa May penktadienį
atvyko į Baltuosius rūmus derybų

su JAV prezidentu Donald Trump. Ji yra
pirmoji užsienio šalies lyderė, susitin-
kanti su šiuo prieš savaitę į Prezidento pos-
tą įžengusiu respublikonu.

Šis susitikimas yra pamatinės reikš-
mės transatlantiniuose santykiuose, ku-
riuos sudrebino D. Trump išrinkimas pre-
zidentu ir jo noras permąstyti pagrindi-
nius laisvojo pasaulio tvarkos blokus – visų
pirma NATO ir Europos Sąjungą.

D. Britanijos premjerę Th. May prie
Baltųjų rūmų priebučio pasitiko pats D.
Trump, tuomet jie nuėjo į Ovalųjį kabinetą,
o vėliau surengė spaudos konferenciją. Va-
kare vyko darbiniai pietūs. Th May pa-
reiškė, kad Didžioji Britanija ir Jungtinės
Valstijos gali ir vėl kartu būti pasaulio ly-
derėmis.                       BNS

Pirmojo vizito garbė
teko D. Britanijos 
premjerei

Th. May ir D. Trump susitikimas – D. Britanijos ir JAV naujos draugystės pradžia?
Scanpix nuotr.



KUN. ALGIS BANIULIS SJ  

Skaitydami ar klausydamiesi šiam
sekmadieniui skirtos evangelijos
susimąstome, kodėl žmonių mi-

nios verždavosi prie Jėzaus? Anksčiau
šv. Mato aprašytos minios buvo kon k-
retizuotos, būtent, jog tai visokių ligų
bei negalių kamuojami žmonės (plg. Mt
4,23 ). Šiai dienai skirta evangelisto
Mato užrašyta Evangelija pra sideda žo-
džiais: ,,Matydamas minias, Jėzus už-
kopė į kalną ir atsisėdo. ...Jėzus mokė”.
Kuo žavėjo žmones Jėzaus mokymas?
O gal jie vėl ver žėsi pamatyti stebuklo,
būti išgydyti, ar būti pamaitinti duona
ir žuvimi? Galėjo keletas minioje būti
ir tokių, tačiau daugumą žavėjo Jėzaus
mokymas. Daugelis iš jų buvo suvargę,
pa tyrę neteisybių, kamuojami nepri-
 teklių ir skurdo. Jėzus kreipiasi į žmo-
 nes, kuriuos galime priskirti prie ne-

 laimingųjų. Toks ir buvo Jo atėjimo į
žemę tikslas: gelbėti, mokyti mylėti ir
padrąsinti skelbiant, jog  jie Dievo yra
mylimi. Visų amžių ir tautų, visų luo-
mų bei socialinių sluoksnių žmo nės
kviečiami: ,ateikite pas mane visi, ku-
rie vargstate ir esate prislėgti, aš jus at-
gaivinsiu! Imkite ant savo pečių mano
jungą ir mokykitės iš manęs” (Mt 11,
28–29). Jeigu esi prislėgtas žmogišku
požiūriu nepakeliamų sunkumų – įsi-
klausyk! Dievas kiek vienam turi ką pa-
sakyti. Jei jautiesi nelaimingas, nesu-
prastas, ne įvertintas – klausyk Jėzaus
skelbiamų palaiminimų ir suprask,
kad tavo gyvenimas staiga gali pasi-
keisti. Šiandienos Evangelijoje Jėzus
kalba apie laimę ten, kur žmogiškai
vertinant yra baisus praradimas ar ne-
sėkmė. Jo skelbiami palaiminimai iš
tiesų yra Geroji naujiena. Jėzus mato
neturtingus, paniekintus, nusivylu-

sius ir skelbia, kad esate palaiminti.
Tikroji laimė – nėra turtai, pasisekimas
ar malonumai. Tikroji laimė-susitikti
su Dievu, o tada ,,aš jus atgaivinsiu”.
Jėzus yra tasai lauktasis, kuris turėjo
atnešti ir atnešė Gerąją naujieną vi-
siems. Jis pats cituoja pranašą Izaiją:
Viešpaties dvasia ant manęs, nes jis
patepė ma ne, kad neščiau gerąją nau-
jieną vargdieniams. Pasiuntė skelbti
belaisviams išvadavimo, akliesiems – re-
gėjimo; siuntė vaduoti prislėgtųjų...
(Plg. Lk 4, 18; Iz 61, 1–6). Ramybę ir švie-
są skleidžianti frazė – palaiminti: jų yra
dangaus karalystė. Laimė žadama nuo
dabar. Tai nėra atide da ma vėles niems
laikams, anapusybei. Jis kalba apie šio
pasaulio prispaustuosius. Girdėdami
šiuos žodžius pra dedame suprasti, kad
ne visi blizgantys ar gražiai iš išorės at-
rodantys daiktai yra brangenybės. Die-
vo atneš toje šviesoje kitaip vertiname
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Išmintis skatina veržtis prie Dievo

dabartį ir ramiai žvelgiame į ateitį.
Ateitis tampa tikrove, kai visiškai vis-
ką jam patikime ir užmezgame su Jė-
zumi bičiulystę. Išgirskime Jėzaus iš-
tartus žodžius: palaiminti jūs… Būki-
te linksmi ir džiūgaukite, nes jūsų
laukia gausus atlygis danguje.

SVARBU:

1. Finansai. Praėjusiais metais pra di nes lėšas
šventei surengti ir leidinio knygai išleisti suaukojo
pavieniai asmenys, patikėję  renginio knygelės ir pa-
ties renginio idėja. Šiemet šią dalį turėtumėme iš-
spręsti patys, visi bendrai pasidalindami   finansi-
nę atsakomybę.  50 dol. dalyvio mokestis suteiks ga-
limybę išleisti tikrai kokybišką, rištą knygą. Manau,
mums svarbu turėti knygą, matyti joje savo ir kitų
poetų  eiles, – juk knyga turi didelę išliekamąją ver-
tę! Renginys nėra pelno siekiantis ar asmenines pa-
jamas suteikiantis   projektas. Bet kiekvienas ren-
ginys reikalauja išlaidų, nekalbant apie laiką, ener-
giją ir pastangas. Kadangi praėjusiais metais daug
dalyvių ir be dalyvio mokesčio geranoriškai prisidėjo
prie lėšų telkimo, tikiu, kad šiemet  ši nauja taisyklė
tikrai nebus problema. Renginyje nedalyvaujantys
rėmėjai irgi labai laukiami!  Dalyvio mokestį per-
veskite  per gofundme.com tinklalapį:

https://www.gofundme.com/poezijos-pavasa-
ris-jav-2017

Sveiki, rašantys bendraminčiai!
Pradedamas organizuoti 2017 metų Poezijos Pa-
vasaris! Džiugu prisiminti, kad praėjusiais metais
šventė sulaukė itin gausaus dalyvių skaičiaus ir en-
tuziastingo  klausytojų palaikymo. Šiais metais ra-
ginu vėl susiburti ir sukurti gražų, gyvybingą, ko-
kybišką  ir įsimintiną vakarą! Renginys planuoja-
mas balandžio 8 d., šeštadienį, ,,Sielos” galerijo-
je Lemonte.

2. Eilėraščiai. Šiemet siūloma spausdinti ir
renginio metu skaityti skirtingus eilėraščius. Tai su-
teiks galimybę pateikti didesnę savo parašytų eilių
įvairovę. Redagavimo proceso nebus, tad už tekstų ko-
kybę atsakingi patys autoriai.  Atsiųskite 5–10 eilė-
raščių ir nurodykite, kuriuos norėtumėte matyti iš-
pausdintus, o kuriuos – skaityti per renginį. Vienos
temos nėra, kam sprausti save į rėmus? Tikslų skai-
tomų ir spausdinamų eilėraščių skaičių turėsiu su-
žinojusi tikslų dalyvių skaičių. Pridėkite ir trumpą
aprašymą apie save, juk įdomus ir už eilių slypintis
asmuo.  Eiles siųskite man elektroninio pašto adre-
su kjurkute@yahoo.com. Rašykite ir jei turite kokių
papildomų klausimų.

Dalyvio mokestį ir eiles prašau atsiųsti iki va-
sario 14 dienos. Tada ne vien Šv. Valentiną švęsime,
bet ir dalyvius suskaičiuosime!

Vėlavimai labai trikdo organizavimo, planavimo,
maketavimo  ir spausdinimo darbus, tad dėkoju už
supratingumą ir pagarbą  knygos spausdinimo ir or-
ganizacinėms pastangoms.  Į visų Jūsų laiškus ir ži-
nutes atsakysiu po vasario 14 dienos (nuo vasario 1
d. iki 12 d. neturėsiu galimybės naudotis internetu
ir telefonu).

3. Dainuojamoji poezija. Muzikiniuose rengi-
nio intarpuose kviečiami dalyvauti dainuojamąją
poeziją kuriantys žmonės. Jei norėsite atliekamas ei-
les įtraukti į  knygą, taipogi bus taikomas 50 dol. da-
lyvio mokestis.

4. Dalyviai. Praėjusiais metais dalyvių būrys
buvo labai įvairus – nuo žmonių, kuriems rašymas
yra itin nauja patirtis, iki daug metų kuriančių, savo
knygas išleidusių poetų. Renginio tikslas išlieka pa-
drąsinti ir suburti rašančius žmones, kurie nuolat
bendrautų, apsikeisdami idėjomis, skatindami ben-
dradarbiavimą, kurtų bendrus projektus.  Jau dabar
pamažu gimsta naujos idėjos, išsiplečiančios už
poezijos renginių rėmų! Taigi, raginu rašančius pa-
sirodyti ir nedvejoti! Juk asmenine iniciatyva gali-
ma pasiekti labai daug ir bet koks iš širdies vykdo-
mas kūrybinis darbas suteikia tikrai labai didelį sa-
vęs įprasminimą.

Dėkoju už entuziazmą, supra tin gumą ir gera-
norišką bendradarbiavimą!

Visos naujienos  bus skelbiamos ,,Facebook”  pa-
skyroje Poezijos Pava saris JAV 2017. 

Daugiau in for macijos tel. 630-974-7589

Renginio kuratorė
Kristina Jurkutė

Poezijos pavasaris 2016 dalyviai. Ievos Narinkevičienės nuotr.

POEZIJOS PAVASARIS 2017
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MONIKA JUODEŠKAITĖ

Naujoji finansų reforma sukėlė esminių spor-
tininkų rengimo sistemos pokyčių, dėl kurių
nežinioje at sidūrė dauguma talentingų vals-

tybės atletų. Pagal naująją reformą, Lie tuvos olim-
pinis sporto centras (LOSC) bus visiškai atsakingas
už tinkamą individualių olimpinių sporto šakų pa-
sirengimo procesą, kuris bus suteikiamas tik 60 ge-
riausių šalies olimpiečių. Palyginus su 250 anks-
tesniais metais remiamų atletų, tai tikrai menkas
skaičius. Jau vien Rio olimpinėse žaidynėse dalyvavo
67 sportininkai. Tai reiškia, jog net keletas šalies
olimpiečių nebus finansuojami valstybės, o ką jau
kalbėti apie jaunus ir perspektyvius sportininkus,
į kurių tobu lėjimą investuoti neketinama. Spor tinin-
kams, likusiems už LOSC pa ramos borto, jos belie-
ka tikėtis iš pa vienių sporto šakų federacijų bei mies-
tų savivaldybių projektų, kurių biudžetų dydis yra
kur kas menkesnis. 

Viena iš sąlygų, nurodytų sutartyje, yra tolygus
pinigų paskirstymas kiekvieno olimpinės rinktinės
nario pasirengimui. Reformoje pabrėžiama, jog iš-
rinktiesiems atletams pasiruošimo procesas bus ap-
rūpintas visu 100 procentų. Ši KKSD sąlyga daugu-
mai sporto federacijų jau dabar kelia begalę nera-
mumų. Laukiant sportininkų pasiruošimo planų bei
sąmatų patvirtinimo, KKSD turėjo nuvilti daugumą
atletų, nes dėl biu džeto lėšų viršijimo liepė sumažinti
metines pasiruošimo išlaidas. Jei atvirai – neįma-
noma šimtaprocentinio finansavimo skirti net ir ke-
letui geriausių šalies atletų. Vis dėlto valstybės ski-
riamas sporto biudžetas yra ribotas, o kai kurių spor-
to šakų išlaikymas ir praktikavimas yra kur kas
brangesnis nei kitų. Šie faktoriai veda prie daugy-
bės interesų konfliktų tarp tų pačių 60 geriausių at-
letų bei jų federacijų. Pavyzdžiui, lengvosios atletikos
sportininkams išlaidos gali būti menkesnės, nes jų
sportui nereikalinga speciali, brangiai kainuojan-
ti įranga ir jos gabenimas, tačiau būtent šios fede-
racijos atletai įvykdo daugiausiai olimpinių nor-
matyvų. Tuo tarpu buriuotojams, pen kiakovinin-
kams, dviratininkams ir kt. pasiruošimo kaštai
kyla vien dėl brangaus inventoriaus išlaikymo,
nors profesionalių sportininkų skai čius nėra dide-
lis. Taip pat negalime pamiršti, jog aukščiausios kla-
sės sportininkai reikalauja didesnių pa jamų. Pasak
Lietuvos plaukimo federacijos prezidento Emilio
Vaitkai čio, finansinės problemos kils net ir daug-
kartinei olimpinei čempionei Rūtai Meilutytei.
„Rūtos Meilutytės rengimas kainuoja net 4–5 kart
daugiau nei skirs departamentas”, – teigė Vaitkai-
tis, kuris supranta, jog Plaukimo federacija turės pa-
dengti likusią sportininkės pasiruošimo olimpi-
nėms žaidynėms sumą. 

Apskritai šių metų sporto biu džetas nėra men-
kas. Pats LOSC 2017 metus pradeda turėdamas
3,5–4 mln. eurų biudžetą, tačiau sportininkai išsi-
dalins tik 1,2 mln. Į šią sumą ne įeis trenerių, medi-
kų ir aptarnaujančio personalo atlygis bei sporti nin-
kams suteikiamos valstybės sti pendijos ar naudo-
jimasis LOSC turima infrastruktūra. Ši pinigų
suma yra pakankama perspektyviam olim piniam
pasiruošimui, tačiau didžiausia iškilusi dilema yra
neadekvačios lėšų dalybos, kurios ir piktina spor-
 tininkus, trenerius bei federacijų vadovus, kurių
dauguma pasisako prieš šią finansinę reformą.
„Manau, kad ši, skubotai padaryta, reforma atneš
daug sumaišties ir problemų daugelio šalies fede-
racijų darbe ir sportininkų pasirengimo procese”,
– teigė Lietuvos lengvosios atletikos federacijos
(LLAF) viceprezidentė bei generalinė sekretorė
Nijolė Med vedeva. Naująja reforma piktinasi ir ge-
riausias šalies burlentininkas Juo zas Bernotas.
„Manau, kad tai turės neigiamos įtakos visoms spor-

to šakoms. Tikrai nežinau, kam ši reforma naudin-
ga, aš netekau finansavimo iš LOSC, o treneris – dar-
bo”, – teigė sportininkas, Londono olim piadoje iš-
kovojęs 12-ą vietą. 

Federacijos kyla į kovą

Net 48 skirtingų sporto šakų federacijos, kurios
atstovauja daugiau nei 100 tūkstančių sportininkų
bei trenerių, nusprendė stoti į kovą prieš KKSD, rei-
kalaudami valstybės sportui skiriamo finansavimo
atstatymo. Pasirodo, KKSD naująją šalies sporto fi-
nansų sistemos reformą priėmė nepasitaręs su dau-
guma sportininkų, trenerių bei federacijų atstovų ir
šiuo metu juos bando priversti pasirašyti sutartis su
LOSC. Protestuodamos Lietuvos sporto federacijos
priėmė rezoliuciją „Dėl naujo sportininkų finansa-
vimo būdo ir LOSC reorganizavimo, kuris vykdomas
neatsižvelgiant į sportininkų bei trenerių interesus
ir sporto organizacijų pasiūlymus”. Su šia rezoliu-
cija, kurioje prašoma keisti sportininkų rengimo sis-
temą bei užtikrinti paramą ne tik olimpinės rinkti-
nės nariams, bet ir perspektyviai pamainai, federa-
cijos kreipsis į Lietuvos Respublikos Prezidentę, Sei-
mo pirmininką bei ministrą pirmininką. Federaci-
jos tikisi, jog į šią rezoliuciją bus atsi žvelgta, ir Lie-
tuvos sporto finansinė padėtis atsidurs stabilioje pa-
dėtyje. „Siekis būtų vienas, kad neliktų vienodų kri-
terijų visoms sporto šakoms, koks yra šiuo metu. Vis-
gi turėtų būti nustatomi skirtingi kriterijai sporto
šakoms pagal iškovotas vietas vie nose ar kitose
varžybose, atsižvelgiant į sporto šakos populiarumą
pasaulinėje arenoje ir konkuren cin gumą bei prestižą.
Taip pat reika lausime finansavimo jaunai ir per-
spektyviai atletų kartai”, – teigė LAFF viceprezidentė
N. Medvedeva. Patys sportininkai net ir tokioje su-
 dėtingoje situacijoje stengiasi išlikti pozityvūs ir kon-
centruotis į sunkų ir atkaklų darbą, ruošiantis ar-
tėjan čioms olimpinėms žaidynėms. „No ras spor-
tuoti nedingo, tačiau tokie dalykai motyvacijos ne-
prideda. Prieš akis – Tokyo olimpinės žaidynės, ke-
tinu padaryti viską, kad ten pakliūčiau ir pasiekčiau
kuo geresnį rezultatą. Panašu, kad KKSD nenori prie
to prisidėti, tačiau tikiuosi, kad atsiras galimybė ir
toliau sklandžiai vykdyti visus pasiruošimo planus”,
– teigė Juozas Bernotas. 

