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PERIODICALS

Iki valstybės atkūrimo jubiliejaus liko 114 dienų

14-oji Ambasadoriaus
taurė iškeliavo
į Texas

ŠIAME NUMERYJE:

Finale žaidusios ,,Seni krienai” ir Pentagono komandos.

S

palio 21 d. Washingtone įvyko tradicinis Lietuvos
Respublikos ambasados JAV ir Šiaurės Amerikos
lietuvių fizinio auklėjimo ir sporto sąjungos (ŠALFASS) organizuojamas krepšinio turnyras Ambasadoriaus taurei laimėti. Šių metų krepšinio varžybos buvo
skirtos 2017 metais Lietuvoje pažymimiems Sporto metams, kuriais yra pabrėžiama sporto nauda žmogui ir
visuomenei, skatinamas fizinis aktyvumas bei sveika R. Kriščiūnas (pirmas iš k.) LR ambasadoje apdovanojo turnyro nugalėtojus
– 4 psl. – komandą ,,Seni krienai”.
gyvensena.

Pirmiausia reikia nugalėti save,

o ne kalnus
Prof. E. Aleksandravičius – apie
globalumą ir lokalumą, kolektyvizmą ir
individualumą – 3 psl.

J

Ekspedicijos dalyviai Čiurlionio viršūnėje.

Mokyklos gimtadienis –
šventė visiems – 4 psl.

eigu tikėtume psichologais, kad kalnai – puiki vie-

ta išvalyti protą nuo slogių minčių, o kopimas į
kalnus leidžia subrandinti geriausias žmogaus savybes, tuomet, norėdami pasiekti tikrą palaimos
ir ramybės būseną, turėtume amžiams prisiekti kalnams, nes geriau už kalnus gali būti tik kalnai. Panašiai savo likimą prieš beveik šešiasdešimt metų apsprendė ir visą gyvenimo esatį kalnams paskyrė žy-

geivis, turizmo sporto Lietuvos čempionas, keliautojas
ir orientacininkas, Lietuvos keliautojų sąjungos prezidentas Algimantas Jucevičius. Fizine ištverme stebinantis 75-erių metų vyras dar vis kopia į kalnus. Prieš
penkerius metus septyniasdešimtmetį atšventė per
vieną vasarą įkopdamas į septynias viršukalnes. Negana to – dar trims naujoms viršūnėms davė lietuviškus vardus.
– 8 psl.

Tylėjimas – tai stipriųjų blizgesys ir silpnųjų užuovėja, išdidžiųjų dorybė ir pažemintųjų didybė,
gudragalvių išmintis ir kvailių protas – Charles de Gaulle
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Vilniuje posėdžiauja pasaulio lietuvių atstovai
VIRGINIJA PETRAUSKIENĖ
Š. m. spalio 23 d., pirmadienį, Lietuvos
Respublikos Seimo I rūmų Konstitucijos salėje prasidėjo Seimo ir Pasaulio
Lietuvių Bendruomenės (PLB) komisijos posėdžiai, kurie tęsis iki savaitės pabaigos. Jau pirmąjį posėdžio pusvalandį, po to, kai nuskambėjo Tautiška
giesmė, bendra malda, sveikinimo žodį
sakę susirinkimo dalyviai prabilo apie
svarbiausią ir labiausiai visame pasaulyje išsibarsčiusiems lietuviams rūpinčią problemą – Lietuvos pilietybės
išsaugojimą.

P

raėjusią savaitę Konstituciniame
Teisme (KT) Seimo prašymu buvo
išnagrinėtas klausimas, siekiant
išaiškinti KT nutarimo ir sprendimo
nuostatas, ar įstatymu galima įtvirtinti
teisę turėti dvigubą pilietybę LR piliečiams, kurie po Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo išvyko gyventi į Europos Sąjungos ir NATO šalis.
KT sprendimu, norint įteisinti dvigubą pilietybę, tektų keisti LR Konstituciją.
Pirmadienį Seimo ir PLB komisijos posėdyje Seimo pirmininkas prof.
Viktoras Pranckietis, kalbėdamas apie
rudens susitikimų leitmotyvu tapsiantį šį aktualų pilietybės klausimą,
sakė: ,,Išbandėme visus kelius, liko vienintelis – paskelbti referendumą. Jį turėtų paskelbti Seimas”.
PLB pirmininkė Dalia Henke iškėlė kelis pačius aktualiausius klausimus, kuriuos reikia aptarti šios savaitės diskusijose, paminėdama pasaulyje išsibarsčiusių Lietuvių Bendruomenių reikšmę. ,,Užsienyje gyvenantys lietuviai dalyvauja valstybės
kūrime, puoselėja lietuviškas tradicijas, ir tai mes tęsime ateityje. Lietuvai
yra svarbus kiekvienas lietuvis, kad ir
kurioje pasaulio šalyje jis gyventų”, –
sakė D. Henke, pridūrusi, jog šiuo
metu pasaulyje yra užsiregistravusios 45 Lietuvių Bendruomenės. Pirmininkė iškėlė svarbų klausimą, į
kurį lietuviai visame pasaulyje laukia
atsakymo: kaip ateityje Lietuvos valstybė bendraus su savo diaspora? Ar tapatybės išlaikymas taps prioritetu?
Iš JAV dalyvauti Seimo ir PLB komisijos posėdžiuose atvykęs LR Seimo
ir PLB komisijos pirmininkas Rimvydas Baltaduonis iš tribūnos pakvietė visus lietuvius kartais paklausti
savęs: o ką apie tai, kas vyksta, pasakytų tautos patriarchas Jonas Basanavičius?
,,Būkim basanavičiais. Šiuo metu,
kai yra ir netikrumo jausmo, ir nusivylimo dėl nesugebėjimo išspręsti Lie-
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Posėdžio dalyviai rengiasi aptarti po pasaulį išsibarsčiusiems tautiečiams aktualius klausimus.
tuvos pilietybės išsaugojimo klausimą, labai svarbu prisiminti būtent Jono Basanavičiaus veiklą. Net ketvirtį amžiaus užsienyje pragyvenęs šis pasaulio lietuvis suvaidino
vieną svarbiausių vaidmenų Lietuvos valstybės atkūrime
ir stiprinime. Jis turėtų būti visų mūsų įkvėpėjas. Ir tuomet visi iššūkiai ir sunkumai tik dar labiau sustiprintų
mūsų meilę Lietuvai”
R. Baltaduonis išsakė mintį, kad keičiantis pasauliui,
nebūtina nuolat gyventi Lietuvoje, tačiau būtina nuolat su-