Jaunųjų talentų likimas

Didžiausią nerimą naujojoje ša lies sporto fi-
nansų pertvarkoje kelia jaunųjų talentų likimas. Nuo
2017 metų LOSC, iki šiol buvęs žinomas kaip jaunųjų
šalies talentų puoselėtojas, nefinansuos jokių kri-
terijų ne atitinkančių sportininkų, nepaisant jų am-
žiaus bei perspektyvų. Nauji LOSC kriterijai, pagal
kuriuos bus sprendžiama, kurie sportininkai gaus
finansavimą, yra itin aukšti ir neteikiantys opti-
mizmo jaunajai sportininkų kartai. Norint preten-
duoti į olimpinei rinktinei skiriamą finansavimą, rei-
kia būti pa siekus: 1–24 vietas olimpinėse žaidynėse,
1–16 vietas pasaulio pirmenybėse ar 1–8 vietas Eu-
ropos čempio nate. Jaunių ir jaunimo grupėse iško-
voti pasaulinio rango titulai į šiuos kriterijus neįeina,
todėl net 90 praėjusiais metais remtų olimpinio re-

zervo narių lieka be tikslaus finansų šaltinio. 
KKSD mažesnio meistriškumo sportininkų ir

jaunųjų talentų iš laikymą patikėti siūlo federacijoms,
savivaldybėms ir Lietuvos tautiniam olimpiniam ko-
mitetui (LTOK), kuris apie šią drastišką reformą ne-
buvo informuotas. „Jokio oficialaus paaiš kinimo taip
ir negavome, tačiau ti kimės, kad būsime informuo-
ti. Juk KKSD ir LOSC nuostatose parašyta, jog turime
šį reikalą spręsti bendrai”, – teigė LTOK preziden-
tė Daina Guzinevičiūtė, kuri susilaiko nuo komen-
tarų apie tolesnius organizacijos veiksmus. LTOK
olimpinės rinktinės narių pasiruošimui kasmet
skirdavo daugiau nei milijoną eurų, todėl prastas
KKSD ir LTOK bendradarbiavimas teigiamų poky-
čių nežada. 

Tuo tarpu federacijų biu džetų paskirtis yra už-
tikrinti sklan džią varžybų sistemą, o ne pasirengi-
mo procesą. Taip pat labai skiriasi ir individualių fe-
deracijų biudžetai, kuriuos nulemia ne jų dydis, bet
sporto šakos sukaupti medaliai bei titulai, todėl dau-
guma šalies federacijų priverstos jaudintis dėl išli-
kimo. „Federacijų didumas neapsprendžia gaunamų
pinigų kiekio. Apsprendžia medaliai ir iškovotos vie-
tos. Dides nėms ir gausesnėms sportuojančių skai-
čiumi federacijoms, tokiai kaip lengvoji atletika, tai
tikrai labai skausmingai atsilieps. Manau, kad spor-
tuojančių skaičius taip pat gali mažėti, ir jaunimas
bus dar labiau viliojamas išvykti iš šalies ir ieškoti
palankesnių sąlygų sportuoti ir mo kytis arba ap-
skritai atsisveikinti su didžiuoju sportu”, – teigė Ni-
jolė Med vedeva. KKSD į federacijų nuogąstavimus ne-
atsižvelgia ir toms federacijoms, kurios neišgali
suteikti paramos talentingiems sportinin kams, siū-
lo susirasti rėmėjų, tačiau tai nėra taip paprasta. „Jau
ir iki šiol tekdavo ieškoti papildomų lėšų, kad gali-
ma būtų užtikrinti pagrindines federacijos funkci-
jas, dabar jų reikės kur kas daugiau, tik ar atsiras tų
geradarių, norinčių investuoti ir laukti ilgus metus,
kol koks perliukas nueis tą sunkų kelią iki olimpi-
nio medalio. Reikės didelių pastangų ir paramos iš
kitų organizacijų – savivaldybių, klubų, šeimų”, – ne-
rimauja Lietuvos lengvosios atletikos generalinė sek-
retorė. 

Daugumoje pasaulio valstybių, įskaitant Lietu-
vą, sporto sistema yra kuriama piramidės principu.
Gau siausias, piramidės pagrindu, laikomas sektorius
atitenka mažesnio meistriškumo sporti ninkams,
viduri nioji jos dalis – pažengusieji atletai, o pačioje
viršūnėje rikiuojasi profesionalai, kitaip dar vadi-
nami – tarptautiniai sporto meistrai. KKSD naujo-
sios reformos siekis yra visiškai išlaikyti ir pačias
geriausias sąlygas suteikti tik piramidės viršūnei,
o likusias jos dalis palikti likimo valiai. 

Toks sprendimas yra rizikingas, nes sistema turi
veikti piramidės principu, be kitų jos dalių ugdymo
nebeliks pamainos. „Griaunami sporto rengimo pa-
matai, paliekant tik nedidelę geriausių sportininkų
viršūnėlę, kuriai bus sudaromos sąlygos rengtis
naujam olimpiniam ciklui. Tačiau, žinia, be pama-
to joks statinys ilgai nestovi, nėra stabilus. Taip ir
sporte – nebus piramidės, nebus ateities”, – aiškino
Nijolė Med vedeva.

Nukelta į 14 psl.

Naujosios reformos trūkumai
Lietuvos sportininkai, jų treneriai ir federacijų
vadovai naujus metus pradeda neramūs. Su-
krėsti naujosios šalies sporto finansų refor-
mos, jie jaučiasi neišgirsti bei provokuojami.
Naujas permainas sporto finansuose paruo-
šęs Kūno kultūros ir sporto departamentas
(KKSD) tikina, jog reforma buvo būtina. 

Nuo 2018 m. sporto šakų federacijos turėtų būti finansuojamos tiesiogiai iš biudžeto, gali atsirasti nauja ministerija, LOSC
pereiti į kitas rankas. Iš. k.: Virgilijus Alekna, Kęstutis Smirnovas, Edis Urbanavičius.                               Sportas.info nuotr.
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TELKINIAI

DALIA  KAVALIAUSKIENĖ

Sausio 15 d. Pasaulio lietuvių centre JAV
Lietuvių Bendruomenės (LB) Lemonto
apylinkės valdyba pa kvietė lietuvius pri-
siminti 1991 m. sausio 13 d. įvykius Lie-
tuvoje.

Minėjimą vedė JAV LB Lemon-
to apylinkės valdybos pirmi-
ninko pava duotoja Svajonė

Kerelytė, kuri pra džioje pakvietė visus
susirinkusiuosius sugiedoti JAV ir
Lietuvos himnus. Himnai buvo gieda-
mi padedant Palaimintojo Jurgio Ma-
tulaičio misijos chorui ir akompanuo-
jant jo va do vei Jūratei Grabliauskienei.
Tylos minute buvo pagerbti žuvusieji
tą atmintiną naktį. 

JAV LB Tarybos narys Juozas Po-
likaitis pasidalino prisiminimais iš
tų dienų atgarsių, kurie tada jaudino

JAV gyvenančius lietuvius. 
JAV LB Lemonto apylinkės val dy-

bos narė Nijolė Stančiauskienė sa kė,
kad sausio 13-oji Lietuvoje minima
kaip Liaudies gynėjų diena. Ji trumpai
priminė apie įvykius, nuo kurių jau
praėjo 26 metai, bet jie vis dar gyvi visų
lietuvių atmintyje (juk neįmanoma
užmiršti dainuojančios revoliucijos,
kurios metu sovietų tan kai traiškė be-
ginklius žmones tik už tai, kad jie no-
rėjo būti laisvi!). N. Stan čiauskienė
priminė, kad tomis sausio dienomis
buvo sužeista apie 700 žmonių, o 14 drą-
suolių paaukojo savo gyvybes. Ji iš-
vardijo žuvusiuosius – Loretą Asana-
vičiūtę (24 m.) – žuvusią po tanko vikš-
rais, Virginijų Druskį (22 m.), kuris pir-
masis krito nuo okupantų kulkos; Da-
rių Gerbu tavičių (17 m.), kuris buvo su-
varpytas net penkių kulkų; Rolandą
Jan kauską (22 m.) – pervažiuotą šar-

Lietuvių Fondas daug dėmesio skiria litua-
nistiniam švietimui. Jam padedant, veikia li-
tuanistinės mo kyklos, leidžiamos knygos ir va-
do vėliai, JAV LB Švietimo taryba gali suruoš-
ti konferencijas ir mokytojų kvalifikacijos to-
bulinimo savaitės. Sausio mėnesį tiek ryti-
niame, tiek vakariniame JAV pakraštyje li-
tuanistinių mokyklų mokytojai rinkosi  į kon-
ferencijas.

Sausio 13–15 dienomis Bostono litua-
nistinėje mokykloje buvo ruošiamasi
būsimam lietuvių kalbos testavimui

(lituanistinėse mokyklose bus organizuoja-
mi lietuvių kalbos mokėjimo A1, A2, B1, B2

lygių egzaminai). Seminaro metu paskaitas
skaitė Vilniaus universiteto Litua nistinių stu-
dijų katedros dėstytojos. 

Sausio 22 d. Los Angeles Šv. Kazi miero li-
tuanistinė mokykla pakvietė mokytojus į
JAV LB Švietimo tarybos mokytojų konfe-
renciją, kurioje dalyvavo 45 mokytojai iš 7
JAV lituanistinių mokyklų. Konferencijos iš-
va karėse mokytojų konferencijos da lyviai Šv.
Kazimiero lituanistinėje mokykloje dalyva-
vo tėvų ir mokinių simpoziume ,,Ar tavo pa-
saulėžiūra keičiasi, kai kalbi angliškai/lie-
tuviškai? Ar ateityje reikės lietuvių kal-
bos?”

Bostone ir Los Angeles vykusius rengi-
nius parėmė Lietuvių Fondas. LF info

Vėl degė atminimo žvakutės

JAV lituanistinių mokyklų mokytojai tobulina savo žinias

 vuočio; Rimantą Juknevičių (25 m.) –
žuvusį nuo okupanto kulkos; Alvydą
Kanapinską (39 m.), kurio gyvybę at-
ėmė kulka pervėrusi jo krūtinę Ko-
narskio gatvėje prie Ra dijo ir televizi-
jos pastato; Algimantą Petrą Kavoliu-
ką (52 m.), kuris taip pat buvo pakirs-
tas kulkos; Vidą Ma ciulevičių ( 25 m.) –
žuvusį nuo šūvio į nugarą; Titą Masiulį
(29 m.); Al vydą Matulką (35 m.) miru-
sį nuo širdies infarkto apšaudant jo au-
tomobilį pakeliui prie Aukščiausio-
sios Tarybos; Apolinarą Juozą Povilai-
-tį (54 m.) žuvusį nuo kulkos; Igną Ši-
mulionį (17 m.) – priešo kulka nutrau-
kė jo gyvybę prie TV bokšto. Vytautą
Vaitkų (48 m.) nušautą tiesiai į širdį; Vy-
tautą Koncevičių (50 m.), kuris suvar-
pytas kulkų mirė ligoninėje po mėne-
sio.

Skaitant žuvusiųjų pavardes JAV
LB Lemonto apylinkės valdybos pir mi-

ninkė Violeta Valaitytė uždegė at mini-
mo žvakutes prie kiekvieno žu vusiojo
1991 m sausio 13 d.  portreto. 

Po to valdybos narė Roma Žiū rai-
tytė-Lange perskaitė Vaciaus Skaud vi-
liškio (Sakalausko) sukurtą eilėraštį
„Sausio 13-oji”, kuris sugraudino visus
susirinkusiuosius.

Renginys buvo užbaigtas visiems
susikibus rankomis ir giedant „Lie tuva
brangi”. Vėliau renginio dalyviai vai-
šinosi užkandžiais ir kava – vaišėmis
pasirūpino JAV LB Le mon to apylinkės
valdybos nariai ir jų pa dėjėjai.

JAV LB Lemonto apylinkės val dy-
ba dėkoja visiems, kurie dalyvavo ren-
ginyje, kurie padėjo jį surengti, dėko-
ja už aukas ir toleranciją. Taip pat
valdybos nariai dėkoja Palai mintojo
Jurgio Matulaičio misijos chorui ir jo
vadovei Jūratei Grab liauskienei, pri-
sidėjusiems prie ren ginio muzika.

Seminaro Bostone, MA, dalyviai. www.facebook.com nuotr.

Visi susirinkusieji galėjo pasivaišinti užkandžiais ir kava, kuriuos suruošė JAV LB Lemon-
to apylinkės valdybos nariai ir jų padėjėjai.                    Dalios Kavaliauskienės nuotraukos

Susirinkusieji su ašaromis akyse prisiminė sausio 13 d. įvykius.

Loreta Timukienė skaito paskaitą vakarinio pakraščio mokytojų konferen-
cijos dalyviams. Laimos Apanavičienės nuotr.
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Konsulatas pakvietė į litvakų kulinarinio paveldo renginį
Atkelta iš 1 psl.

Atsitiktinumai praturtina 
gyvenimą

Nida kilusi iš Druskininkų, kur į
kurortą dažnai atvažiuodavo svečiai iš
visos Tarybų Sąjungos, tarp jų ir ne-
mažai žydų. Nidos mama nuomodavo
dalį jų namo miestelio lankytojams.
Kas vakarą svečiai gamindami naudo-
davo mergaitei neregėtus prieskonius;
šie kvapai žadino jos lakią vaizduotę. Ni-
dos mama netgi sakydavo, jog žydai ge-
riausiai išmano, kas yra geras maistas.
Tad kai 2009 metais jos vyras buvo pa-
skirtas Lietuvos ambasadoriumi Iz-
raelyje, šią žinią Nida sutiko labai en-
tuziastingai. ,,Ten visi norės mus lan-
kyti!” – džiūgavo ji, nors tai reiškė,
kad teks mesti savo mėgstamą darbą ir
vykti į nežinią.

Į Tel Avivą jie atskrido vidurvasa-
rį – išlipus iš lėktuvo į veidus plūstelė-
jo karšto oro banga. Tačiau Nida grei-
tai pamėgo tą karštį, saulę, visados mė-
lyną dangų, atvirą, tiesų žmonių ben-
dravimo būdą ir …vietinę virtuvę. Kuri,
pasirodo, nebuvo jau tokia nepažįstama. 

Pasirodo, daug Izraelyje gyvenan-
čių žydų turi ryšių su Lietuva ir jų šven-
tiniai patiekalai labai panašūs į kas-
dienius lietuviškus patiekalus, tik, ži-
noma, be kiaulienos. Pirmą kartą su
vyru pakviesta į izraeliečių namus (o
tokį kvietimą gali užsidirbti per penkias
minutes!), moteris nustebo pamačiusi
stalą, nukrautą lietuviškais patieka-
lais. Ji manė, jog namų šeimininkai taip
pasistengė dėl svečių iš Lietuvos, tačiau
jai buvo paaiškinta, jog tie patiekalai
priklauso žydų virtuvei. Tai neturėtų
stebinti, turint omenyje gilią ir ilgą
žydų gyvavimo Lietuvoje istoriją. Juk
Vilnius net buvo pramintas Šiaurės
Jeruzale.

Nuo mažumės puoselėta aistra
maistui moterį greitai atvedė tiesiai į
Tel Avivo kulinarinių paslapčių sūku-
rį. Pradėjusi lankytis vietiniuose tur-
guose, restoranuose ir tiesiog stebėda-
ma izraeliečių kasdienį gyvenimą, Nida
pamažu ėmė perprasti šalies kultūrą.
Naujais potyriais moteris ėmė elektro-
niniuose laiškuose dalintis su bičiuliais.
Ir pati gaudavo visokių užklausimų –
,,atsimenu, vaikystėje turėjom kaimy-
nus, kurie kepdavo tokius mažus pyra-
gaičius su medumi… gal gali sužinoti,
kaip jie vadinasi… ir t.t. ir pan. Kalėdų
proga Nida nuo draugės gavo dovaną –
tinklaraštį nidosreceptai.lt. Tuščias jis
buvo neilgai. Po keleto mėnesių tink-
laraštis užsipildė ne tik receptais, bet ir
įvairiomis istorijomis bei nuotrauko-
mis. Dabar skaitytojų gretos siekia net
40 000!

Tačiau ne tik Izraelyje apstu litva-
kų (Lietuvos žydų). Misijos Izraelyje
metu Nidos vyras taip pat buvo akre-
dituotas ambasadoriumi Pietų Afrikos
Respublikai. Ten net 90 procentų ne-

mažos žydų bendruomenės yra litvakai.
Pasak Nidos, jie jaučia ypatingą meilę
bei pagarbą savo tėvų ir senelių žemei
ir yra puikiai išsaugoję kulinarinį pa-
veldą – daugiau nei prieš šimtą metų lie-
tuvių valgyto autentiško maisto recep-
tus.

Žydiškas maistas – ypatingas

Nida drąsiai teigia, jog Izraelio vir-
tuvė – geriausia. Tai puikus žydiškos ir
įvairių pasaulio šalių virtuvių mišinys.
Žydiškuose receptuose galima rasti
Rytų Europos, ir Azijos, ir Arabų pu-
siasalio bei Afrikos virtuvių įtakos.
Spalvingoje Nidos knygoje „Izraelio
skoniai: šventės ir kasdiena” (ji jau iš-
leista lietuvių, anglų ir lenkų kalbomis)
skaitytojai ras receptus, kuriuos lietu-
vei patikėjo jos izraelietės draugės, jų
mamos, močiutės; gatvės maisto re-
ceptus bei pačios Nidos darytas maisto
nuotraukas ir kadrus iš kasdienio iz-
raeliečių gyvenimo. Tačiau ši knyga

ypatinga ir tuo, kad joje apstu infor-
macijos apie košerinį maistą, žydų šven-
tes ir gyvenimo normas. Paprastai ne
žydų kilmės autoriai nesigilina į žydų
kultūros subtilybes, tačiau lietuvė su-
pranta, jog maistas žydų gyvenime už-

ima išskirtinę vietą. Kiekvienos šventės
metu stalas tiesiog lūžta nuo įvairiausių
patiekalų. Žydų moterims gaminti tris-
dešimčiai žmonių yra visiškai normalu,
jos mėgaujasi maisto gaminimu.