Seimo archyvo nuotr.

grįžti ją aplankyti.
Pirmadienio vakare, prieš pradėdamas rengtis antradienio posėdžiui Seime, R. Baltaduonis ,,Draugui” sakė, kad
LR Seimo ir PLB Komisija yra pasiruošusi darbingai tęsti
sesiją, paliesdama tokias temas, kaip moderni vergystė, informacinis saugumas, migracijos iššūkiai, pasaulio lietuvių galimybės prisidėti prie Lietuvos regionų plėtros bei
aukštojo mokslo vystymo. Neabejotinai svarbu aptarti ir
pasirengimą Valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimui.

LAIŠKAI
DAR DĖL TOS
,,DVIGUBOS” PILIETYBĖS
Lietuvos Konstitucinis Teismas
nutarė, kad dviejų – Lietuvos ir kitos
valstybės – pilietybių turėjimo teisė tegali įsigalioti, pakeitus Lietuvos Konsituciją. (,,Konstitucinis Teismas laikosi savo pozicijos”, Draugas, 2017 spalio mėn. 21 d., psl. 3).
Dvyliktas Konstitucijos straipsnis
sako: ,,Išskyrus įstatymo numatytus
atskirus (mano pabraukta) atvejus,
niekas negali būti kartu Lietuvos ir kitos valstybės pilietis.” Seimas galėtų
priimti įstatymą, kad kiekvienas Lietuvos pilietis ar pilietė, prieš prašydami kitos valstybės pilietybės, pagal
griežtai nustatytas sąlygas, atskirai
ir asmeniškai Lietuvos vyriausybės
nustatyta tvarka galėtų pateikti raštišką prašymą, kad jam ar jai, atskiram asmeniui, Lietuvos pilietybė
būtų palikta. Toks prašytojas turėtų
nurodyti konkrečias ir aiškias, Seimo
nustatytoms sąlygoms atitinkančias
priežastis, kodėl jis ar ji nori Lietuvos
pilietybę turėti, turėtų susimokėti
nustatytus mokesčius, pasižadėti laikytis tokiu atveju taikomų įsipareigojimų ir t. t.
Tada Konstitucinis Teismas galimai turėtų pripažinti, jog, tokiems
prašantiems, pilietybės palikimas
būtų atskiras atvejis, kuris Konstitucijai nesipriešina. Kiekvienas ir
kiekviena tokie prašantys nepanei-

giamai būtų atskiri atvejai, nes jie prašytų, kad pilietybė būtų palikta tik
jiems, atskiriems pilnateisiams Lietuvos piliečiams, ne kokiai nors piliečių kategorijai, grupei, ar kam
nors kitam.
Jeigu toks prašymas būtų dėl kurios nors priežasties atmestas, tada,
prieš prašydami kitos valstybės pilietybės, Lietuvos piliečiai galėtų apsispręsti, ar jie nori Lietuvos pilietybę prarasti.
Galima lengvai spėti, kad tokių
prašančių būtų labai nedaug ir dėl tokio pilietybės išlaikymo (ne suteikimo) Lietuvai jokių pavojų nekiltų.
Toks įstatymas neleistų pilietybę suteikti kitos valstybės piliečiams, kurie
nori turimą kitos valstybės pilietybę
pasilikti. Jis būtų taikomas tik tiems,
kurie Lietuvos pilietybę jau turi.
Be abejo, būtų geriausia pakeisti
Konstituciją, išbraukiant nuostatą,
kad niekas negali būti Lietuvos ir kitos valstybės pilietis. Tada, pagal
Konstituciją, pilietybės įgijimo ir netekimo tvarką nustatytų įstatymas,
kaip Konstitucija ir dabar nurodo.
Konstitucija sako, kad pirmąjį Konstitucijos skirsnį (t.y., ir 12-tą straipsnį)
galima keisti tik referendumu. Specifinius referendumo reikalavimus
Konstitucija taiko tik Konstitucijos
pirmajam straipsniui. Visus kitus referendumų reikalavimus, pagal 67-tą
straipsnį, nustato Seimas.
Tokio referendumo reikalavimai
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turi būti realūs. Demokratinėje santvarkoje ką nors nutarti gali tik vienokia ar kitokia balsuojančių (t.y.,
balsavime dalyvaujančių) dauguma,
o ne tie, kurie neateina balsuoti, t.y.,
,,susilaiko”. Reikalavimas, kad tokia
dauguma būtų kokia nors visų balso
teisę turinčių narių dauguma – pagal
iš anksto priimtus įstatus ar statutą –
tegali būti taikomas apibrėžtos sudėties organizacijoms ar sambūriams
(organams, taryboms, valdyboms),
bet ne valstybiniam, visuotinam piliečių balsavimui. Tokia nusprendžianti dauguma gali būti nustatyta
proporcingai labai didelė (du trečdaliai, trys ketvirtadaliai ir t.t. balsuojančių ,,už”), bet, kas bus nutarta,
negali nutarti tie, kurie balsavime
nepasirodė, balsuoti neatėjo. Referendumo reikalavimas, kad nusprendžia nebalsavę, priešinasi pagrindinėms pilietinio demokratinio susitvarkymo taisyklėms, kad – demokratiškai balsuojant – sprendžia balsavusių dauguma.
Linkiu ir laukiu, kad šis klausimas Lietuvoje bus vienaip ar kitaip
teigiamai išspręstas. Pats laikas į pilietybės išlaikymo reikalą pažvelgti
tikroviškai.
Arvydas Barzdukas,
Falls Church, VA
Laiškų ir nuomonių kalbos
stiliaus redakcija netaiso

Vyriausioji redaktorė –
Ramunė Lapas
vyr.redaktore@gmail.com
Redaktorė –
Virginija Petrauskienė
Techninis redaktorius –
Jonas Kuprys
Korektorė –
Dalia Sokienė
Už skelbimų turinį ir kalbą neatsakome.
Straipsnių autorių nuomonė nebūtinai
sutampa su redakcijos nuomone.
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„Buvome prisifantazavę Vakarus, kokių niekada nebuvo”
Profesorius Egidijus Aleksandravičius:

(bent jau man ir daugeliui mano sutiktų žmonių) gyvenimo būdas. Galvojimas ir veikimas globaliai ne
vien dėl to, kad pats gali ieškoti gyvenimo prasmės
ir veiksmo bet kuriame pasaulio kampe, bet dėl to,
kad gali jaustis gyvenąs drauge su pačių atokiausių
šalių to paties ieškančiais, panašiai mąstančiais ir
rašančiais žmonėmis. Bastymasis po pasaulį ir jo
praeitį atveria išminties patyrimus tik tuomet, kai
esi įsišaknijęs savo žemėje, savo mažoje gimtinėje.
Jei ją prarandi, viskas sparčiai ima artėti prie veidaknygės miražų.

E. Aleksandravičius: globalumo ir lokalumo vienumas yra vienintelis prasmingas gyvenimo būdas.
Rimantės Tarasevičienės nuotr.

Kauno Vytauto Didžiojo universiteto profesorius Egidijus Aleksandravičius – puikiai žinomas Lietuvoje ir tarp Amerikos lietuvių
kaip vienas drąsiausiai, labiausiai sistemingai
ir nuosekliai bei profesionaliai tiriančių lietuvių išeivijos gyvenimą mokslininkas. Apie pirmąsias jo keliones ir pažintį su JAV gyvenimu
ir išvykusiais lietuviais, kūrybingumą, mūsų globalumą ir lokalumą, kolektyvizmą ir individualumą su profesoriumi kalbėjosi žurnalistas
Ramūnas Čičelis.
Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę, stažavotės Jungtinėse Amerikos Valstijose, University of Wisconsin, Madisone, buvote vizituojančiu profesoriumi Čikagos University
of Illinois. Kalbėdamas apie tą laikotarpį, dažnai sakote,
kad save „tarytum surinkote iš naujo”, suformavote savo
asmenybę iš naujo. Papasakokite, koks tai buvo procesas,
kokie žmonės tuo laiku Jums buvo svarbūs ir ko iš jų išmokote. Kita vertus, klausčiau, ar dabartiniams lietuvių migrantams į JAV irgi iškyla poreikis save ugdyti iš naujo, lyg
nuo pat pradžių? O gal dabartinė Lietuva ne taip jau stipriai skiriasi nuo Amerikos?
Pirmas skrydis į Ameriką beveik sutapo su
Lietuvos nepriklausomybės deklaracija – 1990-ųjų ruduo, tad pusmetis po kovo 11-osios. Sunku apsakyti
tą emocinę įtampą, kada laisvė yra pirmiausia laisvė išvažiuoti, išskristi iš savo gimto krašto. Juk pabėgimas iš sovietų imperijos visada buvo stipriausias
siekis, turėjęs daugiau asmeninių galimybių nei visos Lietuvos išsivadavimas. Šis asmeninės būties
„vektorius” posovietiniais laikais vis dar stipriai veikia ir yra per menkai apmąstytas.
Madisoną pasiekiau beveik po metų. Vėl simboliškai: tuo metu, kada po Maskvos pučo ir SSRS iširimo JAV pripažino mūsų šalį. Jutau tada gana aiškiai, kad tai, kas Lietuvai buvo „sugrįžimas į laisvę”,
mano kartos žmogui, gimusiam ir augusiam sovietų santvarkoje, reiškė pirmus žingsnius į asmeninės
laisvės Vakarus. Mano laimė, kad sutikau (arba
mane pasitiko) tokius Amerikos lietuvius, kurie
jau buvo seniai pasiruošę padėti tokiems, kaip aš. Lyg
kalėjime gimusiems ir turintiems sunkumo gyventi laisvai. Su kai kuriais – Liūtu Mockūnu, Alfred
Erich Senn ir Violeta Kelertiene – jau buvau atsargiai susidūręs keletą metų anksčiau. Jau pirmo vizito metu viešėjau Vytauto ir Ritos Kavolių namuose. Mums, pasislėpusiems „Metmenų” skaitytojams,
jis buvo legenda. Atsidūręs Madisone, A. E. Senn ir