Rašydama šią knygą Nida susitiki-
nėjo su garbaus amžiaus moterimis,
kurios tarpukariu gyveno Lietuvoje.
Žinoma, jų receptai paprastai nebūdavo
tiksliai pamatuoti ir pasverti, tad ste-
bėjusi gamybos procesą virtuvėje ir už-
sirašiusi pastabas, Nida vėliau bandy-
davo tai atkurti pati. Lietuvei taip pat pa-
vyko patekti į restoranų ir kepyklų vir-
tuves, kur ne žydų kilmės moteriai pa-
tekti beveik neįmanoma. Ji norėjo pa-
rodyti tikrąjį izraeliečių stalą ir papa-
sakoti jų istorijas. Pati autorė knygos
pratarmėje rašo, jog tai – „pravertos du-
rys į izraeliečių namus, gatvės užeigas
ir prašmatnių restoranų virtuves... Tai
sugrąžinta dalelė žydiškos kultūros, ku-
rią Lietuvoje praradom, beveik išnykus
anuomet gausiai Lietuvos žydų ben-
druomenei. Tai naujas žvilgsnis į vis dar
daug kam nepažįstamą Izraelį. Ir ga-
liausiai – tai mano surastas atsakymas,
kodėl žydiškas maistas – toks ypatin-
gas”. 

Baigdama savo jausmingą pasako-
jimą vakaro prelegentė visiems palin-
kėjo turėti gyvenime aistrą ir siekti
sva jonės.

Svečių laukė vaišės

Koks gi kulinarinis vakaras be ra-
gavimo? Dalyviai buvo pakviesti para-
gauti kelių pagal knygos receptus pa-
gamintų patiekalų, kuriuos visą dieną
ruošė pati knygos autorė ir jos pagalbi-
ninkės savanorės: LR konsulė Čikagoje
Dina Kopilevič ir „Bravo Bites Catering”
įmonės savininkė Audra Januškienė.
Buvo proga paragauti garsiosios žydiš-
kos chalos (challah), gaivių bolivinės ba-
landos (angl. quinoa) salotų su žaliais

žirneliais ir granatų sėklomis, bakla-
žanų užkandžio baba ganoush, keptų pa-
p rikų ir riešutų pastos muhammara,
trintos morkų sriubos su imbieru, o taip
pat saldumynų – tradicinių medaus ke-
pinėlių su aguonomis teyglekh bei obuo-
lių pyrago su karamelinių trupinių plu-
 tele. Prie vaišių buvo pasiūlyta  ir  trijų
rūšių   tradicinės lietuviškos  trauktinės
„999” bei vyno iš Izraelio.   Svečiai   ben-
dra vo,  skanavo, dalinosi įspūdžiais ir il-
gai nesiskirstė.

Čikagoje N. Degutienė taip pat su-
sitiko  su Maironio ir Gedimino litua-
nistinių mokyklų mokiniais.

Analogiškas vakaras pirmadienį,
sausio 16 dieną, įvyko ir New Yorke. Šis
projektas  bendrai finansuotas Lietuvos
ir Izraelio užsienio reikalų ministerijų.

LR gen. konsulato Čikagoje, LR gen.
konsulato New Yorke ir ,,Draugo” info

Izraelio generalinis konsulas Vidurio Vakarams Aviv Ezra, konsulas Marijus Gudynas  ir Ni -
da Degutienė.

Nida Degutienė ruošia maistą degustacijai.

N. Degutienė fotografuojasi su Maironio lituanistinės mokyklos mokiniais.

N. Degutienė kalba Gedimino lituanistinės mokyklos mokiniams. LR generalinio konsulato Čikagoje nuotraukos
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Iš ATEITININKų GYvENImO

1 diena: ,,Susipažinome”
Štai mes ir vėl suvažiavom į Žiemos kursus praleisti savai-
tę su savo draugais Dainavoje. Įsikūrėme ir kursus pradėjome
susipažinimo vakaru. Sušilome žaisdami klasikinį ameri-
kiečių žaidimą „muzikinės kėdės“. Po to grupėmis kūrėme
vaidinimėlius pagal užduotas situacijas. Visi gerai pasijuo-
kėm. Užbaigėme vakarą ,,Dainavos žaidimu“. Vakarui bai-
giantis pasijutom vienas kitam artimesni ir labiau pažįsta-
mi. Sugiedoję vakaro maldą, išsiskirstėm į savo kambarius
miegoti, nekantriai laukdami kitos dienos. 

– Miglė Orentaitė

2 diena:  ,,Gyvenimo centras”
Per pirmą kursų paskaitą Darius Polikaitis kalbėjo apie gy-
venimo centrą ir žmogaus principus. Buvo remtasi ateiti-
ninko, filosofo Prano Dovydaičio trimis pamatiniais klau-
simais: kas aš esu, ką aš matau aplink save, kokie mano sie-
kiai bei atsakomybė. Paskaitininkas papasakojo apie Viktoro
Frankl išgyvenimus nacių koncentracijos stovykloje. Iš jo pa-
tirčių supratome, kad žmogiškumą ir teigiamą nuotaiką ga-
lima išlaikyti ir sunkiausiomis gyvenimo sąlygomis. Tai ak-
tualu ir mums, jei mes norime prisiimti atsakomybę už tai,
kas esame, kaip galvojame ir elgiamės. Mano nuomone, Kris-
tus yra svarbiausias principas gyvenime, nes jis duoda
mums misiją. – Kristina Barškėtytė

,,Smurtas tarp mūsų”
Advokatė Kristina Wayne mums papasakojo apie paauglių
draugystę, bendravimą ir smurtą. Smurtas gali būti emoci-
nis ar fizinis. Dažnai paaugliai neturi pakankamai patyrimo
ar suaugusių paramos apsisaugoti nuo smurto. Pokalbio metu
buvo sudarytos sąlygos kiekvienam dalyvauti – pasidalino-
me nuomonėmis diskusijų grupelėse, žiūrėjome filmą, klau-
sėmės paskaitos. Daug išmokome apie bendraamžius, kurie
nukenčia nuo įvairių smurto formų. – Vasara Kulbytė

3 diena: ,,Žiūrėk į pasaulį kitaip” 
Gruodžio 28 d. rytą į Dainavą atvykęs pas-
kaitininkas Vytas Čuplinskas visų mūsų klau-
sė – kas yra kūrybingumas? Mano manymu,
paskaitos metu iškilusi idėja, kad kūrybin-
gumas – tai gebėjimas ,,pagauti” gyvenimo
vertus momentus, yra geriausias apibūdini-
mas. Paskaitoje bandėme suprasti, kas gali
būti kūrybiškas (kiekvienas!), kaip reikia tą
kūrybingumą prisijaukinti. Rizika, aistra,
baimės nugalėjimas, neatidėliojimas – tai tie
dalykai, kurie padeda kūrybiškumą prabu-
dinti. Norint būti kūrybišku, reikia suprasti,
kad ne viskas bus tobula, ne visada reikia pra-
dėti iš naujo,  kai  kurie  tikslai  yra nepasie-
kiami, o mintys – trumpalaikės. Iškilo klau-
simų: „kodėl kartais taip sunku rasti idėjų?”
Mane sužavėjo paskaitininko mokėjimas ben-
drauti su jaunais žmonėmis, jo kalbos sklan-
dumas ir mokėjimas sudominti paprastais da-
lykais (garsais, vaizdais, istorijomis). O V. Čup-
linsko patarimai privertė mane pačią pradė-
ti į pasaulį žiūrėti kitaip. Būk smalsus! Žiūrėk,
kad būtų smagu! Ir svajok! 

– Julija Garnytė

„Kas aš esu?” 
Popiet  mokytoja  Regina Čyvaitė kalbėjo te-
ma: „Kas aš esu?”  Mes  atsakėme  į  asmeny-
bės   testo klausimus ir sužinojome apie savo
asmenybės bruožus. Tikrai nustebome. Iš
duotų devynių asmenybės kategorijų kiek-
vienas sau pritaikėme po vieną ir išsiskirstę
grupėmis diskutavome, dalijomės, kas mus sie-
ja ir kas skiria. Grįžus visiems į vieną grupę
vyko bendras aptarimas, kurio metu buvo la-
bai įdomu išgirsti, kokių galimybių turi mūsų
draugai kursantai. Paskaitininkė mums pa-
liko labai gerą įspūdį ir, manau, jog ateityje
mes prisiminsime šiuos būdo bruožus bei
priimsime save tokius, kokie esame.   

– Miglė Orentaitė

(Bus daugiau)

MAS Žiemos kursai kursantų akimis

Praėjusį šeštadienį JAV moterys pasipylė į gatves
demonstruoti. Vadinamasis „Moterų maršas”
Čikagoje sulaukė 250,000 dalyvių, o JAV sosti-

nėje, Washington, DC, galvojama, jų buvo net 500,000.
Buvo tiek dalyvių, kad didžiulė masė negalėjo pajudėti
iš vietos, ir eitynės virto stovinčiomis demonstraci-
jomis. Pasak organizatorių, eisenos tikslas – garsiai
pareikšti, kad moters teisės yra žmogaus teisės, ir žmo-
gaus teisės yra moters teisės.

Nemažai moterų buvo užsidėjusios megztas raus-
vas kepuraites su katės ausytėmis, tuo ką tik pri-
saikdintam prezidentui D. Trump parodydamos, kad
jo grubūs pasisakymai, žeminantys moteris, kurie
buvo paviešinti rinkimų kampanijos metu, kultūrin-
gai visuomenei nėra priimtini. Žiūrėdama į de-
monstracijų nuotraukas, fotografuotas iš viršaus, ir
matydama rožinę masę pagalvojau: o kur giedrininkės
su savo aksominėmis kepuraitėmis?

Nenoriu priekaištauti giedrininkėms, o išprovo-
kuoti diskusijas: kaip Šiaurės Amerikos ateitininkai
turi reikštis pilietinėje erdvėje? Ar mūsų visuome-
niškumo principas nereikalauja suaktyvėti ir tarp
amerikiečių? 

Šeštajame dešimtmetyje ateitininkai šią temą
aštriai diskutavo. Jonas Šoliūnas ,,Ateities” žurnale
skelbtame straipsnyje iškėlė klausimą: kodėl ateiti-
ninkai praleidžia vasarą užsidarę Dainavos stovyk-
lavietėje ir nevažiuoja į Alabamą kovoti už juodųjų tei-
ses? Dainava tapo simboliu lietuvių išeivijos geto, o
Alabama – nutautėjimo ar skleidimosi į pasaulį. Dis-
kusijos baigėsi prof. Juozui Girniui pasiūlius trečią
variantą: ,,Ir Dainava, ir Alabama!” (Juozas Girnius
šią temą plačiai nagrinėja savo knygoje ,,Idealas ir lai-
kas”, kurią dėka Lietuvos studentų ateitininkų gali-
ma skaityti internete: http://sas.ateitis.lt/ wp-con-
tent/themes/ SAS/priedai/idealas_ir_liakas.pdf)

Po penkiasdešimties metų klausimas: ,,Ar Dai-

nava, ar Alabama?” vėl
yra aktualus. Šiomis
dienomis šv. Jono Pau-
liaus pramintai ,,mir-
ties kultūrai” sklindant
ir tampant „racionalių”
žmonių priimtina pa-
saulėžiūra, ateitininkai
gali ir turi skelbti al-
ternatyvą.

,,Moterų maršas”
yra geras pavyzdys.
Renginio organizato-
riai buvo liberalių pa-
žiūrų moterų organi-
zacijos,  tarp jų ir ,,Planned Parenthood”, kuri moters
teises tarp kitų dalykų sutapatina su lengvai priei-
namais abortais. Demonstracijose dalyvavo nemažai
katalikių, net ir ateitininkių, kurioms rūpi moters oru-
mas ir socialinė lygybė, bet ne gyvybės sąskaita. To-
dėl dalyvaujant tokiose demonstracijose, kuriose gy-
vybę gerbiantys interesai suplakami su mirties kul-
tūros padariniais, būtina parodyti savo pažiūras. Ar
plakatais, ar… aksominėmis kepuraitėmis. 

Nepaisant mūsų politinių įsitikinimų, ateitinin-
kų vienetai gali būti pilietiškai aktyvūs. Štai JAV stu-
dentai ateitininkai savo 2016 m. rudens suvažiavime
parodė pavyzdį, sutartinai parašydami laišką JAV val-
džios pareigūnams apie NATO svarbą Lietuvos sau-
gumui. Dabartiniame JAV politiniame klimate, kada
pažiūros slenka į kraštutinius polius, ateitininkai gali
atnaujinti savo veiklą, tapdami taikdariais ir pasau-
liui skelbdami savo kristocentrinę viziją. Jau nebe ,,ar
Dainava, ar Alabama”, o ,,Iš Dainavos – į Washingto-
ną su aksominėmis kepuraitėmis”. 

– Vida Kuprytė

Paskaitininkas Vytas Čuplinskas kalba moksleiviams apie kūrybingumą MAS Žiemos kursuose, Dainavoje.

Moksleivių ateitininkų sąjungos Žiemos kursai vyko 2016 m. gruo-
džio 26 – 2017 m. sausio 1 d. Dainavoje. Paskaitas jungiantis
įvaizdis buvo darbininko diržas, į kurį sukaišiojami lengvai pa-

siekiami įrankiai. Taip buvo stengiamasi vaizdžiai parodyti, kad Die-
vas kiekvienam teikia įvairių įrankių – sugebėjimų, talentų, išgyveni-
mų, kuriais turime apsijuosti ir naudotis. Kursuose buvo diskutuojama,
kaip atpažinti Dievo dovanas, kaip išmokti jas įvaldyti, kaip atpažinti
Dievo mums numatytą darbo planą. Kursų paskaitininkai ir vadovybė
iškėlė gimnazistams aktualias temas ir suteikė progą jiems tarpusavyje
išdiskutuoti. Čia patys moksleiviai trumpai aprašo kursų dienas ir pas-
kaitas.

O kur giedrininkės?
Tarp rožinių mezginių nebuvo matyti raudono aksomo kepuraičių
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Atmintyje išliko vaizdai…

Lietuva laisva ir nepriklausoma valstybė. Pasaulio Lietuvių Bendruomenei vie-
nas didelis uždavinys atkrito, Lietuvos laisvinimo darbas pasibaigė. Ar daugiau
jau mums nieko nebereikia daryti? Tiesa, reikia padėti Lietuvai. Bet koks mūsų

pačių tolimesnis likimas? Kokioje padėtyje liks Pasaulio Lietuvių Chartos įpareigo-
tas nuolatinis užsienio lietuvijos rūpestis – lietuvybės išlaikymas? 

Ir atsakymo ieškodami, daugelis iš mūsų, pasirodo, atsiduriame kryžkelėje: ir Lie-
tuvoje, ir užsienyje. Bet taip pat žinome, kad joje pasilikti negalime. Mums būtina
susirasti sau kelią ir juo eiti. Kryžkelėje dairydamasis, suvokiu kelis labai svarbius klau-
simus, nuo kurių sprendimo priklausys mūsų naujo kelio pasirinkimas. Ke1io - ve-
dančio į sunykimą ar gyvenimą. 

Štai jie Lietuvai nepriklausomybę atgavus – galioja Lietuvių Charta ar nebega-
lioja; reikia užsienio lietuviams jos idėjų padarinio – visų mūsų didžiosios jungties
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės, ar nebereikia? 

Mano atsakymas: REIKIA.

Iš PLB valdybos pirmininko Broniaus Nainio pranešimo PLB IX Seimui

Bronius Nainys – per asmeninių prisiminimų prizmę (4)

RAIMUNDAS MARIUS 
LAPAS

Praėjusį šeštadienį ,,Drauge” pra-
dėtą pasakojimų apie Bronių Nai-
nį ciklą norėčiau užbaigti savo as-

meniškais prisiminimais. Lapų šeimos
ryšiai ir draugystė su Nainiais prasidėjo
dar tada, kai, mūsų, vaikų nė nebuvo
ant šio svieto. Mano a. a. tėvas Edvardas
su Broniumi kartu tarnavo amerikiečių
kuopoje pokario Vokietijoje. Tėvas at-
šoko Bronės Vilčinaitės ir Broniaus
Nainio vestuves, o vėliau šiedu dalyvavo
mano tėvų, Edvardo Lapo ir Vilhelmi-
nos Kubiliūtės, vestuvėse, vykusiose jau
Amerikoje, Cicero. 

Atvykę į naują šalį Ameriką, dy-
pukai norėjo įamžinti savo gyvenimą.
Daugelis sunkiai uždirbtus pinigus in-
vestuodavo į mėgėjiškus 8 mm ,,Ko-
dak” filmavimo aparatus. Tokį turėjo ir
mano tėvas. Žiūrėk, kur tik šeimyninis
suėjimas, ten jis zuja aplink su savo ,,Ko-
dak”. Trijų minučių trukmės juostelė-
se buvo įamžinamos ir atostogos. Pir-
mas dešimtmetis naujoje šalyje buvo są-
žiningai užfiksuotas. Ne kartą į kadrus
pakliūdavo ir Nainiai. Būdami dar ,,pip-
sai” (gal trejų metukų?) į filmavimo ob-
jektyvą pakliuvome ir mudu su Rūta.
Atmintyje išliko kadrai, kai, atsisėdę
ant grindų, mes tampėme kiekvienas į
savo pusę kartoninę ,,Schlitz” alaus
dėžę (aišku, su tuščiais buteliais). Vy-
resnioji Nainių dukra Laima (jau ,,pa-
nelė”, nes keliais metais vyresnė!) ant-
rame kadrų plane apsirengusi baltai
kaip fėja suka piruetus – tarsi baleri-
na…

b b b

…Prisimenu, vaikystėje girdėjau
pasakojimą, kad vienas iš pirmųjų Bro-
niaus Nainio darbų Amerikoje buvo
pardavinėti alų. Įsidarbino jis Idelfon-
so Šadausko ,,White Bear” alaus da-
rykloje Indianoje ,,salesmanu”. Eidavo
nuo vienos ,,tarvernos” prie kitos, siū-
lydamas prekiauti dar tarpukaryje Ma-
žeikiuose išgarsėjusio lietuvio aludario
produkcija. 