jo svainio Kęstučio Alksninio rūpesčiu, nuomavausi kambarį latvių filologo, University of Wisconsin
profesoriaus Vadžio Zeps namuose. Du profesoriai –
Al Senn ir Valdis Zeps – buvo mano mentoriai. Ačiū
susiklosčiusioms aplinkybėms – nepavėlavau. Nors
jau buvau virš trisdešimties ir jau su susiformavusiais akademiniais įgūdžiais bei daktaratu, bet dar
galėjau save išsiardyti, išvalyti detales ir vėl bandyti
susidėti iš naujo. Savotišku pagalbininku tada tapo
mano bendraamžis, tada universitete tyrėju dirbęs
chemikas, o dabar JAV diplomatas Dovas Šaulys. Čikagoje per tris akademinius, su pertraukomis pasikartojančius semestrus gyvenau Mockūnų namuose S. Plesant, „ant 95-sios”. Pranutė Mockūnienė buvo
mano kasdienio gyvenimo mokytoja. O ilgi pokalbiai
su Violeta Kelertiene ir ginčai dėl postkolonializmo
teorijos pritaikomumo mums patiems save suprantant tapo mano savastimi.
Tad jutau, su kuo ir apie ką kalbėtis. Laisvai įsipareigoti, asmeniškai viską permąstyti, nusimesti
uniformas ir „dvasios pogrindžio” kaukes. Ezopo kalbą, ironiją, nepasitikėjimą ir įtarumą, iškreiptą Vakarų pasaulio vaizdą. Juk visų komunizmo pavergtų tautų žmogus, pro rusų radijo trukdytuvus klausantis žinių iš „Amerikos balso” ar „Led Zeppelin”
iš „Radio Luxemburg” buvo prisifantazavęs tokius
Vakarus, kokių iš tiesų niekada nebuvo. Dar ir šiandien juntamos viso to pagirios.

Vytauto Didžiojo universitete dėstote Intelektualinės
lietuvių egzilio istorijos kursą magistrantams. Prisimindamas
tuos seminarus ir kreipdamas link gana plataus mąstymo
apie grožinę literatūrą, teiraučiausi, ar šiandienos migrantams aktuali poeto ir publicisto Algimanto Mackaus ir
jo bendraminčių pozicija XX amžiaus antrojoje pusėje, kai
anapus Atlanto nebeliko gimtinės žemės po kojomis, susvyravo religinis tikėjimas ir vienintelė prasminga atrama
liko kūryba, virtusi beveik moraliniu imperatyvu? Kita vertus, gal, pasikeitus generacijoms, įmanoma kalbėti tik apie
administravimo, o ne kūrybinėje veikloje save atrandančius lietuvius Amerikoje ir visame Vakarų pasaulyje?
Tiriant ir bandant suprasti esminius pasaulio lietuvių galvojimo būdus ir idėjas, supranti, kad su DP
kartos išmintimi ir be DP kartos išminties mes, šiandienos lietuviai, esame dvi skirtingos tautos. Lietuvių literatūra su Antano Škėmos „Baltą drobule” ir
be jos – yra skirtingos literatūros... Trečios bangos
ekonominiams emigrantams tai nėra svarbu. Tačiau,
tikiu, ir iš šios taisyklės yra ir bus išimtis. Jei prašvis
vieno ar kito naujojo pasaulio lietuvio vaizduotėje egzistencinio nerimo rytas, jie ras ir Algimantą Mackų,
ir Marijų Katiliškį. Ir Joną Meką greičiausiai sugebės perskaityti ir peržiūrėti kitaip. Apie naujuosius
globalius karjeristus, matančius save tik administracinės lyderystės ekranuose, kalbėčiau tik kaip
apie postsovietinio postkolonializmo mozaiką, bet vargu ar tam čia vieta. Kita vertus, net šios globalios genties atstovai gali surasti „nužemintųjų generacijos”
kūrinius ir atsiverti kilnesniam gyvenimui.
Mąstymas analogijomis ir paralelėmis yra gana slidus
ir abejotinas, tačiau tikrai rūpi su krikščioniškuoju požiūriu į pasaulį ir save susijęs klausimas. Visi žinome Šventojo Rašto Kaino ir Abelio istoriją, tačiau retai prisimename,
kad Kainas už brolžudystę Dievo buvo nubaustas klajoti
po pasaulį ir niekur nerasti ramybės. Atsargiai nujausdamas panašumą, klausčiau, ar šiandienis klajoklinis daugelio žmonių gyvenimas, Jūsų nuomone, nėra susijęs su
istorine arba šiandienos, aktualiąja, artimo (jį suprantant
ne kaip šeimos narį, o kaip žmogų, esantį šalia konkrečioje
vietoje ir laike) meilės stoka? Migracija – tai kainiškasis
prakeiksmas ar labiau asmeninis žmogaus laimėjimas?
Atsakysiu trumpai: masinių reiškinių plotmėje – tai pirma, kilniųjų individualistų atvejais – tai
antra...

Esate dar gana retas Lietuvoje žmogus, teigiantis, jog
šiais laikais jau įmanomas ,,glokalus” žmogaus gyvenimas.
Kas yra „glokalumas”? Ar tikrai išsipildė XX amžiaus antAčiū už pokalbį
rosios pusės amerikiečių
filosofų prognozė, kad netrukus gyvensime „globaliame kaime”? Ar tebeturi
prasmės migracija, kai Kaune, Fredoje įmanoma gyventi beveik taip pat, kaip
ir Amerikos didmiestyje?
Ar šiuolaikiniam žmogui tebėra svarbi buvimo vieta?
Drįstumėte prognozuoti tokią ateitį, kai laikas bus
svarbiausia žmogaus gyvenimo dimensija, o vieta
bus visiškai antraeilis fenomenas?
Tas globalumo ir lokalumo vienumas ne tik
yra įmanomas, bet yra Parodoje ,,No Way to Go to”: prof. Egidijus Aleksandravičius (k.) ir Stanley Balzekas Jr.
,,Draugo” archyvo nuotr.
vienintelis prasmingas
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TELKINIAI

14-oji Ambasadoriaus taurė iškeliavo į Texas
hingtono, Baltimorės, Texas ir New Jersey valstiŠių metų Ambasadoriaus taurės turnyro pusfi- jų. Krepšinio turnyre
nalyje susitiko Texas „Senieji krienai” su JAV vals- taip pat dalyvavo JAV
tybės departamento komanda ir Baltimorės lietuvių Valstybės departamenatletų klubas su Pentagono komanda. Finale po la- to, Pentagono, LR ambabai atkaklios kovos Texas „Senieji krienai” rezultatu sados Washingtone ir
77:74 nugalėjo JAV gynybos departamento komandą. Jungtinė Lenkijos, RuRezultatyviausiu turnyro žaidėju tapo Ramūnas munijos ir Latvijos diplomatų komandos. RungPetraitis.
Ambasadorius Rolandas Kriščiūnas atidaryda- tynėms teisėjavo iš Liemas krepšinio turnyrą pasidžiaugė ilgamete Lietu- tuvos atvykę teisėjai
vos krepšinio istorija ir pergalėmis garsinančiomis Laurynas Gailius ir
Lietuvą visame pasaulyje ir tampriai jungiančiomis Mantas Butvilas. Varžymūsų šalį su Jungtinėmis Valstijomis. „Ambasado- bų pertraukos metu buvo
riaus krepšinio taurės turnyras stiprina žmogiš- surengta krepšinio švenkuosius ryšius tarp Lietuvos ir JAV, skatina JAV lie- tė vaikams.
R. Kriščiūnas LR ambasadoje apdovanoja Pentagono komandos žaidėjus.
Oficialaus turnyro
tuvių, gyvenančių skirtinguose miestuose, bendravimą, ir pristato lietuviško tapatumo dalimi tapusio atidarymo metu ambasadorius R. Kriščiūnas už ak- rę. R. Kriščiūnas padėkojo prie turnyro organizakrepšinio tradicijas”, – kalbėjo Lietuvos ambasado- tyvią veiklą JAV Lietuvių Bendruomenėje (LB), už vimo daug prisidėjusiems L. Misevičiui, NBA teirius JAV. Krepšininkus ir varžybų svečius taip pat Amerikos lietuvių skatinimą įsitraukti į sporto sėjaujančiam lietuviui Gediminui Petrauskui, JAV
pasveikino ŠALFASS prezidentas Laurynas Mise- veiklas, įspūdingus pasiekimus sporte – žaidžiant fut- LB, Lietuvos garbės konsulei Leslie Liautaud, Liebolą ir lakrosą, ir už didžiulės pagarbos vertą pavyzdį tuvių Fondui ir įmonei „TCE LLC”.
vičius.
Turnyro nugalėtojams ir prizininkams įteikti
Keturioliktą kartą rengiamame Ambasadoriaus jaunajai lietuvių kartai apdovanojo praeityje žinotaurės turnyre dalyvavo 10 komandų, tarp kurių JAV mą išeivijos sportininką Augustiną Ulecką. Buvu- Lietuvos krepšinio 95-mečiui skirti proginiai melietuvių rinktinės iš New Yorko, Los Angeles, Was- siam futbolininkui ir lakroso žaidėjui, už nuopelnus daliai. Naudingiausiam turnyro žaidėjui – Milton
abejose sporto šakose Harris – įteiktas specialus Lietuvos ambasados priįtrauktam į Atletikos šlo- zas, rezultatyviausiam turnyro žaidėjui įteiktas
vės muziejų, buvo įteik- Lietuvos rinktinės krepšininko Jono Valančiūno
tas Lietuvos užsienio rei- įsteigtas prizas – krepšinio kamuolys su Toronto
kalų ministro Lino Lin- „Raptors” vidurio puolėjo parašu.
LR ambasada Washingtone Ambasadoriaus taukevičius padėkos raštas.
Po krepšinio varžy- rės krepšinio turnyrą pirmą kartą surengė 2003 mebų Lietuvos ambasadoje tais. Tradiciniame turnyre kiekvienais metais kvieWashingtone vyko iškil- čiamos dalyvauti JAV lietuvių, taip pat JAV instimingas visų turnyro da- tucijų ir Washingtone reziduojančių užsienio valslyvių pagerbimas ir nu- tybių diplomatų komandos. Turnyrai rengiami bengalėtojų apdovanojimas. dradarbiaujant su ŠALFASS ir Lietuvos krepšinio
Ambasadorius R. Kriš- federacija, prie turnyro organizavimo prisideda
čiūnas pasveikino tur- Užsienio reikalų ministerija, JAV LB ir privatūs rėnyro nugalėtojais tapu- mėjai.
sius Texas „Senųjų krienų” krepšininkus ir įteiLR ambasados ir kitų šalių diplomatų komandos.
LR ambasados Washingtone info
LR ambasados Washingtone nuotraukos kė jiems čempionų tauAtkelta iš 1 psl.