Sykį plieno pramonės mieste Gary
į ,,taverną” užeina tvarkingai, su kos-
tiumu apsirengęs Nainys. Prisėda prie
baro. Barmenas (kuris, pasirodė, besąs
ir užeigos savininkas) klausia – ko įpil-
ti? Savimi pasitikintis Nainys sako tu-
rįs atsinešęs savo gėrimą. Ištraukia iš
portfelio ,,Baltosios meškos” butelį ir pa-
prašo atidarytuvo. Šeimininkas atida-
ro butelį ir įpila į stiklinaitę kažkokį

įtartiną, drumzliną, gintarinės spal-
vos skystį. ,,Salesmanas” nė kiek ne-
abejodamas siūlo amerikiečiui para-
gauti, netgi užtikrina, kad jam taip
patiks, jog būtinai užsakys šio alaus,
kad galėtų pardavinėti savo užeigoje.
Paragavęs vos gurkšnį, šis alų išspjovė,
vargšą Nainį pasiuntė velniop, o port-
felį su likusiais buteliais išmetė į gatvę.
Pasirodo, Šadauskas laikėsi prieškari-
nių alaus pilstymo tradicijų ir neturė-
jo savo darykloje Indianoje tinkamų šal-
dytuvų. Alutis buvo prarūgęs. Nainiui
greitai teko ieškoti kitos ,,profesijos”…

b b b

…Tačiau Nainys, matyt, turėjo ,,sa-
lesmano” gyslelę. Pastebėjęs, kad rašau
į Clevelande leidžiamą ,,Dirvą”, jis spy-
rė mane bendradarbiauti su ,,Pasaulio
lietuviu”. Tai buvo maždaug 1974–1975
metais. Prie šio raginimo prisidėjo ir pe-
dagogas Stasys Barzdukas, su kuriuo
susitikome vienoje lietuvių kalbos stu-
dijų stovykloje Kent State University.
Nors jie ir tikino, kad man nereikia ,,žo-
džių kišenėje ieškoti”, spardžiausi nuo
tokių įsipareigojimų, nes viena koja jau
buvau Šveicarijoje – katalikiškame
Fribourg universitete ruošiausi studi-
juoti prancūzų kalbą ir sovietologiją.
Kaip galėsiu redaguoti mėnesinį  jau-
nimo skyrių iš tokios šalies, kurioje
visa negausi lietuvių bendruomenė –
pensijinio amžiaus? Bet Nainys laimė-
jo – aš pasidaviau. Sėdėdamas prie se-
nos išklerusios rašomosios mašinėlės

(skambiu pavadinimu ,,Royal”, bet be
lietuviškų diakritinių ženklų) iš Alpių
šalies kas mėnesį vis kažką suraizgy-
davau. Kartą, pritrūkęs lietuviškų temų
ir perskaitęs Lietuvoje leidžiamame
,,Švyturio” žurnale straipsnį apie juo-
daodę jaunimo revoliucionierę Angela
Davis (berods, tai buvo Rytų Berlyne gy-
venusio Leono Stepanausko straips-
nis), nutariau paskelbti jo santrauką
jaunimo skiltyje ,,Pasaulio lietuvyje”.
Ar sulaukiau pylos iš Nainio – nebeat-
simenu. Greičiausiai – taip, nes po
metų grįžęs į Čikagą pakabinau ant vi-
nies savo redaktoriaus kepurę – leisiu
kitiems pavargti… 

b b b

…Artėjant Nainio 90-mečiui mudu
su Ramune nutarėm jį pasveikinti pra-
smingiau  nei įteikiant gėlių puokštę ar
saldainių dėžę. Tuomet Ramunė ir aš
buvome savaitraščio ,,Amerikos lietu-
vis” žurnalistai, Bronius Nainys šiam
laikraščiui rašydavo visada spalvin-
gus, kartais kandžius vedamuosius.
Ramunė nutarė įveikti nelengvą barjerą
ir prikalbinti Nainį būti ,,Gyvenimo
būdo” herojumi. Labai jis spardėsi, bet
pagaliau sutiko. Žinoma, iš tų pastangų
kalbėti ,,apie gyvenimą” nieko neišėjo
– viskas gavosi ,,apie darbą”. Bet ar ga-
lėjo būti kitaip? Juk darbas, veikla ir

Bronius Nainys ir ilgametis radijo laidų ,,Rytmečio ekspresas” bei ,,Studija R” bendra-
darbis filosofas Romualdas Ozolas.

Bronius Nainys įteikia žymenį komp. Juozui Žilevičiui Jaunimo centro kavinėje Či ka goje.
Nuotrauka greičiausiai daryta Muzikologijos archyvo (kuriame šio straipsnio au to rius
paauglystėje savanoriavo) perkėlimo į naujas patalpas 1974 m. kovo 17 d. proga.

Rūtos Nainytės ir Kęstučio Sušinskų asmeninio albumo nuotraukos

buvo jo ,,gyvenimo būdas”. O štai dėl ,,7
klausimų visiems” – buvo tik nekaltas
priedas prie pagrindinio pokalbio šio-
je skiltyje – net kilo konfliktas. Nainys
pareiškė, kad tikrai neatsakinės, nes ne-
norįs nieko bendra turėti su bulvari-
niais rašiniais. Ir apskritai jis neleisiąs
pokalbio spausdinti po kažkokia ,,Gy-
venimo būdo” vėliava… Reikėjo daug
kantrybės, kad tas pokalbis vis dėlto pa-
sirodytų, bet Nainys, atrodo, nebuvo juo
patenkintas.

Paskutinis ,,nuomonių skirtumas”
su Broniumi įvyko prieš pusmetį. Tuo-
met ryšiumi su dr. Martin Luther King
,,Taikos žygio” per Marquette Parką 50-
mečio minėjimu (jis vyko 1966 m. rug-
pjūtį) nutariau panagrinėti, kodėl lie-
tuviai pabūgo nekilnojamojo turto
agentų bauginimų ir masiškai bėgo iš
šių apylinkių. Galvojau – įdomus so-
ciologinis tyrimas. Kreipiausi elekt-
roniniu paštu gal į dvidešimtį lietuvių
visuomenės veikėjų bei verslininkų, ku-
rie tuomet ten gyveno ir dirbo. Niekas
į kvietimą pasidalinti įspūdžiais ir
nuomone neatsiliepė. Išskyrus Bronių
Nainį, kuris ragino mane nekurstyti ug-
nies – vardan saugumo. Štai ką jis
rašė: 

Dėkui  už  laišką  ir ypač  jame  iš-
klotas mintis.  Sukaktuvės... Hm...Hm...

Ir...  Susimąsčiau...  Kažin  ar  ver-
ta  ,,Draugui”   tą   tema   išjudinti.  Ypač
šiuo  policininkų  šaudymo  įkarščio lai-
ko tarpiu?  Ar ne geriau būtų  pro šią su -
kaktį  praeiti  tyliai?  Juk  žmogiška  ir
už miršti.  Nežinau... 

Kol  kas  tik  samprotauju.  Įskelsim
žiežirbą, kuri  gali   įsižiebti   gaisru,  de-
gi nančiu  ir  mūsų  pakinkles...  Bet  tiek
gali  dar  ir neužtekti.  Dabar  madinga
ir  sprogti.

O  vaikigaliai  pigūs...

Suprantu tėvišką rūpestį, bet gaila,
kad taip ir nesužinosim, kas paskatino
palikti pavyzdingai prižiūrimą dviejų
aukštų namelį Maplewood gatvėje ne-
toli Janušaičio ir Mažeikos ,,Paramos”
parduotuvės…

Visgi Tavo, Broniau, dėka išmo-
kau patriotiškumo abėcėlę. Taip pat –
kovoti už įsitikinimus, net ir tada, kai
nuolat duodama per galvą botagu. Ačiū
Tau už įkvėptą drąsą – ir guzus ant gal-
vos su retėjančiais plaukais…   

Pabaiga
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Parengė Vitalius Zaikauskas

LIETUvA  IR PASAULIS

Siekia grįžti į darbinį ritmą
Vilnius (URM info) –

„Turime grįžti į darbinį
ritmą ir tuomet paaiškės,
kur mes esame, ką mes
galime ir privalome iš-
saugoti tai, kas dešimt-
mečiais buvo sukurta, ir
sukurta buvo ne sąskaita
vieni kitų, o vardan vieni
kitų”, – sakė užsienio rei-
kalų ministras Linas Lin-
kevičius.

Pasak ministro, pir-
mieji pasitarimai su JAV
administracija įvyks jau
vasarį, kai susitiks NATO
gynybos ministrai, balan-
dį – užsienio reikalų mi-
nistrai. Tikimasi, kad NATO viršūnių
susitikimas įvyks jau šį pavasarį. 

Pasak ministro, Lietuvos diplo-
matinė tarnyba aktyviai ieško ryšių su
naująja JAV administracija ir jos ap-
linka.

„Aš kalbėjau telefonu su generolu
Michael Flynn ir su administracijai ar-
timu Rudy Giuliani, kuris pats pa-
reiškė, (...) kad nori atvažiuoti arti-
miausiu metu, gal pavasarį, į Lietuvą.
Tai irgi būtų labai svarbus solidarumo

ženklas, aptartume labai daug konk-
rečių reikalų, pavyzdžiui, energetinį
saugumą, kuo jis domisi, arba kiber-
netinį saugumą, kuo rūpintis jam pa-
skirta prezidento Trump”, – sakė L.
Linkevičius. 

Lietuvos užsienio reikalų minist-
ras nedramatizuoja akivaizdžių ženk-
lų, kad naujoji JAV administracija
stengsis sureguliuoti santykius su
Rusija, ir tikisi, jog jie bus normali-
zuoti.

D. Trump pritaria kankinimams

Vilnius (Bernardinai.lt) – Paaiš-
kėjo tradicinio Kaziuko savaitgalio
prekybos organizatorius – tai uždaro-
ji akcinė bendrovė „Vikšris”, kuri kovo
3–5 dienomis vilniečiams ir miesto
svečiams žada išskirtinę programą.
Vilniaus miesto savivaldybės skelbtą
konkursą laimėjusi įmonė surengs jau
keturioliktą Kaziuko mugę sostinėje.

UAB „Vikšris” vadovas Vytenis
Urba sako, kad šių metų Kaziuko mugė
gausi staigmenų: „Mes sieksime, kad
mugė virstų ne tik prekybos aikštele,
bet ir švente, kurioje vyrautų pakili
nuotaika, o kiekvienas jos dalyvis tap-
tų aktyviu mugės herojumi. Apsilan-
kiusieji turės galimybę išgirsti įvai-

riaspalvę koncertinę programą, įsi-
gyti liaudies meistrų pagamintų daik-
tų. O tikriems tradicijų mylėtojams su-
teiksime galimybę įsigyti Kaziuko
mugės pasą ir  vizą”, – atskleidžia V.
Urba. 

Mugės prekeiviai pasiūlys tautinio
paveldo produktų, tradicinių gami-
nių, tautodailės, dailiųjų amatų ir ran-
kų darbo dirbinių, žemės ūkio, mais-
to produktų.

Prekyba šiemet vyks senamiesčio
širdyje. Visas tris mugės dienas medžio
meistrai dirbs prie didžiosios Lietuvos
klumpės rekordo įgyvendinimo. Lau-
kiama apsilankant daugiau pusės mi-
lijono lankytojų.

Kaziuko mugė – pirmąjį pavasario savaitgalį

Vilnius (Alkas.lt) – Sausio 27
d.  Šiauduvoje (Šilalės r.) vyko Pilia-
kalnių ir Tautinių drabužių metų
atidarymo renginys – seminaras „Vie-
tinės bendruomenės  ir piliakalniai:
bendrakultūrinis ryšys ir tradici-
jos”. 

Renginys prasidėjo ant Medvėga-
lio piliakalnio (Laukuvos sen., Šilalės
r.), o seminaras vyko netoli Maironio
apdainuoto Dievyčio ežero ir pilia-
kalnio, Šiauduvos kultūros namuose.
Universitetų ir kitų mokslo įstaigų
mokslininkai bei  istorijos ir etninės
kultūros puoselėtojai, tautinių ir is-
torinių drabužių gamintojai seminare
dalinosi savo sukaupta teorine ir gy-
vąja patirtimi.

„Piliakalniai yra baltų kultūros ir
ankstyvosios Lietuvos valstybės sim-

bolis, Lietuvos Didžiosios Kunigaikš-
tystės valstybingumo liudijimas ir
tautinio atgimimo sąjūdžio įkvėpimo
šaltinis. Tautinis drabužis yra viena iš
etninio tapatumo ir nacionalinės kul-
tūros išraiškos formų. Viliamės, kad
šis seminaras padės geriau suvokti bal-
tų (aisčių) paveldą, įkvėps pasididžia-
vimą mūsų protėvių palikimu, bus
įžanga į modernios Lietuvos valstybės
atkūrimo šimtmečio minėjimą”, – sakė
vienas iš renginio rengėjų Etninės
kultūros globos tarybos (EKGT) pir-
mininkas Virginijus Jocys.

Seminaro rengėjai: Etninės kul-
tūros globos taryba, Šilalės rajono sa-
vivaldybė, Šilalės rajono savivaldy-
bės kultūros centras, Lietuvos eduko-
logijos universitetas, Lietuvos ar-
cheologijos draugija.

Tautinių drabužių ir Piliakalnių metai

Vilnius (,,Draugo” info) – Kultūros
ministrė Liana Ruokytė-Jonsson teigia
palaikanti idėją Vilniuje sukurti mies-
to muziejų.

Pasak ministrės, Vilniaus miesto
muziejaus steigimu turėtų rūpintis
sostinės savivaldybė, o Kultūros mi-
nisterija yra pasirengusi padėti su-
teikiant ekspertinę pagalbą, konsul-

tuojant.
Dėl muziejaus kreiptasi į sostinės

merą Remigijų Šimašių. 
R. Šimašius sakė pats matantis to-

kio muziejaus poreikį ir žadėjo dėti pa-
stangas, kad tokia įstaiga mieste būtų
įkurta.

Meras teigė, kad vienas iš galimų
variantų – tam panaudoti rotušę.

Svarstoma Vilniaus muziejaus idėja

Washingtonas (BNS) – JAV pre-
zidentas Donald Trump pareiškė ma-
nantis, kad imituojamas skandinimas
ir kiti tardymo metodai, daugelio lai-
komi kankinimais ir draudžiami įsta-
tymų, yra „absoliučiai veiksmingi”, bet
dėl jų sugrąžinimo ketina tartis su
Centrinės žvalgybos valdybos (CŽV) ir
Pentagono vadovais.

Paklaustas apie imituojamą skan-
dinimą D. Trump sakė, kad būtina „su
ugnimi kovoti ugnimi”, kai IS kovoto-
jai žudo amerikiečius nupjaudami
jiems galvas arba vykdo kitokius žiau-
rumus.Tačiau jis pridūrė, kad kliausis
Pentagono vadovo James Mattis ir CŽV
direktoriaus Mike Pompeo pozicija.

Kaip pranešama, yra parengtas

įsako projektas, leidžiantis atkurti
„juoduosius objektus”, kuriuose įta-
riami teroristai buvo laikomi po 2001
metų rugsėjo 11-osios atakų. Tuose
slaptuose kalėjimuose buvo naudojami
šiurkštūs tardymo metodai, įskaitant
imituojamą skandinimą.

Pernai D. Trump pareiškė, kad
kankinimai veikia ir pažadėjo sugrą-
žinti imituojamą skandinimą bei „daug
blogesnes” priemones.

Per Senato komiteto posėdį, kai
buvo tvirtinama jo kandidatūra, M.
Pompeo žadėjo, kad tikrai nesutiks
vykdyti jokio įsako, nurodančio at-
naujinti „šiurkščius tardymo meto-
dus”, naudotus CŽV po Rugsėjo 11-
osios atakų.

Prognozuoja euro zonos iširimą
Londonas („Draugo” info) – Hen-

ley verslo mokyklos profesorius Ted
Malloch, kurį, kaip skelbia gerai in-
formuoti šaltiniai, JAV prezidentas
Donald Trump nori paskirti Amerikos
ambasadoriumi Europos Sąjungoje
(ES), pareiškė manąs, kad euro zona iš-
irs per ateinančius pusantrų metų.

Kai tik Britanija išstos iš bendros
rinkos ir muitų sąjungos, ji galės ig-
noruoti „Briuselio biurokratiją” ir
pati sudaryti prekybos susitarimus,
sakė amerikietis.  

T. Malloch nuomone, vadinamasis
„kietasis Brexit” būtų geriausias va-
riantas Jungtinei Karalystei. 

Jungtinės Karalystės ministrė pir-
mininkė Theresa May, penktadienį su-
sitikusi su naujuoju JAV prezidentu
Donald Trump, be kitų klausimų, ap-
tarė galimybę sudaryti prekybos su-

sitarimą tarp JAV ir Jungtinės Kara-
lystės.

M. Albright pasirengusi pereiti į islamą
Washingtonas (Diena.lt) – Buvu-

si JAV valstybės sekretorė Madeleine
Albright pareiškė esanti pasirengusi
pereiti į islamą dėl Amerikos prezidento
Donald Trump ketinimų nebepriimti
pabėgėlių iš Sirijos ir nebeišduoti vizų
atvykėliams iš musulmonų šalių.

„Aš augau kaip katalikė, paskui ta-
pau Episkopalinės bažnyčios nare, o

dar vėliau išsiaiškinau, kad mano ar-
timieji buvo judėjai. Dabar aš iš soli-
darumo pasirengusi tapti musulmone”,
– pareiškė M. Albright.

M. Albright buvo pirmoji moteris
– JAV valstybės sekretorė, ji ėjo šias pa-
reigas nuo 1997 iki 2001 metų, kai
Amerikos prezidentas buvo demokra-
tas Bill Clinton.