Gedimino lituanistinei jau 15!
JURITA GONTA
Į Gedimino lituanistinės mokyklos (GLM) jubiliejinę šventę, vykusią šeštadienį, spalio 14
d., susirinko gausus būrys mokytojų, mokyklos esamų, buvusių ir būsimų moksleivių bei
jų tėvelių.
okyklos direktorė Jurita Gonta pasveikino visus gražios šventės proga, priminė mokyklos kūrimo bei gyvavimo istoriją, pasidžiaugė mokyklos mokiniais ir mokytojais, kurių dėka ši mokykla
taip sėkmingai tęsia savo veiklą. Direktorė išdidžiai pristatė mokyklos gimtadienio proga
išleistą laikraštuką, į kurį labai daug darbo
įdėjo leidybinis komitetas, sudarytas iš mokinių ir mokytojų: tai Greta Šerniūtė (7 kl. mokinė), Aleksandra Jackson (7 kl. mokinė),
Neda Krukauskaitė (7 kl. mokinė), Sofija Tijūnėlis (7 kl. mokinė), Gražina Šerniuvienė (4
kl. mokytoja), Lina Bazys (1 kl. mokytoja), Danutė Barkauskienė (lopšelio mokytoja), Aleksandras Dimas (7 kl. mokytojas) ir Jurita Gonta (direktorė). Mokykloje buvo suorganizuotas laikraštuko vardo rinkimo konkursas,
kurį laimėjo Mantas Bazys (1 kl. mokinys), išrinkęs laikraščiui pavadinimą „Gedimino
balsas”. Direktorė sakė tikinti, jog laikraštuką
mokykla leis ir toliau ir į jo leidybinį procesą įsijungs dar daugiau mokyklos moksleivių.

M

Gimtadienio proga mokyklos mokiniai
pasipuošė naujais mokyklos marškinėliais bei
džiaugėsi gautais padėkos raštais už aktyvų
dalyvavimą „Rudenėlio šventėje”, kuri buvo
surengta mokykloje spalio 7 dieną.
Besivaišindami pica bei „Lina’s Cakes”
iškeptu tortu, visi sužiuro į ekraną. Mokiniai
ir jų tėveliai juokėsi iš mokyklos mokytojų sukurto linksmo vaizdinio sveikinimo. Mokytojos sportavo, darbavosi virtuvėje, atliko
grožio procedūras bei „vertė” spintas, kol pasiruošė ir pasipuošė mokyklos jubiliejinei
šventei. Mokiniai buvo maloniai nustebinti
pamatę ekrane ir save. Slapta kamera užfiksavo jų mokymąsi klasėse, atsakinėjimą pamokų metu bei ratelių sukimą per šokių pamokas.
Kone gražiausiu šventės akcentu tapo
sveikinimo balionų leidimas į dangų, kad norai išsipildytų. Kiekvienos klasės mokiniai parašė po sveikinimą mokyklai ir jį pririšę prie
baliono paleido mokyklos kiemelyje. Nors ir
lijo, bet lietutis nesugadino šventinės nuotaikos bei nenuvalė nuo veidų šypsenų.
Skambant muzikai ir klegant vaikų juokui, šventė baigėsi direktorės palinkėjimu mokyklos mokiniams, mokytojams ir tėvams
būti nepakartojamiems bei toliau sėkmingai
gyvuoti ir išlikti lietuviškumo židiniu Čikagos šiauriniame priemiestyje.
Jurita Gonta – GLM direktorė.

Gimtadienio tortas – jėga!

GLM archyvo nuotraukos

Mūsų mokykla – lietuviškumo židinys Čikagos šiaurėje.
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Ignas Skrupskelis 1940 m. Kauno kalėjime
LYA nuotr.
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Igno Skrupskelio kenotafas Kriukų kapinėse (Joniškio r.).

Atminimo ąžuolas Igno Skrupskelio atminimui prie Kriukų pagrindinės
mokyklos (Joniškio r.).
Autorės nuotraukos

Vėlinių susitikimai. Ignas Skrupskelis
AUDRONĖ V. ŠKIUDAITĖ
elių policininkai prieš Vėlines ir per Vėlines
Lietuvoje būna labai susirūpinę, todėl daug
jų budi keliuose. Mat tuomet į kelius išvažiuoja net ir tie, kurie visus metus nevairuoja. Jie ištraukia savo senas mašinytes vieną dieną per metus
– nuvažiuoti prie savo giminės kapų. Vėlinių keliautojai į kelius pasipila jau iš anksto – juk šventai
dienai reikia sutvarkyti ir gėlėmis papuošti kapelius,
kad tą vakarą jau būtų galima degti žvakelę. Prieš
Vėlines į kelią pajudėjome ir mes su vyru. Aplankėme ne tik savąsias, bet užsukome ir į kapines pakeliui. Kriukų miestelio (Joniškio r.) kapinėse akis
užkliuvo už Skrupskelių pavardės. Ant paminklo be
čia palaidotų jo tėvų pavardžių buvo pridėta lentelė su užrašu: „Ignas Skrupskelis (1903–1943), nukankintas nežinomame Komijos lageryje”. Iš karto
atgimė pokalbis su Kęstučiu (kuris JAV pasirašinėja
Ignu) Skrupskeliu 2008 m. rudenį apie daugelį dalykų, taip pat ir apie jo tėvą.