Rusijos kariuomenė taps „nematoma” 
Maskva (BNS) – Rusijos kariuo-

menė artimiausiu laiku tikriausiai
bus aprūpinta vadinamaisiais „nema-
tomaisiais apsiaustais”, leidžiančiais
apsaugoti ginkluotę ir karinę techniką
nuo elektroninių kovos priemonių,
pareiškė vienos elektronikos įmonės
aukšto rango pareigūnas.

Bendrovė „Roselektronika” ruo-
šiasi pasirašyti sutartį su užsakovais
dėl feritinio audinio tiekimo.

Pernai „Roselektronika” vadovas
Igoris Kozlovas sakė, kad kariuomenė

atlieka bandymus, tikrindama, kiek
veiksmingi yra „nematomieji apsiaus-
tai”, turintys apsaugoti tankus, lėktu-
vus, karo laivus ir kitokią techniką nuo
radioelektroninių kovos priemonių.

Pasak jo, toks „apsiaustas” iš spe-
cialaus pluošto smarkiai apsunkina ga-
limybes identifikuoti objektus radio-
lokacijos priemonėmis. Pavyzdžiui,
uždengus tokiu audiniu tanką, priešo
radarai jo nebeatpažįsta, nors ir fik-
suoja radijo bangas atspindintį objek-
tą, aiškino I. Kozlovas.

Melania Trump atkeršijo batsiuviui?  
Sarajevas (Faktai.lt) – Serbų di-

zaineris Marink Umičevič, pasiuvęs
batelius būsimajai JAV pirmajai poniai
Melania Trump, negalėjo pakliūti į D.
Trump inauguracijos iškilmes, ka-
dangi negavo Amerikos vizos.

Bosnijos serbams priklausantis
avalynės fabrikas pagamino dvi poras
batelių M. Trump, kad pademonst-
ruotų paramą jos vyrui. Viena iš jų –
balti aukštakulniai – kaip tik ir skirti
inauguracijai.

„Viskas buvo paruošta: smokingas,
peteliškė, netgi dovanos”, – pasakoja M.

Umičevič.
Pasak dizainerio, jis turėjo planų

dėl tolesnio bendradarbiavimo su
Trump šeima. „D. Trump duktė iš pir-
mosios santuokos turi savo avalynės
fabriką, aš norėjau sudaryti su ja kelis
sandorius. Kelionė į Ameriką – tolima
ir brangi, aš nenorėjau nuvažiuoti ten
šiaip, be tikslo”, – sakė serbas.

M. Umičevič parašė atsiprašymo
laišką M. Trump. Ši savo ruožtu at-
siuntė jam kaklaraištį ir marškinė-
lius, kurie, anot dizainerio, jam per
maži.

L. Linkevičius nori kaip galima greičiau sugrįžti į darbinius
santykius su JAV.                                             15 min.lt nuotr.

Ted Malloch prognozuoja greitą euro zonos
griūtį. Lexo al nuotr.
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Parengė Dainius Ruževičius

SPORTAS

Europos futbolo federacijų asociaci-
jos (UEFA) atliktas tyrimas parodė, kad
prestižinis „Šešių Nacijų” regbio tur-
nyras yra lankomiausias pasaulio spor-
to renginys.

2015metų duomenimis, „Šešių
Nacijų” turnyro rungtynė-

se vidutiniškai apsilankė net po 72
tūkst. žiūrovų. Per 15 įvykusių rung-
tynių regbio stadionuose iš viso apsi-
lankė net 1 mln. 80 tūkst. žmonių.

Antrąją vietą šiame sąraše užėmė
amerikietiško futbolo NFL čempiona-
tas. Jame apsilankė net 17 mln. 510
tūkst. žiūrovų, tačiau per sezoną buvo
sužaistos 258 rungtynės, todėl mačo lan-
komumo vidurkis siekia 68,4 tūkst.
žmonių.

Trečioje sąrašo vietoje – 2014 metų
FIFA pasaulio futbolo čempionatas.
Jame vidutiniškas vienerias rungtynes
stebėjo 53 592 žiūrovai. Ketvirtoje po-
zicijoje – 2015 metų pasaulio regbio
čempionatas ir vidutiniškai 51 621 žiū-
rovas. Penketuką užbaigia 2012 metų
Europos futbolo čempionatas su 46 481
žiūrovo vidurkiu. 

Ataskaitoje priduriama, kad „Še-
šios Nacijos” pirmauja pagal žiūrovų
vidurkį. Pagal bendrą lankomumą šis
turnyras yra 48-oje vietoje dėl gerokai
mažesnio rungtynių skai čiaus nei kitų
sporto šakų čempio natuose.

2017 metų „Šešių Nacijų” tur nyras
prasidės vasario 4 dieną. Jame dėl
stipriausios Europos komandos vardo
varžosi Anglijos, Škotijos, Velso, Airi-
jos, Italijos ir Prancūzijos regbininkai.

Nacionalinė krepšinio asociacija (NBA) paskelbė va-
sario 17 d. vyksiančio „Visų žvaigždžių” savaitgalio „Ky-
lančių žvaigždžių” rungtynių komandų sudėtis. Pa-
saulio rinktinei atstovaus ir Oklahomos „Thunder” pir-
mametis Domantas Sabonis. Tai pirmasis lietuvis, da-
lyvausiantis tokiose varžybose.

Nors garsios mūsų krepšinio legendos Arvydo
Sabonio sūnus Do mantas nesitikėjo taip grei-
tai dalyvauti „Visų žvaigždžių” renginyje,

NBA trenerių asistentai, spren džian tys sudėčių li-
kimą, nutarė kitaip – jie balsavo už lietuvį.

Į renginį pretendavo ir Min daugas Kuzminskas,
tačiau New Yorko „Knicks” puolėjas nesulaukė NBA
trenerių asistentų balsų.

Į „Kylančių žvaigždžių” rungtynes kviečiami
NBA debiutuojantys arba tik antrus metus žai-
džiantys krepšininkai. Kylančių žvaigždžių rungty-
nių dalyvius – po 10 JAV ir „Pasaulio” komandose,
rinko visų 30-ies NBA klubų trenerių asistentai.

D. Sabonio komandos draugais bus Joel Embiid,
Dante Exum, Buddy Hield, Nikola Jokič, Trey Lyles,
Emmanuel Mudiay, Jamal Murray, Kristaps Porzin-
gis ir Dario Šarič.

JAV komandos marškinėlius vilkės Devin Boo-
ke, Malcolm Brog don, Marquese Chriss, Brandon Ing-
ram, Frank Kaminsky, Jahlil Okafor, D’Angelo Rus-
sell, Jonathon Simmons, Karl-Anthony Towns ir
Myles Turner.

NBA „Kylančių žvaigždžių” rungtynės vyks va-
sario 17-ąją. Šiemet NBA „Visų žvaigždžių” savaitgalis
rengiamas New Orleans.

D. Sabonis bus pirmasis lietuvis dalyvausiantis NBA „Visų
žvaigždžių” savaitgalio „Kylančių žvaigždžių” varžybose.

Domantas Sabonis dalyvaus NBA 
„Visų žvaigždžių” rungtynėse

„Šešių Nacijų” regbio turnyras – masiškiausias pasaulio sporto renginys.

Lankomiausias sporto renginys
pasaulyje – regbio varžybos

Kauno „Žalgirio” klubui raidžių derinys
CSKA jau nekels nemalonių jausmų:
daugiau kaip šešiolika metų žalgiriečiai
negalėjo pakelta galva išeiti iš aikštės
po dvikovos su Maskvos CSKA. 

Tačiau ne sausio 24-ąją. „Žalgiris”
antradienį Eurolygos akistatoje
namie su galingiausiu Rusijos

klubu žaidė 18-ąjį kartą ir galiausiai iš-
kovojo pirmą pergale. Du kėlinius var-
žovams ant kulnų lipęs Lietuvos šalies
čempionas, net likęs lemiamame kėli-
nyje be technines pražangas gavusio
trenerio Šarūno Jasikevičiaus, nenu-
sileido Eurolygos nugalėtojams ir įvei-
kė Maskvos superklubą 79:74 (20:20,

18:25, 19:16, 22:13). Kauniečiai įveikda-
mi CSKA nutraukė trijų pralaimėjimų
iš eilės seriją prestižiniame turnyre.
Komanda pirmą kartą nuo praėjusių
metų sausio mėnesio žaidė be savo tre-
nerio Šarūno Jasikevičiaus. Antra me
kėlinyje teisėjų klaidas nutaręs pako-
mentuoti Š. Jasike vi čius užsi dirbo
techninę pražangą  ir privalėjo palikti
ne tik atsarginių žaidėjų suolą, bet ir
areną. Visą kėlinį komandai  vadovavo
Š. Jasike vičiaus Darius Maskoliūnas.
Kaunie čiai, po trenerio išvarymo, tu-
rėjo 8 taškų prarają, bet po „sukrėtimo”
pradėjo galingiau gintis ir buvo suma-
žinę atsilikimą iki 2 taškų. Po Artūro
Milaknio pirmojo pataikyto tolimo me-
timo CSKA ketvirto kėlinio 7 minutę

buvo priekyje vos 70:68.
Maža to – lyg paskutines
rungtynes žaidę žalgi-
riečiai sugebėjo per-
sverti rezultatą ir pade-
dant Kevin Pangos tri-
taškiams iškovoti per-
galę, kurios „Žalgiris”
laukė nuo 2000-ųjų, kai
paskutinį kartą Euro-
pos turnyruose buvo
įveikęs CSKA. 

„CSKA – viena stip-
riausių Europos ko-
mandų, tad pasiekti per-
galę prieš tokį varžovą –
didelė garbė. Ačiū žai-
dėjams, kad ‘Žalgiris’ pa-
rodė charakterį”, – sakė
Lietuvos krepši nio fede-
racijos (LKF) preziden-
tas Arvydas Sabonis.

Emocijos Kaune: „Žalgiris”
sensacingai palaužė CSKA

ginyje balsavo daugiau kaip 57,8 tūkst. balsų, o Do-
mantą Sabonį palaikė daugiau kaip 16,3 tūkst. aist-
ruolių. Už neseniai New Orleans „Pelicans” ko-
mandoje debiutavusį Donatą Motiejūną balsavo
1,471 respondentas.

Šiemet NBA „Visų žvaigždžių” rungtynių bal-
savimo sistema buvo kitokia. Starto penketo sudė-
tį lėmė ne tik sirgalių balsai – jų sprendimas lėmė tik
50 proc. galimybės pasi rodyti šventės rungtynėse.
Dar 25 proc. lėmė NBA krepšininkų balsai, likusius
25 proc. – žurnalistų. Liku sius krepšininkus rinksis
komandų trenerių štabai. 

Paskelbti Rytų ir Vakarų 
startiniai penketai

NBA organizatoriai galiausiai jau turi vardus  ir
krepšininkų, kurie pasirodys ant parketo vasario 19-
ąją per „Visų žvaigždžių” rungtynes. Po paskelbtų
rinkimų, susumavo gerbėjų, sportininkų ir žurna-
listų balsus, Vakarų konferencijos starto penketuką
sudarys Steph Curry, Kevin Durant (abu „Golden Sta-
te Warriors”), Anthony Davis (New Orleans „Peli-
cans”), James Harden (Houstono „Rockets”) ir Kaw-
hi Leonard (San Antonio „Spurs”).

Su jais sieks pasigalynėti Rytų konferencijos ge-
riausieji krepšinin kai: LeBron Jamess, Kyrie Irving
(abu Clevelando „Cavaliers”), Giann Antetokounm-
po (Milwaukee „Bucks”), Jimmy Butler (Chicago
„Bulls”) ir DeMar DeRozan (Toronto „Raptors”).

Geriausių žaidėjų rinkimuose sensacijos neį-
vyko: daugiausiai sirgalių balsų sulaukė „Cava-
liers” superžvaigždė LeBron James, už kurį balsuota
1,893 mln. kartų. Jis įspū dingame NBA renginyje pa-
sirodys jau 13-ąjį kartą – tai yra visų laikų rekordas.
Antrasis rinkimuose liko „Golden State Warriors”
gynėjas Stephen Curry, kuriam sirgaliai atidavė
1,848 mln. balsų. Trečias – dabar jau S. Curry ben-
draklubis Kevin Durant (1,768 mln.), o ketvirtuoju
liko „Cavaliers” gynėjas Kyrie Irving (1,696 mln.). Iš
viso savo nuomonę pareiškė net 38 milijonai krep-
šinio aistruolių.

Rinkimuose buvo galima atiduoti savo balsą ir
už lietuvius: M. Kuzminskas surinko 12,2 tūkst. bal-
 sų, už Joną Valančiūną, kad šis pa sirodytų NBA ren-

Treneris Šarūnas Jasikevičius.                           15min.lt nuotr.
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Praėjusį sekmadienį Washing tono lietuvių ben-
druomenė į nau ją tarnybos vietą – Gabono Res pub-
li ką Afrikoje – išlydėjo Vatika no nunciatūroje dirbu-
sį monsinjorą Rolandą Makricką. Lietuvių mokykla Va-
šingtone, kurioje monsinjoras buvo dažnas svečias,
iš nau dojo galimybę plačiau jį pakal binti, geriau jį pa-
žinti.

Gerbiamą monsinjorą R. Makricką kalbina Lietuvių
mokyklos Vašingtone 10 klasės mokinys Tomas Su-
jeta.

– Kokia buvo Jūsų šeima, kurioje užaugote? Kas ska-
tino rinktis būtent šitą gyvenimo kelią? Kodėl pasirinkote
kunigystę?

– Augau religingoje šeimoje, kur buvo mokoma
tikėjimo tiesų ir sekmadienio Mišių lankymas buvo
įprastas ir natūralus dalykas, nepaisant buvusios ta-
rybinių laikų kritikos ir keistų varžymų. 

Būdamas 9 metų, pradėjau patarnauti Mišiose,
tai ir buvo man suteikta galimybė geriau pažinti ti-
kėjimą bei Bažnyčios gyvenimą ir liturgiją. Tai ir pa-
skatino rinktis dvasininko kelią. Kaip patarnautojas
Mišiose išmokau ne vien tinkamai sekti Mišių eigą,
bet ir supratau jų reikšmę, prasmę bei istoriją. Tuo
laiku Biržų bažnyčioje dirbę kunigai man ir ki-
tiems patarnautojams paaiškindavo ir mokindavo, ko-
kia bažnytinių švenčių prasmė, kad tai nėra vien ap-
eigų ar maldų atlikimas, bet ir Jėzaus gyvenimo įvy-
kių prisiminimas, mūsų gyvenimo sąsajos su jais. 

Krikščionis yra Jėzaus sekėjas, tad būti tikru
krikščionimi pirmiausia reiškia pažinti Jėzų, jo gy-
venimą ir stengtis gyventi pagal jo pavyzdį. Gilesnis
Jėzaus gyvenimo pažinimas per Bažnyčią ir įsijun-
gimas į jos liturginį gyvenimą ir paskatino mane siek-
ti kunigystės, nes mačiau, kad tai be galo svarbi pa-
galba ir tarnystė žmonėms. Ir dar jaučiau vidinį tik-
rumą, kad ši vieta yra man, todėl negalėjau nepa-
klausyti vidinio balso, nepaisant visų galimų sun-
kumų.

– Ar tikite, kad Dievas visada su Jumis, ypač sun-
kiausiomis gyvenimo  akimirkomis?

– Be jokios abejonės tikiu Dievo buvimu visose
gyvenimo situacijose, net ir tada, kai suklystu ar būna
sunku. Dievas žmogui, vieninteliam iš visų kūrinių,
yra davęs protą, tad bet kokios gyvenimo situacijos
su išmintimi ir teisingumu gali būti išspręstos tin-
kamai. Būtų klaidinga galvoti, kad Dievas tiesiogiai
imtųsi tvarkyti mūsų reikalus ir saugoti mus nuo visų
pavojų, kai tik mes jo prašome kaip koks mūsų tar-
nas. Dievas kiekvienam duoda išminties ir savo ma-
lonės, tad tikintis žmogus su tinkamai išsiugdyta są-
žine ir sąmone turi vertinti ir spręsti gyvenimo
problemas bei kurti gyvenimą teisingai ir kūrybin-
gai. Sunkumai yra ne Dievo buvimo patikrinimas, bet
mūsų pačių dvasinės stiprybės ir gebėjimo teisingai
ir garbingai elgtis ne dėl savo naudos, ne vedami emo-
cijų, bet dėl bendro gėrio ir tiesos.

Dievo buvimas su žmogumi yra mūsų tikėjimo
esmė ir didžioji Kalėdų žinia – Dievas tapo žmogumi,
kad augtų, gyventų, džiaugtųsi ir kentėtų kartu su
žmonėmis ir už juos. Nė vienoje pasaulio religijoje,
išskyrus Krikščionybę, nėra tokio atvejo, kad Dievas
pasiaukotų už žmones, bet atvirkščiai, žmonės au-
kodavosi ir buvo aukojami dievams. 

Daugeliu ir savo asmeninio gyvenimo atvejų pa-
tyriau, kaip Dievas mane vedė ir globojo per gerus
žmones, patarimus, pavyzdžius ir įkvėpimą.

– Ar turite viltį, gal svajonę, kad tapsite vyskupu?
– Mano svajonės ir viltys tikrai nėra apie vys-

kupystę. Ir tuojau paaiškinsiu, kodėl. Aspiracija
būti kuo aukštesniu vadovu visai natūrali bet kokioje
pasaulietinėje organizacijoje ar versle, kur taip va-
dinamas kopimas karjeros laiptais yra įprastas ir na-
tūralus dalykas. Bažnyčioje taip nėra ar bent jau taip
neturėtų būti. Kiekvieno kunigo gyvenimas yra tar-
nystė Dievui ir žmonėms, todėl Bažnyčios vyresnie-
ji paskiria kunigus vienai ar kitai tarnystei pagal rei-
kalingas savybes ar sugebėjimus. Mano didžioji sva-
jonė ir noras yra tinkamai atlikti patikėtas kunigo pa-
reigas, kurias man paveda Bažnyčia ir kurias matau

Monsinjoras R. Makrickas: 
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reikalinga atlikti pagal savo pašaukimą ir tikinčių-
jų poreikius. Kiekvieną kartą, kai gaunu naują pa-
skyrimą, negalvoju, kur jis bus ar koks jis bus, bet gal-
voju, ką naujo reikės išmokti ir kaip pasiruošti, kad
galėčiau tinkamai atlikti savo pareigas bei būti nau-
dingu žmonėms. Vidinį džiaugsmą, pasitenkinimą ir
net gyvenimo laimę atneša ne užimamų postų svar-
ba, bet buvimas ten, kur skirta ir pasišventimas my-
limam darbui.

– Kodėl Kalėdos yra gruodžio 25 dieną, o ne pava-
sarį ar rudenį? Juk Biblijoje duoda suprasti, kad Jėzus gimė
ne žiemą.

– Kalėdų, Kristaus gimimo šventės data nėra ab-
soliučiai tiksli, bet apytikslė. Evangelijose minima,
kad Jėzus gimė tuo laiku, kai Judėjos karaliumi buvo
Erodas, ir tuo metu, kai vyko žmonių surašymas. Dėl
tos priežasties Juozapas su Marija, nors ir laukdami
kūdikio Jėzaus, turėjo vykti į Jeruzalę užsirašyti. Is-
torikai taip pat tvirtina, kad surašymas vyko būtent
apie gruodžio mėnesį, žiemą, tik, aišku, žiema Je-
ruzalėje ir prie jos esančiame Betliejaus mieste nėra
šalta kaip šiaurės kraštuose. Dėl tos priežasties Bib-

– Bet kuriai šventei reikia daug ruoštis ir
stengtis, kad ji būtų graži ir prasminga. O tai yra
konkretus darbas. Apaštalinėje nunciatūroje Was-
hingtone tai labai įtemptas laikas, nes gauname daug
laiškų bei prašymų perduoti kalėdinius sveikinimus
Popiežiui, turime parengti mūsų sveikinimus Ame-
rikos vyskupams, bažnytinėms organizacijoms bei
mūsų kolegoms, dirbantiems visuose pasaulio kraš-
tuose. 

Man Kalėdos kiekvienais metais kitokios ne vien
todėl, kad kas treji metai jas švenčiu skirtingose ša-
lyse, bet ir todėl, kad stengiuosi įvertinti, kas kiek-
vienais metais įvyko svarbiausia. Laikas yra dide-
lis mūsų turtas, kurį dera tinkamai išnaudoti ir bran-
ginti.

Taip norisi, kad grįžtume prie pirmų mūsų Ka-
lėdų dvasios, kada centre buvo Jėzaus gimimo įvy-
kis, nuostaba, kad Dievas panoro tapti vienu iš
mūsų ir parodyti, kad žmogaus gyvenimas yra dan-
gaus siekimas, siekimas šventų, teisingų dalykų. 

Gražu matyti, kad Kalėdos kiekvienais metais
sužadina žmonėse pačius šviesiausius jausmus, žo-
džius bei poelgius. Tai atsiskleidžia šeimose per Kū-
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lija nekalba apie sniegą ir tokią žiemą, kaip mes ją
įsivaizduojame.

– Kokios buvo Jūsų vaikystės Kalėdos?
– Mano vaikystės Kalėdos prasidėdavo Kūčių va-

kariene kartu su visa šeima, lauždavome kalėdaitį ir
sukalbėdavome padėkos maldą, kad visi sveiki su-
laukėme šių švenčių. Ankstyvą Kalėdų rytą iškil-
mingos Mišios gimtųjų Biržų bažnyčioje. Prisimenu,
kad visada būdavo daug sniego ir vienintelį kartą me-
tuose eidavome į Mišias taip anksti, dar tamsoje, bal-
tomis miesto gatvėmis.

Labai gerai prisimenu, kad prieš Kalėdas ir po
jų būdavo daugybė įvairiausių darbų bažnyčioje. Rei-
kėdavo padėti pastatyti prakartėlę bei papuošti baž-
nyčią eglutėmis. Bet tai buvo labai malonūs ir lau-
kiami darbai. 

Po Kalėdų šventės mūsų parapijos aktyvus jau-
nimas paruošdavo vaidinimą apie Jėzaus gimimą.
Tais laikais nebuvo galima viešai rodyti jokių reli-
ginių spektaklių ar vaidinimų, tad mūsų pasirodymas
ir parapijos choro giedotojų ir aktyvesnių parapijiečių
kalėdinis susibūrimas vykdavo vakare, kiekvienais
metais vis kitame vienkiemyje prie Biržų. Taip bū-
davo daroma, kad tarybinė valdžia negalėtų surasti
ir nubausti parapijos kunigų ir šventės organizato-
rių. Bet mums, vaikams, tokios slaptos Kalėdų šven-
tės labai patikdavo, nes reikėdavo išlaikyti paslaptį,
kada ir kur vyks renginys ir, aišku, tinkamai pasi-
ruošti, kad visiems patiktų vaidinimas ir giesmės.

– Kas Jums dabar Kalėdos? (Juk tai Jūsų darbas, pa-
reigos ir šventė). Kaip kito supratimas ir vertinimas šios,
anot Jūsų paties, didžiausios žmogiškumo šventės?

čių vakarienę, mokyklose bei bendruomenės Mišiose,
kai vaikų giesmės ir eilėraščiai kalba apie Dievo mu-
myse norimą tyrumą, gerumą bei žmogiškumą.

– Papasakokite apie savo studijas. Ar buvo sunkumų?
Ar studijuojant vis stiprėjo tikėjimas? Kas buvo įdomiau-
sia? Kokia disciplina (mokslas) buvo sudėtingiausias? Kas
stebino? Kokie iššūkiai? Ko turėjote atisakyti, kad eitumėte
Dievo keliu?

– Seminarijos studijas pradėjau Kauno kunigų
seminarijoje iš karto baigęs vidurinę mokyklą 1990
m. Tuo laiku jau buvo galima laisvai stoti į semi-
nariją be jokių valdžios varžymų ir apribojimų, kaip
būdavo anksčiau. Atgimimo metais buvo tiek daug
naujovių ir Kauno seminarijoje pradėjo lankytis bei
dėstyti profesoriai iš įvairių pasaulio kraštų. Atsi-
vėrė daug pilnesnis Bažnyčios supratimas, Lietuvoje
visur buvo galima laisvai kalbėti apie tikėjimą,
mokyti vaikus tikybos, rengti susitikimus bei sto-
vyklas jaunimui.

Po pirmųjų filosofijos metų Kauno seminarijo-
je su keturiolika kitų seminaristų buvau išsiųstas
studijoms į Romą, kur prasidėjo dar intensyvesnės
ir sudėtingesnės studijos bei pasirengimas kuni-
gystei. Romoje studijavau filosofiją ir teologiją, o po
kunigystės šventimų 1996 m. ir penkerių darbo
metų Vilniuje, vėl grįžęs į Romą, baigiau Bažnyčios
istorijos, bažnytinės teisės bei bažnytinės diploma-
tijos mokslus. Sunkiausia buvo ne patys mokslai, nes
dėstytojai buvo geranoriški ir aplinka įkvepianti, bet
nauja kalba, nes atvykau į Romą nemokėdamas ita-
lų kalbos. Bet greitai ją išmokau, ir italų kalba man
tapo antrąja kalba. Kiekviena bažnytinio mokslo sri-
tis man patiko ir daug davė, bet labiausiai man pa-
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tiko bažnyčios istorija. Šioms studijoms ir skyriau
daugiausiai laiko bei pastangų. Teko ne tik praleis-
ti daug laiko bibliotekoje, bet ir prie senųjų rank-
raščių Vatikano slaptajame archyve, kur rinkau
medžiagą ir apie Lietuvos valstybės atsikūrimą po
Pirmojo pasaulinio karo 1918 m. 

Istorija man patiko todėl, kad ji padėjo geriau su-
prasti ir vertinti dabar pasaulyje vykstančius įvykius
bei reiškinius ir tikėjimo bei Bažnyčios santykį su
visuomene. Bažnyčioje per ilgą jos istoriją yra įvy-
kę tiek daug ir jos sukaupta ilgametė patirtis mane
visada žavėjo ir iki šiol tebežavi. Meilė istorijai
man padėjo dar stipriau pamilti Bažnyčią ir tarnystę
jai. 

Tikėjimui reikalingas mokslas, nes tai nėra
vien maldų kalbėjimas ar šiaip koks pagerintas
mandagumas ir etiškas elgesys su žmonėmis. Dievas
yra davęs žmogui protą, protu ir suvokiame Dievą
kaip tikrąją tiesą, kuri mums suteikia tikrą bei gilų
pasaulio ir mūsų pačių supratimą. Evangelijose
dažnai randame apibūdinimą „teisus žmogus“ – tai
tikintis žmogus, kuris vadovaujasi Dievo tiesa savo
kasdieniame gyvenime, apsispręsdamas ir ką nors
pasirinkdamas.

– Ar galima Jūsų tarnystę vadinti darbu? Mes, žvelg-
dami į Jus, esantį visada altoriaus fone, jaučiame šventę.
Jūs visada liturginiais rūbais; giesmės, vargonų gausmas,
kartais tyla... Kaip pats vertinate?

– Kunigo gyvenimas tikrai nėra tik darbas
bažnyčioje ir vien vadovavimas maldoms ar Mišių
aukojimas, bet ir rūpestis kitais už bažnyčios ir pa-
rapijos ribų. Kunigas dirba kaip ir visi žmonės, tik
darbas šiek tiek kitoks, nes susijęs su dvasiniais da-
lykais, todėl kartais vengiama sakyti, kad tai darbas.
Galbūt pats teisingiausiais žodis, apibūdinantis ku-
nigo veiklą, būtų tarnystė, nes mūsų pašaukimas –
būti Dievo tarnais žmonėms. Tai, ką darome, nėra iš
mūsų pačių, bet tai Dievo per Bažnyčią mums, pa-
prastiems žmonėms, patikėta misija. Mes esame
tik tos misijos vykdytojai, bet ne jos išradėjai ar kū-
rėjai. Nors šiais laikais žodis tarnas nėra populiarus,
bet tarnystė yra dieviška dorybė, nes ir pats Jėzus at-
ėjo į pasaulį tarnauti žmonėms ir savo gyvybę už juos
atiduoti. 

Liturgijoje, kurią švenčiame sekmadieniais ar
kitų progų metu, yra iškilmingi ir gražūs maldos mo-
mentai, skirti atnaujinti mūsų ištikimybę Dievui bei
pakelti mūsų širdis arčiau prie Dievo, tad liturginiai
momentai turi būti nuoširdūs ir gražūs, nes tai da-
rome visų pirma dėl Dievo, kad jam padėkotume ir
tuo pačiu ši padėka mus praturtina ir daro žmones,
dvasingesnius ir kilnesnius. Bažnyčiose sukurtas me-
nas, liturginiai rūbai ir giesmės yra tam, kad padė-
tų mums įsijausti į mūsų maldą Dievui ir įsiklausyti
į jo žodžius Šventajame Rašte. Todėl visada sten-
giuosi, kad Mišių liturgija būtų tinkamai paruošta.
Džiugu, kad mūsų misijos Washingtone Mišiose kai
kurie lituanistinių mokyklų mokiniai noriai ateina
patarnauti jose bei padeda joms tinkamai pasiruoš-
ti.

– Jūs auklėjate savo pavyzdžiu. Mes niekada negir-
dėjome, kad pamoksluose moralizuotumėte, ką nors peik-
tumėte ar pabartumėte. Tai teisingiausia sielovados ugdymo
metodika?

– Esu tos nuomonės, kad Mišių pamokslas turi
būti to sekmadienio Švento Rašto skaitinių aiškini-
mas ir parodymas, kaip tos amžinos tikėjimo tiesos
vienaip ar kitaip yra gyvos mūsų gyvenime. Arba
kartais nėra gyvos ir jas reikia prikelti, ir atnaujinti.
Reikia dažnai naujai susižavėti Jėzaus mokymo
grožiu ir Evangelijos tiesa. Žmonės patys žino savo
klaidas ir netobulumus, tad gali lengvai stoti į akis-
tatą su tiesa ir save vertinti, jei tiesa yra teisingai,
įtaigiai ir aiškiai pristatoma.

Bažnyčia per savo kunigus bei katechetus turi
mokyti ir patarti, o kartais ir taisyti matomas klai-
das tiek visuomenės gyvenime, tiek asmeniniame ti-
kinčiųjų gyvenime. Tai, manau, tinkamiausia daryti
ne viešai, bet daugiau per asmeninius pokalbius. Iš-
pažintis yra tas sakramentas, kuris padeda mums
augti ir apvalyti ne vien savo sąžinę, bet ir sąmonę
nuo daugybės netobulumų.

– Ar skiriasi Jūsų veikla JAV nuo veiklos kitose šaly-
se?

– Nors Katalikų Bažnyčios mokslas yra tas pats
visame pasaulyje, tačiau kiekvienoje šalyje vietinė
Bažnyčia turi ir savas tradicijas bei kultūrines for-
mas, kuriomis veikia. Kiekvienoje šalyje buvo ir ki-
toks darbo pobūdis, nes skyrėsi šalių kultūros, kal-

bos, socialinis gyveni-
mas bei Bažnyčios padė-
tis. 

Nunciatūroje JAV
darbas daugiau susijęs
su naujų vyskupų skyri-
mo parengimu į įvairias
šalies vyskupijas. Tačiau
buvo ir ypatingų įvykių,
prie kurių teko prisidėti.
Reikšmingiausias įvykis
per šiuos trejus su puse
darbo metų – Popiežiaus
Pranciškaus pirmoji ke-
lionė į Šiaurės Ameriką
2015 metų rugsėjo pabai-
goje. 

Kitose šalyse buvo
daugiau ekumenės ar ka-
ritatyvinės veiklos, ta-
čiau visose šalyse, kur
dirbau, pagal galimybes
savo laisvą laiką skirda-
vau lietuvių sielovados
reikalams. 

– Jūsų pareigos Nu-
nciatūroje, tarnystė prie altoriaus, darbas Vatikane ir gal
dar daugiau, ko mes nežinome. Kas Jūs esate labiausiai:
diplomatas, kunigas, psichologas, administratorius...?

– Be jokios abejonės, visų pirma esu kunigas.
Galbūt ir sunku įsivaizduoti, bet Bažnyčios diplo-
matija remiasi Evangelijos tiesomis. Mūsų tikslas pa-
laikyti ir tarptautiniu lygiu skatinti pagarbą žmogui
kaip Dievo kūriniui, taiką pasaulyje tarp tautų, su-
gyvenimą tarp skirtingų religijų bei pagarbą gam-
tai. Tiek dvišaliuose santykiuose, tiek tarptautinių
organizacijų mastu šias evangelines nuostatas Šven-
tasis Sostas siekia nuolat pabrėžti ir ginti diploma-
tinėmis ir politinėmis priemonėmis. 

Taip pat labai akivaizdu, kad šioje tarnystėje rei-
kia ir psichologijos, administravimo, o ypač sveikos
nuovokos, bet tai tik priemonės pasiekti norimą tiks-
lą. Bažnyčios diplomatijos esmė ir pagrindinis prin-
cipas yra tiesos ieškojimas esminiuose žmonijos ir

žmogaus gyvenimo klausimuose, o ne kariniai ar eko-
nominiai svertai. Dėl šios priežasties istorijoje yra
buvę nemažai atvejų, kai Bažnyčios diplomatijos pa-
galbos buvo prašoma tarpininkauti, sprendžiant at-
skirų šalių konfliktus. Tai patvirtina ir neseniai at-
kurti Amerikos ir Kubos diplomatiniai santykiai.

– Koks Jūsų laisvalaikis? Ar iš viso turite laisvo laiko?
Kokią literatūrą skaitote? Kokia sporto šaka domitės?

– Nors laisvalaikio nėra tiek daug, tačiau jį sten-
giuosi išnaudoti knygų skaitymui istorinėmis bei
dvasinėmis temomis, istorinių vietų lankymui.
Mėgstu žaisti stalo tenisą bei krepšinį. Be to, kaip is-
torikas, domiuosi senomis knygomis bei žemėlapiais.
Tokie yra mano pomėgiai. 

– Ko labiausiai pasiilgstate?
– Kur bebūčiau, visada traukia gimtoji šalis, nes

tai svarbi mūsų gyvenimo ir tapatybės dalis, kurios
niekas negali pakeisti. Žemė, anot rašytojos V. Dau-
jotytės, kurią pereiname pirmaisiais savo gyvenimo
žingsniais turi ypatingą trauką. Didžiąją dalį savo
atostogų praleidžiu Lietuvoje, nors stengiuosi nu-
vykti ir pažinti kitas šalis.

Visada pasiilgstu lietuviškos duonos.

– Kokia Jūsų nuomonė apie Washingtono apylinkių lie-
tuvių bendruomenę? Apie mokyklų veiklą? Ką patartumė-
te? (Atsipra šau, jei šis klausimas nėra korektiškas.)

– Washingtono lietuvių bendruomenė man la-
bai patinka, nes randu didelę gyvenimo patirtį su-
kaupusių ir daug įvairiose srityse pasiekusių žmo-
nių. Sutinku žmonių su skirtingais požiūriais vi-
suomeniniais, politiniais ir bažnytiniais klausi-
mais, bet kartu ir jaučiu, kaip bendros tautinės ir re-
liginės šaknys bei paprastas žmogiškumas daugelį
vienija. Tai liudija neseniai įvykusi lietuvių tautinių
šokių šventė Baltimorėje ir Šiluvos koplyčios Va-
šingtone 50 metų jubiliejus.

Ši bendruomenės įvairovė atsispindi ir abejose
lituanistinėse mokyklose. Šiose mokyklose mokosi
skirtingų kartų lietuvių vaikai, siekdami to paties
tikslo: tėvų gimtosios kalbos ir kultūros pažinimo.
Pastebiu, kad šalia tradicinių kalbos lavinimo pa-
mokų vienoje mokykloje stengiamasi daugiau įjung-
ti teatrinių priemonių, o kitoje didesnis dėmesys ski-
riamas muzikinei išraiškai. 