K

Netikėtas žemiečių susitikimas
Kai 2008 m. rudenį filosofui dr. Kęstučiui Skrupskeliui, South Carolina universiteto profesoriui emeritui, Lietuvos mokslų akademijos salėje Vilniuje
buvo teikiama Lietuvos mokslų premija užsienyje gyvenantiems ir dirbantiems lietuviams mokslininkams (už viso gyvenimo nuopelnus mokslui ir pasiekimus humanitarinių ir socialinių mokslų srityje), prisistatydamas jis savo pavardę sukirčiavo pirmajame skiemenyje. Man iš karto tai krito į ausį –
taip tą pavardę kirčiuoja tik mano krašto – Šiaurės
Lietuvos lietuviai (įtakojami latvių), todėl nutaikiusi
progą jį užkalbinau. Labai knietėjo patikrinti savo
spėjimą, ar tik jo tėvelis Ignas Skrupskelis nėra kilęs iš Šiaurės Lietuvos, mat tokių pavardžių Lauksodžio-Žeimelio apylinkėse yra nemažai. Pasirodo,
taip ir buvo. Susitarėme dėl pokalbio kitą dieną ir tą
pokalbį vėliau paskelbiau „Pasaulio lietuvyje” (2009
m. sausis). Kalbėjomės pirmiausia apie jo pasiekimus, už kuriuos Lietuva jį pagerbė. Tuo metu jis Lietuvoje dar ir rinko medžiagą knygai apie ateitininkus, kurią 2010 m. išleido, pavadinęs „Ateities draugai”. Tai ateitininkų istorija iki 1940 m. Bet labiausiai knietėjo sužinoti apie žemietį Igną Skrupskelį,
nes anksčiau, apie 2003-iuosius, klausydama dr.
Kęstučio paskaitos ateitininkų stovykloje Dainavoje, sužinojau, kad jo tėvas buvo garsus prieškario inteligentas – katalikų dienraščio „XX amžius” steigėjas ir vienas redaktorių, sovietams atėjus įkalintas lageryje ir ten žuvęs. Jis buvo suimtas tais baisiaisiais 1941 m., kai suimtieji, ypač vyrai, išvežti į
Rusiją beveik visi žuvo.
Kęstutis Skrupskelis tuomet Vilniuje į mano
klausimą apie tėvo gimtinę linksmai pasakė: „Taip,
senelio karvės, sako, per sieną pabėgdavo į Latviją,
ir jis nelegaliai turėdavo eiti jų parsivaryti. Skrups-

keliai yra kilę nuo Lauksodžio, Nociūnų kaimo.
Lauksodžio kapinėse yra 15 Skrupskelių šeimų
kapų”.
Po pasivaikščiojimo Kriukų kapinėse apsilankėme ir Kriukų mokykloje, nes dr. Kęstutis buvo sakęs, kad jo viena sesuo, gyvenanti Čikagoje, remia
Kriukų mokyklą, kur mokėsi jų tėvas. Jie padovanojo
mokyklai krepšinio aikštelę ir tėvo atminimui prie
mokyklos pastatė ąžuolinį kryžių. Nors mokykla šiuo
metu jau gerokai „susitraukusi” – kaip ir daugelis
pakraščių mokyklų – iš vidurinės su dvylika klasių
yra tapusi pagrindine su dešimčia klasių, bet dar vis
veikia. Prie mokyklos radome ir prižiūrimą atminimo ąžuolą, skirtą buvusiam mokiniui, sovietų kankiniui Ignui Skrupskeliui. Ir sporto aikštelė naudojama. Bėda tik, kad sumažėjus mokinių, vienas mokyklos pastato korpusas jau nebeveikia, ir tai jau matyti iš pajuodusių langų ir aptriušusių sienų.

Igno Skrupskelio
gyvenimo istorija
Na, bet grįžkime prie dr. Kęstučio pasakojimo
apie tėvą, kuris buvo paskelbtas „Pasaulio lietuvyje”: „Pradėjau rankioti tėvo pėdsakus. Kai jis stojo
į Žurnalistų sąjungą, turėjo aprašyti savo gyvenimą.
Centriniame archyve mačiau jo biografiją. Jis rašė,
kad skaityti išmoko namuose, lankė Kriukų pradinę mokyklą, 1918 m. pradėjo mokytis Linkuvos progimnazijoje, paskui perėjo į Šiaulių gimnaziją, į
ateitininkus įstojo Linkuvoje.
Iš mamos pasakojimų žinau, kai užėjo sovietai,
tėvas, gelbėdamas laikraštį, iš „XX amžiaus” redaktoriaus pareigų pasitraukė ir nuvažiavo pas tėvus į Kriukus. Mama mus nuvežė į Kačerginę. Tai
buvo (1940 m.) birželio mėnuo. Kai tėvas grįžo į Kačerginę, liepos 11-osios naktį jį areštavo (pasirodo,
jo, kaip kontrrevoliucinio elemento, arešto orderį pasirašė pats Antanas Sniečkus. Red.).
Ypatingajame archyve aš mačiau tėvo tardymo
bylą. Mes su seseria buvome pasamdę advokatą, kuris kreipėsi į Lietuvos prokuratūrą su prašymu, kad
ji kreiptųsi į Rusijos prokuratūrą ir išaiškintų tėvo
mirties aplinkybes. Gavome atsakymą, kad Komijoje
yra tėvo mirties liudijimas. Organizacija „Pamiatj”
(Atmintis) atsiuntė tos vietos, kur jis buvo palaidotas, nuotrauką. Tai – buvusių Pečioros lagerių sistema, garsusis Kotlos-Vorkutos geležinkelis, kurį statė lagerių kaliniai. Kiek tėvas dirbo prie geležinkelio, nežinia. Oficiali versija – lagerio į pietus nuo Vorkutos ligoninėje mirė nuo skorbuto – nuo vitaminų
trūkumo ir prastos mitybos. Prie duobės esą buvo
medinės lentelės su numeriais, bet, žinoma, viskas
jau supuvo.
Dabar jau nieko nesužinosi. Mūsų anūkė dažnai
būna Lietuvoje, ji man sako: tu turi ten nuvažiuoti.
Bet ši vieta pasiekiama tik vasarą valtimi. Tokia kelionė man jau per sunki...”
Privati interneto svetainė angelorum.lt dr. Igną