Esu dėkingas, kad ir mokytojai, ir mokiniai
mane geranoriškai priėmė ir padovanojo tiek daug
įsimintinų bei šviesių akimirkų.

Linkėčiau, kad abi mokyklos būtų visada gyva
visos Washingtono ir apylinkių bendruomenės dalis.
Visų indėlis yra svarbus bei reikalingas ypač patiems
vaikams, nes augdami gali mokytis pagarbos ir
bendravimo. 

– Esame Jums už viską dėkingi: už suteiktą Pirmąją
Komuniją, už Sutvirtinimo sakramentą, už šv. Mišias, au-
kotas kiekvieną mėnesį, už galimybę tarnauti šv. Mišiose,
būti arčiau Dievo, už lankymąsi mūsų mokyklų šventėse,
už gerą žodį, už padrąsinimą, už namų pašventinimą. Dė-
koju už prasmingą pokalbį. Mes pasiilgsime Dievo žodžio,
tariamo Jūsų lūpomis. Linkime Jums geros nuotaikos ir pra-
smingų darbų.

Mons.  Rolandas Makrickas su Tomu Sujeta (k.) ir Vaidu Valiu. Irenos Sujetos nuotr.

Monsinjoras aukoja paskutines savo Mišias Washingtono
lietuviams. Rimo Čikoto nuotr.
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PETRAS V. KISIELIUS, mD, FACS
INKSTŲ, PūSLėS, PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA
Center for Health

1200 S. York, Elmhurst, IL 60126
Tel. 331-221-9004

ChirUrGAi

ViDAUS liGOS 

BenDrA PrAKtiKA 

ODOS liGŲ SPeCiAliStAi

AKiŲ liGOS

ARAS ŽLIOBA, mD
AKIŲ LIGOS – CHIRURGIJA
219 N. Hammes Avenue

Joliet, IL 60435
Tel. 815-741-3220

GEDAS M. GRINIS, MD
Inkstų,pūslės ir prostatos gydymas bei chirurgija

HOLY FAMILY MEMORIAL UROLOGY
1818 Memorial Dr., Manitowoc, WI 54220

920-320-6344

LInAS SIDRyS, mD
AKIŲ LIGOS–CHIRURGIJA–AKINIAI

2701 W 69 th St., Chicago, IL
5850 W 111th St., Chicago Ridge, IL
Tel. 708-636-6622

DR. ELIGIJUS LELIS
Akių ligos ir chirurgija

1192 Walter St, Lemont, IL 60439
1051 Essington Rd. #200

Joliet, IL 60435
Tel. 815-723-1854

VyTEnIS GRyBAUSKAS, mD
SUSAn T. LyOn, mD

Ausų, Nosies, Gerklės ligos,
Chirurgija, Klausos aparatai

7350 W. College Drive, Suite 208
Palos Heights, IL 60463
Tel. 708-361-9199

AUSŲ, nOSieS, GerKlĖS liGOS 

StUBUrO ir SKAUSMO liGOS 

DR. RENATA VARIAKOJYTĖ
SKAUSMO GYDYMO SPECIALISTė

7600 W. College Drive
Palos Heights, IL 60463
Tel. 708-361-5550

Nugaros, kaklo, galvos, sąnarių bei kitų
skausmų gydymas

SKAUSMO GYDYMAS

SUREnDER LAL, mD
Specialybė - vidaus ligos

7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652

Tel. 773-434-2123
Valandos susitarus

AnDRIUS KUDIRKA, mD, mPH
Bendros praktikos gydytojas
15300 West Ave. #221 South

Orland Park, IL 60462
708-590-5300

www.seimosgydytojas.com

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

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

sužeidimų darbovietėje bei kitų vietų
skausmo diagnozės ir gydymo specialistai.

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

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

www.illinoispain.com

DR. K. JUCAS
Odos ligų specialistas gydo odos 

teigiamus ir neigiamus auglius ir žaizdas.
Kosmetinė chirurgija.

3235 w. 111 St, Chicago, IL 60655
773-233-0744 arba 773-489-4441

PADEDAME SURASTI, NUPIRKTI IR ATVEŽTI 
AUTOMOBILIUS IŠ BET KURIO JAV AUKCIONO.
PERSIUNČIAME AUTOMOBILIUS IR DETALES.

ATLIEKAME AUTOMOBILIŲ REMONTĄ!
Tel. 708-430-4710, 630-774-1192

.
KEPyKLA IR DELIKATESAI

6216 W. Archer Ave., Chicago, IL 60638
Tel. 773-581-8500

• Lietuviška duona ir raguoliai
• Vestuviniai ir įvairūs tortai
• Siunčiame mūsų produktus UPS
• Atidaryta 7 dienas per savaitę
• Aplankykite mūsų svetainę — www.racinebakery.com

SIŪLOmE:
• Pigiausi aviabilietai į Vilnių, Kauną, Palangą.
• Poilsinės kelionės, pažintiniai turai į Las Vegas, Floridą,
Havajus, Meksiką, Dominiką, Karibų salas.
• Kruizai.
• Skrydžiai iš Lietuvos.

7 7 3 - 6 6 3 - 4 3 6 3w w w . S K y T R I P . n E T
info@skytrip.net

„DRAUGO” 
internetinėje svetainėje 

www.draugas.org

Pasidalinkite nuomone

www.facebook.com/draugolaikrastis

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

www.vytistours.com
info@vytistours.com

4024 235th St., Douglaston, NY 11363

Bronė Barakauskienė
Tel fax: 708-403-5717
mamabar3@aol.com

Rita Penčylienė
Tel fax: 708-923-0280
pencylar@comcast.net

ATSTOVYBĖ ČIKAGOJE

Siūlome pigiausius skrydžius visomis oro linijomis
iš Čikagos ir kitų Amerikos miestų į

LIETUVĄ

1-800-778-9847

Teiraukitės mūsų 2017 m. brošiūros. Ją galite patys išsispausdinti adresu:
www.vytistours.com

Specialios turistinės kelionės į Baltijos kraštus 2017m.
Dėl informacijos skambinkite Ritai Penčylienei

Kainas sužinoti ir užsisakyti vietas galite 
www.vytistours.com

Siūlome informaciją apie specialias nuolaidas
Atsiųskite savo el. pašto adresą
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SKELBIMAI
773-585-9500

,,Draugo” sudoku nr. 112
atsakymus atsiuntė: 

martin Taoras, Findlay, OH
B.  Kasperavičienė, St. Petersburg, FL

Tomas nagys, 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. 

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

Aušra Kriščiūnaitė Padalino
Broker/savininkė

Kalbame lietuviškai, ispaniškai, angliškai

Patirtis – daugiau nei
25-eri metai

DAntŲ GYDYtOjAi

DR. JOVITA KERELIS
DANTŲ GYDYTOJA

9525 S. 79 th Ave., Hickory Hills, IL

Tel. 708-598-8101

DR. LInA POŠKUS
Dantų gydytoja

11739 Southwest Hwy, 
Palos Hts, IL 60463

9201 Broadway Ave., Brookfield
Tel. 708-387-2020

DR. L. PETREIKIS
DANTŲ GYDYTOJA

9055 S. Roberts Road, Hickory Hills, IL
1 mylia į vakarus nuo Harlem Ave.

Tel. 708-598-4055
Valandos susitarus

DR. AUŠRInĖ SCHnEIDER
DANTŲ GYDYTOJA
Kalbame lietuviškai

10 S. 640 Kingery Highway
Willowbrook, IL 60527

Tel. 630-323-2245
Valandos susitarus

DR. DALIA E. CEPELĖ, DDS
Dantų gydytoja

10745 Winterset Dr.
Orland Park, IL 60467

708-873-9074
Valandos susitarus

DR. RAmUnĖ mACIJAUSKAS
Dantų gydytoja

9356 S. Roberts Road
Hickory Hills, IL

Tel. 708-598-2131
Valandos susitarus

DR. DALIA JODwALIS
Dantų gydytoja

15543 W. 127th St.
Suite 101, Lemont, IL
Tel. 630-243-1010

Valandos susitarus

DR. GAILĖ V. ČERnIAUSKAS
DANTŲ GYDYTOJA

Amerikos ,,TOP DENTIST” 2009 M.
318 W. Touhy Avenue 
Park Ridge, IL 60068
Tel. 847-692-2303

www.parkridgesmiles.com

PILnA DAnTŲ PRIEŽIŪRA:
• implantai
• tiltai, karūnos, protezai
• vaikų dantų gydymas
• šaknies kanalų valymas
• chirurgija
• parodontozės specialistas kabinete
• kosmetinės procedūros — ,,veneers”, 
balinimas • TMJ/TMD gydymas

PARDAVIMAS�IR�TAISYMAS
MIGLINAS TV

GE/RCA�ATSTOVYBĖ
2346�W.�69th Street
Tel. 773-776-1486

PERKA

Advokatas
GInTARAS P. ČEPĖnAS

6436 S. Pulaski Rd., 
Chicago, IL 60629

Tel. 773-582-4500
Valandos pagal susitarimą

ADVOKATAI

REAL ESTATE

EUGEnE C. DECKER, DDS, P.C.
DANTŲ GYDYTOJAS

Lietuviams sutvarkys dantis už prieinamą kainą 
Susitarimui kalbėti angliškai arba lietuviškai

4647 w 103 St, Oak Lawn, IL
Tel. 708-422-8260 

PERKAME:
f GINTARĄ IR  GINTARO DIRBINIUS
f RAUDONO KORALO DIRBINIUS
f AUKSO IR SIDABRO JUVELYRINIUS

DIRBINIUS
f MONETAS, ORDINUS IR MEDALIUS
f  PAVEIKSLUS IR SKULPTūRAS
f ANTIKVARINIUS DAIKTUS:
f įvairius laikrodžius
f radijas
f rankines siuvimo mašinas
f sidabrinius stalo įrankius
f šviestuvus
f ikonas, žvakides, kardus, špagas,    
durklus
f portsigarus

Ir kitus senovinius daiktus. 
Atvykstame į namus,

tel. 708-603-5494

NOTARIzUOTI VERTIMAI •  įgAlIOjIMAI • MIgRAcINIų
FORMų PIlDYMAS •  VERTėjO PASlAUgOS

Jurgita LaFortune
Vertėja

119 E. Ogden Ave., 
Suite # 210B

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

info@advancetrans.net
www.AdvanceTrans.net

Advance translations, Inc.

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

PERFINANSAVIMAS ir NUOMA

rasa Mitkus
Nekilnojamojo turto ir paskolų brokerė

PASLAUGOS

Maintence for apartments experi-
ence w/some electric/ plumbing/

heat/cabinet/install/tilework. 
Must speak english

Pease call 847-713-2901.

SIŪLO DARBĄ

Skaitykite,,Draugą”
greičiau! 

www.draugas.org

ĮVAIRŪS

� Moteris ieško žmonių priežiūros darbo
su gyvenimu. Tel. 630-640-3516.

� Vyras ieško darbo, gali pakeisti savait-
 galiais. Tel. 708-369-8592.

� Vyras, turintis ilgametę senelių prie-
žiūros darbo patirtį, ieško darbo su gyve-
nimu. Tel. 708-897-6936.

� Moteris ieško žmonių priežiūros darbo
su gyvenimu. Didelė patirtis. Gali pakeis-
ti bet kurią savaitės dieną. Siūlyti įvairius
variantus. Tel. 773-640-3559

� Moteris ieško senelių priežiūros darbo
su gyvenimu ar su grįžimu. Ilgametė pa-
tirtis. Tel. 708-299-6417.

� Vyras ieško nebrangiai  išsinuomoti  vie-
ną kambarį netoli Oak Lawn. Tel. 630-670-
0813.

� Jums sunku atlikti buitinius darbus,
jaučiatės vieniša/as, jums reikalinga slau-
ga ar slegia įvairios problemos? – Jums pa-
dės moteris, turinti patirties, rekomenda-
cijas, vairuojanti automobilį ir mylinti gy-
vūnus. Tel. 708-682-5329. 
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Atkelta iš 3 psl.

Neigiamų padarinių galima tikė tis
ne tik ateityje, bet ir Tokyo olimpinė-
se žaidynėse. Žinant, jog sporte egzis-
tuoja nenuspėjama traumų ri zika, rei-
kia atsižvelgti ir į galimybę prarasti
apie 20 procentų visų ruošiamų spor-
tininkų, kurių, kaip žino me, bus tik 60.
Jei olimpinio rezervo rinktinė nebus fi-
nansuojama, o aukš čiausios klasės
sportininkai susidurs su neišvengia-
mais pavojais ar tiesiog nuspręs baig-
ti savo sportinę karjerą, kas mūsų ša-
liai atstovaus olimpinėse žaidynėse?
Kas garantuos sėkmingą Lietuvos spor-
to ateitį? Būtent šie klaustukai la-
biausiai neramina ne tik pačius spor-
tininkus, bet ir jų trenerius bei fede-
racijų atstovus. „Nėra žinomas galu-
tinis šios reformos modelis, kas ir
kaip finansuos likusius aukštos klasės
sportininkus, jaunimą ir apskritai –
perspektyvią pamainą. Pačios federa-
cijos tikrai neišspręs šios problemos,
nes gaunamos lėšos nepakankamos
renginių organizavimui ir sportininkų
delegavimui į pasaulio ir Europos čem-
pionatus, apie sportininkų rengimui
skiriamas lėšas iš viso nėra ką ir kal-
bėti, jų tiesiog kol kas nėra”, – tikino
Nijolė Medvedeva. 

Permainos buvo būtinos

Sporto visuomenėje kilusį maiš tą
sukėlęs KKSD tikina, jog permainos
sporto finansų sistemoje buvo būti-
nos dėl neskaidraus LOSC darbo praei-
tyje. „Trys bazės, kuriose dirba 100
žmonių. Man atrodo, kad efektyviausia

būtų sumažinti šį biuro kratinį apara-
tą ir jam skiriamas lėšas perkelti spor-
tininkų rengimui”, – teigė KKSD va-
dovas Edis Urbo na vičius. Patys spor-
tininkai su šiuo teiginiu nesutinka, jų
nuomone, LOSC puikiai vykdė savo
darbą. „Labai gaila, kad nebepriklau-
sau LOSC, nes ten visi puikiai dirba
savo darbą, suteikia reikiamą pagalbą
ir paskatinimą, darydami viską, kad
būtų galima siekti kuo aukštesnių re-
zultatų. Deja, KKSD mano kitaip”, –
tvirtino burlentininkas Juozas Ber-
notas.

Nepaisant neskaidrios LOSC veik-
los, departamentas senojoje sistemoje
pastebėjo didelę spragą ir pačiame
olimpiečių pasirengimo procese, ku-
riame dalyvavo kelios organizacijos,
bet nei viena iš jų nebuvo įpareigota
prisiimti atsakomybę už sportininkų
pasiektus galutinius re zultatus. „Iki
šiol sportininkų pasi rengimo olimpi-
nėms žaidynėms procese dalyvavo įvai-
rios organizacijos – LOSC, Lietuvos

Irena Katelė 2016 metų gruodžio 20 d. mirė
namuose, apsupta mylinčios šeimos ir
draugų. Irenai 2008 metais buvo diagno-

zuotas III stadijos vėžys. Jai buvo 58 metai.
Irena buvo puiki mokytoja ir menininkė,

įtakojusi ne vieno University of  Wisconsin
Law School studento gy-
venimą. Savo kūrybingais
tekstilės darbais ji palietė
šeimos ir draugų sielas.
O jos talentingi, logiški
rašiniai teisinėmis, isto-
rinėmis ir asmeninėmis
temomis įkvėpė mus vi-
sus.

Per paskutinius pen-
kerius metus Irena visa
širdimi atsidavė „Amber
Reunion” (Gintarinė są-
junga) http://www.am-
berreunion.blogspot.com)
tinklalapio kūrimui. Ji
skaitmeniniu būdu atkūrė
tūkstančius šeimos fotog-
rafijų. Dienos žinutėse, su-
pindama asmeninius iš-
gyvenimus į įdomias isto-
rijas, Irena pasakojo
mums apie pabėgėlių gyvenimą Vokietijos sto-
vyklose ir sunkumus, kuriuos būdami imig-
rantai jie turėjo įveikti, kurdami naują gy-
venimą pokarinėje Čikagoje.

Gedulingas Irenos minėjimas vyko sek-
madienį, 2017 m. sausio 8 d., University of  Wis-
consin. Didžiulė universiteto salė buvo per-
pildyta draugų, studentų ir kolegų, susirin-
kusių kartu pažymėti Irenos neblėstančių pa-
 sie  -kimų ir jos prasmingo gyvenimo.

Paminėjimas, kurį gaubė šiluma, ele-
gancija ir grožis, suteikė mums dar vieną ga-
limybę pažvelgti į kūrybingą Irenos gyveni-
mą. Irenos meninė dvasia atsispindėjo jos dar-

buose. Kvapą gniaužiantys margaspalviai
mezginiai, kuriuos dar labiau išryškino Ire-
nos mėgstamiausio muzikos žanro – bluegrass
grupės atliekama nuzika, sujaudino ne vieną
širdį. Skambant smuikui lietuvių liaudies šo-
kių grupė „Žaibas” iš Madisono, kurio anks-

tesnėje veikloje dalyva-
vo ir Irena, atliko jaus-
mingą, Irenos mėgsta-
miausią liaudies šokį
„Blezdingėlę”.

Tą vakarą buvo ir
juoko, ir ašarų, kai klau-
sėmės Irenos draugų ir
kolegų, besidalijančių
nuostabiais ir prasmin-
gais Irenos gyvenimo pri-
siminimais. Baigėme va-
karą pietumis, su meile
paruoštais Irenos mėgs-
tamiausio restorano Ma-
disone.

Irena su liga kovojo
drąsiai, nugalėdama vi-
sus sunkumus, nepalau-
žiama ir visada atsida-
vusi šeimai ir artimie-
siems. Irena, mokytoja iš

prigimties, savo pavyzdžiu įkvėpė mus, kad
net negailestingas vėžys ir nepakeliami skaus-
mai negali palaužti vilties ir stiprybės.

Irena išgyveno sunkią netektį savo tėvo,
Kazimiero V. Katelės, ir uošvio, Vytauto Ban-
džiulio. Liko liūdintis Irenos vyras Ray Ban-
džiulis, mama dr. Elvyra Katelė, uošvienė Jean
Bandžiulis, pusseserė ir jos vyras, Raminta ir
Algimantas Nakrosiai, ir jai visada ištikimi
pudeliai, Baci, Rex ir Poppy.

Liūdinti šeima ir bičiuliai
Madison, WI

Ji buvo mokytoja iš prigimties

2212 West Cermak Road, Chicago, IL 60608
773-847-7747 * www.mutualfederalbank.com

Stephen M. Oksas, President

Patarnaujam Čikagos ir apylinkių lietuviams daugiau kaip 100 metų.

Namams paskolos, apdraustos sąskaitos

Naujosios reformos trūkumai tautinis olimpinis komitetas, federa-
cijos, savivaldybės. Visos jos buvo at-
sakingos už tam tikras pasirengimo
proceso dalis, visos jos sklandžiam
proceso įgyvendinimui skyrė tam tik-
rus finansinius išteklius. Galbūt tai ir
nebuvo labai ydinga sistema, tačiau di-
džiausias jos trūkumas buvo tas, kad
galiausiai būdavo neaišku, kas turi
prisiimti atsakomybę už olimpiečių
pasiren gimą ir jų rezultatus”, – sakė
Ur bo navičius. Su šiuo KKSD pastebė-
jimu sutinka ir daugelis federacijų at-
sto vų, tačiau naujoji reforma pilna
spra gų ir nesklandumų, teigiamų po-
ky čių nežada. „Permainos dabartinia -
me šalies sporto finansavime būtinos,
tačiau jos turi būti realios ir pagrįstos.
Vien esamas, kad ir netobulas, sistemas
sugriovus, nesukūrus ar neužtikrinus
alternatyvios programos, situacija gali
tik pablogėti”, – teigė Nijolė Medvede-
va.

Akivaizdu, jog naujoji reforma yra
padarinys besivystančio karo tarp
skirtingų sporto institucijų, jų tarpu-
savio nesusitarimo. „Sporto orga ni-
zacijų, nuo kurių priklauso sporti-

ninkų finansavimas, nesusikal bėjimas
ir bendro darbo ir sistemos nebuvimas
gali skaudžiai atsiliepti daugeliui spor-
tininkų bei trenerių”, – teigė Nijolė
Medvedeva, vildamasi, jog sportininkai
net ir tokios sudėtingos situacijos aki-
vaizdoje nepasiduos ir kovos iki galo.
„Sportininkams lin kiu nepasiduoti
pesimizmo nuotai koms, tikėti savo jė-
gomis ir galimybėmis, nepaisant iški-
lusių sunkumų, ir siekti užsibrėžtų
tikslų. Turėdami didelį tikslą jūs jį pa-
sieksite, kaip sakoma – per kančias į
žvaigždes”, – linkėjo LLAF generalinė
sekretorė. 

Šis beprasmis sporto organizacijų
karas kelia išties rimtų neramumų
visam šalies sporto pasauliui. Todėl ar
nebūtų geriau, jei visa valstybės ski-
riama parama sportui būtų kontro-
liuojama vienos bendros ir suvie nytos
organizacijos ar departamento. Šios
bendros organizacijos tikslas būtų
tikslingos sporto finansų dalybos bei
atsakomybės už galutinius rezultatus
prisiėmimas. Tikimės, jog šioje konf-
liktiškoje situacijoje mūsų valstybė
priims profesionaliausią sprendimą. 

Sausio 27 dieną Čikaga prisiminė garsiąją pūgą, kuri prieš 50 metų ke-
lioms dienoms paralyžiavo miesto gyvenimą.

Prieš 50 metų Čikagoje...
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www.draugas.org/mirties

11028 S. Southwest Hwy. Palos Hills, Illinois

(708) 974-4410 www.palosgaidasfh.com

„Geriausios laidojimo paslaugos”
suteikė

Žymenį

PETKUS & SOn
FUnERAL DIRECTORS 

SUMMIT, 7300 W. ARCHER AVE. 

CICERO, 5940 W. 35 ST.

LEmOnT, 12401 S. ARCHER AVE. (& DERBY RD.) 
NATIONWIDE TOLL FREE (nemokamas) 

Tel. 1-800-994-7600
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A�† A
Dipl. ekon.

LEOPOLDAS KRUMPLIS
1967 metais sausio 25 dieną Čikagoje

staiga mirė mūsų brangus ir mylimas vy-
ras ir tėvas.

Laikas bėga nesulaikomai. Štai jau 50
metų prabėgo, kaip Leopoldas Krumplis
iškeliavo amžinybėn. Jo silpna širdis su-
stojo plakti 1967 metų sausio 25-tą dieną.

Leopoldas 1929 metais baigė Linkuvos
gimnaziją ir pradėjo studijas V. D. univ.
teisių fakulteto ekonomijos skyriuje. Stu-
di juodamas jis turėjo užsidirbti sau pra-
gyvenimui. Dirbo  karo avia cijos dirbtu-
vių raštinėje. Priklausė studentų ateiti-
ninkų korp. „Justicija”. Laisvai naudojo vokiečių ir latvių kalbas.
1934 metais gavo diplomą, įvertintą „Labai gerai”.

Karinę prievolę atliko aspirantu. Grįžęs iš kariuomenės pra-
dėjo dirbti Lietūkyje. Čia jaunam ekonomistui buvo plati dirva pa-
sireikšti. Lietūkio vadovybė greit įvertino jo gabumus ir, vos 29
metų sulaukusį, paskyrė direktorium.

Karo metu pasitraukė Vokietijon ir vėliau imigravo Ame rikon.
Čia jam plačiau pasireikšti neleido širdis. Ir vos jam pra gyvenus
56 metus, staiga ji sustojo plakti.

Kartu su šeima ir jo draugai prisimena tą malonų, mėgstantį
jumorą, gabų jauną vyrą.

Ignas Petrauskas

Brangiai motinai

A † A
IZABELEI STONČIENEI

iškeliavus Amžinybėn, nuoširdžią užuojautą reiškia -
me dukroms DANGUOLEI ir LORETAI, sūnui PIJUI
bei jų šeimoms ir visiems giminaičiams.

Kartu liūdime.
Ada Sutkuvienė ir šeima

KETVERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS

A † A
ADOLFA TOTORAITIENĖ

1913.09.09–2013.01.25

Mamytės netekome 2013 m. sausio 25 d.
Niekados jos nepamiršime. Ji liks visados mūsų širdyse.
Prašome pažįstamus prisiminti a. a. Adą savo maldose.

Liūdintys duktė Irena Wilder 
ir šeima, sūnus Jonas Totoraitis ir šeima

,,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. 

A † A
DANUTĖ EMILIJA 

NITECKI ŠURKUTĖ, PhD
Mirė 2016 m. spalio 6 d., Berkeley, CA.
Gimė 1927 m. balandžio 22 d. Šiauliuose, Stasio Šurkaus ir

Emi  lijos Miežytės šeimoje.
1944 m. baigė Šiaulių gimnaziją, o šeimai atsiradus Vokie -

tijoje, mokėsi Amatų ir meno mokykloje Freiburge, kur studija-
vo teks ti lę ir audimą.

Chemiją studijavo University of  Chicago ir baigė 1961 m.
dakta ro laipsniu. University of  California tyrimų laboratorijose
San Francisco (SF) imunologijos srityje išdirbo 20 metų. Per -
sikėlusi į Ber ke ley miestą, dirbo ,,Cetus” ir ,,Berlex” įmo nėse.

Danutė pasižymėjo darbo srityse, dalyvavo tarptautinėse
kon  ferencijose, dau  giau nei 30 jos išradimų buvo patentuoti.
Mie lai patardavo  jaunesniems bendradarbiams. 

Visą gyvenimą ją do mino me nas, o 1987 metais pradėjo tapyti
akvareles, jautriai vaizdavo au ga lus ir gamtą. Dalyvavo meno
parodose, pelnė premijas, priklau sė kelioms menininkų draugi-
joms, tarp jų Amer. Soc. of  Bo ta ni cal Artists. Savo paveikslų
rinkinius dovanojo University of  Chi cago ir UCB Haas School
of  Busi ness. Kai 2010 m. buvo ruo šiama me no paroda ,,Išeivijos
do vana Lietuvai”, Danutė pa do vanojo 30  ak varelių, kurios dži-
u gi no žiūrovus Radvilų rūmuose Vilniuje.

Danutės dosnumą atsimins SF Lietuvių Bendruomenė, ir dėl
renginiuose dovanotų paveikslų, ir dėl smagių Velykų švenčių,
kurias šeimos su mažais vaikučiais ne vienerius metus ruošė
jos erdviuose ir svetinguose namuose. Danutė visiems lankyto-
jams dovanodavo savo atviručių, kurios yra pasklidusios po
platų pa sau lį.

Lietingą spalio 30 d. rytą Danutė buvo palaidota Mountain
View kapinėse Oakland, CA, šalia anksčiau mirusių motinos
Emi  lijos ir sūnaus Mark. Tą popietę buvo suruoštas gražus pa -
gerbi mas Hillside Club, Berkeley. 

Atsisveikinti su velione ir pasidalinti prisiminimais susirin -
ko didelis būrys draugų, kaimynų ir buvusių kolegų, kurie a. a.
Da nu tę prisiminė su pagarba ir dėkingumu.

Nuliūdę liko: pusseserės Lietuvoje S. Gedminienė, D. Orlovie -
nė, A. Rimavičienė, D. Danilevičienė ir I. Andriukaitienė. Su jo -
mis Danutė daug metų nuoširdžiai susirašinėjo.

Šeimos mirusiųjų intencija 2016 m. gruodžio 2 d. buvo auko-
ja  mos šv. Mišios Vilniaus Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Pra -
si dėjimo bažnyčioje Žvėryne.

Danutė Janutienė
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Irena Raulinaitis, garbės prenumeratorė,  gy-
venanti Glendale,  CA, dar metams pratęsė laik-
raščio garbės prenumeratą. Pagarba ir padėka už

spausdinto žodžio išsaugojimą išeivijoje.

Eugenijus Radžiūnas, garbės prenumeratorius,
gyvenantis Omaha, NE, dar metams pratęsė „Drau-

go” garbės prenumeratą. Nuoširdžiai dėkojame, kad
skaitote mūsų laikraštį.

Giedrė Končienė, garbės prenumeratorė, gy-
venanti Lemont, IL, dar metams pratęsė laikraščio
garbės prenumeratą. Nuoširdžiai dėkojame už il-
gametę paramą laikraščio leidybos išlaidoms su-

mažinti.

„Saulutė”, Lietuvos vaikų globos būrelis dėkoja už aukas padėti var gingai
gyvenantiems vaikams ir studentams Lietuvoje. Aukojo: Janina Čikotienė $100,
Laima Stepaitienė $200, tęsiant vaiko metinę paramą Lidija Ringienė $360, Rūta
Rakutytė $360, Janina Udrienė $360. Labai ačiū. „Saulutė” („Sunlight Orphan
Aid”), 1133 Amber Dr., Lemont, IL 60439, tel. (630) 243-7275, el.paštas:
indretijunelis@sbcglobal.net

DRAUGAS • 773-585-9500 •  www.draugas.org

� Sausio 29 d., sekmadienį, 12:30 val. p.
p. LDM galerijoje „Siela” (14911 127th St.,
Lemont, IL 60439) vyks Giedrės (koliažai)
ir Povilo (fotografijos) Žumbakių parodos
„MES ABU” atidarymas. Visi labai laukiami!

� JAV LB Lemonto apylinkės Socialinių rei-
kalų skyrius vasario 1 d., trečiadienį, 1val.
p. p. kviečia visus į PLC Lemonte skaityk-
lą, kur matysite filmus apie Lietuvos kaimo
dainų, šokių ir muzikos šventes.

� Vasario 3 d., penktadienį, 9 val. v. Des-
mond’s Tavern (433 Park Ave. S, New York,
10016) vyks Lietuvos-Amerikos roko grupės
„Steel Wolf” koncertas, kurio metu skambės
naujos bei visų pamėgtos jau klasika tapu-
sios dainos. Visi labai laukiami!

� Vasario 5 d., sekmadienį, 2 val. p. p.
SLA307 patalpose (307 W 30th St., New
York, NY 10001) New Yorko lietuvių mėgėjų
teatras „Pokštininkai” pristatys Vidos Bla-
dykaitės liaudišką komediją „Vakaronė pi-
niginėje”. Daugiau informacijos el. paštu mil-
daest@hotmail.com (Milda Stanislauskas).

� Vasario 12 d., sekmadienį, 12:30 val. p.
p. kviečiame į Pasaulio lietuvių centro didžiąją
salę pasiklausyti organizacijos ,,Vaiko vartai
į mokslą” metinio pranešimo. Bus apibūdinami
organizacijos projektai ir planai, pristatyta fi-
nansinė ataskaita ir rodomos skaidrės iš or-
ganizacijos remiamų centrų veiklos Lietuvo-
je bei JAV. Laukiame organizacijos narių, rė-
mėjų ir visų, kuriuos domina ,,Vaiko vartai į
mokslą” siekiai bei veikla.

� Vasario 12 d., sekmadienį, 1 val. p. p.
PLC Fondo salėje (14911 127th St., Lemont,
IL 60439) vyks Vaikų festivalis. Festivalyje
dalyvaus tautinių šokių grupės „Lietuvos Vy-
čiai”, „Rusnė”, šokių studijos „DanceDuo”,

„Eglės Danceworld”, muzikinis ansamblis
„Gabija”, teatriukas „Užtrauktukas”, dailės
studija „Let’s try art”. Ateikite susipažinti, pa-
sidžiaugti vieni kitų gabumais, pomėgiais ir
talentais! Daugiau informacijos paskambi-
nus tel. 630-267-9010 (Lidija).

� Vasario 25 d., šeštadienį,  12 val. r.  Bend
Park (North lodge, 170 West Jefferson
Rd., Pittsford, NY 14534) vyks Užgavėnių
šventė. Žaidimai vaikams, muzika, šokiai,
skanus maistas. Už praėjimą prašome at-
sinešti patiekalą (blynai su obuoliais, duo-
na su česnakais, sūris, kumpis, žagarėliai,
vaisiai ir t. t.) Daugiau informacijos paskam -
binus tel. 585-489-5668 (Skirmantė Juo-
deikytė-Philippone).

� JAV LB Lemonto apylinkės Socialinių rei-
kalų skyrius kovo 11 d., šeštadienį, rengia
išvyką autobusu iš PLC į klasikinio kiniečių
šokio ir muzikos ansamblio „SHEN YUN” pa-
sirodymą ,,Rosemont” teatre, Rosemont,
IL. Norintieji pamatyti šią pasaulinio garso
trupę prašomi skubiai užsisakyti vietas.
Daugiau informacijos sužinosite  paskambinę
Baniutei Kronienei tel. 630-968-0184.

� Vydūno jaunimo fondas minės savo
veiklos 65 metų sukaktį š. m. kovo 26 d.
12:30 val. p. p. Pasaulio lietuvių centre, Le -
monte, didžiojoje salėje. Maloniai prašo me
pasižymėti šią datą. Lauksime vardi nių
stipendijų steigėjų, rėmėjų ir svečių drauge
atšvęsti šią reikšmingą sukaktį. Daugiau in-
formacijos pa teiksi me  vėliau.

� Anoniminių alkoholikų (AA) draugijos su-
sirinkimai lietuvių kalba vyksta PLC konfe-
rencijų salėje du kartus per savaitę: sek-
madieniais nuo 7 val. v. iki 8 val. v. ir tre-
čiadieniais nuo 8 val. v. iki 9 val. v.

PAS MUS
IR

APLINK MUS

Advokatas
VYTENIS LIETUVNINKAS

4536 W. 63 Street
Chicago, IL 60629

(Skersai gatvės nuo „Draugo”)

Tel. 773-284-0100
info@1honestlawyer.com

Namams pirkti paskolos 
duodamos mažais mėnesiniais 

įmokėjimais ir prieinamais nuošimčiais.
Kreipkitės į 

mutual Federal Bank, 
2212 West Cermak Road. 

Tel. (773) 847-7747

 

edit Unionnia Lithuanian CrCalifor
Santa Monica, CA

(310) 828-7095
g.clcu.org   wwwinfo@clcu.or

Savings   0.85% 
IRA         1.40% 

erm         2.00%ear T Term         2.00%3 Y Year T
erm         2.25%ear T Term         2.25%5 Y Year T

2.25% erm ear IRA T  Term 3 Y Year IRA T

2017 m. vasario 25 d.,
šeštadienį,  5:30 val. p. p. 

Švč. Mergelės Marijos Apreiš kimo 
bažnyčioje koncertuos  Lietuvių meno 

ansamblis ,,DAINAVA” (Čikaga). 
Vadovas – Darius Polikai tis.

Bažnyčios adresas: 259 N 5th Street,
Brooklyn, NY 11211, US

Bilietų kaina
(perkant iš anksto) – 25 dol., 

prie įėjimo – 30 dol.

DAINAVADAINAVA

JAV LB New Yorko  miesto valdyba kartu su LR ge-
neraliniu konsulatu New Yorke kviečia visus į Lietuvos
nepriklausomybės šventę.

2017 m. vasario 26 d., sekmadienį, 10 val. r. Švč. Mer-
gelės Marijos Apreiš kimo bažnyčioje bus aukoja mos šv.
Mišios už Lietuvos nepriklausomybę. Sveikinamąjį žodį
tars LR generalinis konsulas New Yorke Ju lius Pra nevi-
čius. Muzikinę programą atliks Lietuvių meno an-
samblis ,,Dainava”, atvykstantis iš Čikagos  (vad.  Da-
rius Polikaitis).