Skrupskelį pristato kaip galimą kandidatą į Dievo
tarnus: „Lietuvos germanistas, publicistas, žurnalistas, redaktorius, ateitininkas. 1929 m. baigė Lietuvos universiteto Teologijos-filosofijos fakultetą,
1930-1931 m. studijavo germanistiką Karaliaučiaus
universitete. 1932 m. Vienos universitete gavo daktaro laipsnį. 1934-1940 m. žurnalo „Židinys” redaktorius bei 1936 m. įkurto dienraščio „XX amžius” redakcijos narys, 1939–1940 m. – šio dienraščio vyriausias redaktorius. Publicistinius straipsnius pasirašydavo Ig. Petrikonio slapyvardžiu. Lietuvos
žurnalistų sąjungos valdybos narys. 1936 m. vasario
23 d. 16 gerai žinomų katalikų intelektualų pasirašė deklaraciją „Į organiškosios valstybės kūrybą”,
kuri tapo protestu prieš egzistuojantį režimą. Ją pasirašė Juozas Ambrazevičius, Pranas Dielininkaitis,
Jonas Grinius, Juozas Grušas, Zenonas Ivinskis, Juozas Keliuotis, Antanas Maceina, Ignas Malinauskas,
Pranas Mantvydas, Kazys Pakštas, Česlovas Pakuckas, Jonas Pankauskas, Antanas Salys, Ignas
Skrupskelis, Antanas Vaičiulaitis, Balys Vitkus.
1940 m. liepos 12 d. bolševikų nuteistas 8 m. kalėti ir
išvežtas į Vorkutą. Ten žuvo”.

Sūnaus noras
susigrąžinti Tėvą
Pats Kęstutis Skrupskelis gimė Kaune. Jo motina
– literatūrologė Alina Petrauskaitė-Skrupskelienė –
1944 m. su vaikais pasitraukė į Vakarus. Lietuvai atkūrus nepriklausomybę filosofijos istorikas dr. K.
Skrupskelis buvo grįžęs į Kauną profesoriauti Vytauto Didžiojo universitete, kuris jam suteikė garbės
daktaro vardą. Domisi prieškario Lietuvos intelektualiniu gyvenimu, spaudos istorija, okupacijų padariniais politinės sąmonės raidai. Be jau minėtos
knygos apie ateitininkus yra išleidęs „Vaikų žaidimas: „XX amžiaus” karikatūros” (2008). Autorius pokalbio Vilniuje metu sakė, kad per karikatūras jis norėjo parodyti savo tėvų ateitininkų gyvenamojo laikotarpio visuomenės nuotaikas. Karikatūros pateikiamos su autoriaus komentarais. Jis yra paskelbęs daug straipsnių akademinėje, kultūrinėje ir
kitoje spaudoje. O 2014 m. pasirodė K. Skrupskelio
knyga apie tėvą „Ignas Skrupskelis: asmenybė ir laikmetis” (visas tris minėtas knygas galima nusipirkti internetu www.pigu.lt. Beje, Tatjana Maceinienė
2006 m. yra išleidusi knygą „Tikėjimas ir ateitis. Ignas Skrupskelis ir Pranas Dielininkaitis”).
Labai suprantamas dr. Kęstučio noras nuolat
įvairiais būdais kalbėti apie Tėvą, kurio neteko mažametis. Tokiu būdu jis tarsi bando jį susigrąžinti,
nes visą gyvenimą turėjo jausti nuoskaudą ir tėvo
trūkumą. Daugeliui lietuvių šeimų Tėvynėje ir užsienyje šios dienos – prie kapų ar mintyse apie kapus – yra skaudūs susitikimai su priespaudos metais
ne laiku žuvusiais, nukankintais, be žinios dingusiais
artimaisiais, kurių labiausiai ir trūko, nes jų mirtis
buvo nepateisinama.
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Vis daugiau turistų atranda

rožėmis kvepiančią šalį

Bulgarijos pajūris sutraukia daug turistų.

Varnos soboras – vienas didžiausių Bulgarijoje.

ALGIS VAŠKEVIČIUS
Lietuvos turizmo agentūros pradėjo pardavinėti
poilsines keliones kitiems metams į įvairius kurortus.
Bene didžiausio populiarumo kaip visada susilaukia
Turkija, Egiptas, Graikija, bet vis labiau populiarėja
kelionės ir į Bulgariją. Jei dar prieš kelerius metus tiesioginių skrydžių su kelionių agentūromis čia net nebuvo, tai dabar kas savaitę vykdoma po 3–4–5 reisus ir lėktuvai yra pilnutėliai.
ios šalies populiarumo priežastys yra paprastos – visų pirma, tai nedidelės kelionių kainos, daug mažesnės nei Ispanijos ar Italijos kurortuose, taip pat šilta Juodoji jūra, smėlėtas krantas, gana ilgas atostogų sezonas, prasidedantis gegužę ir besitęsiantis iki rugsėjo pabaigos. Nemažą
vaidmenį vaidina ir tai, kad šioje šalyje vyresnio amžiaus lietuviai be problemų gali susikalbėti rusų kalba.
Bulgarijoje apie 60 procentų teritorijos užima
kalnai, apie trečdalį šalies ploto dengia miškai. Šalies klimatas pajūryje yra subtropinis, Viduržemio tipo, tad čia daug saulėtų dienų, o jūra vasarą
įšyla iki 25 ir daugiau laipsnių Celsijaus. Bulgarija
garsi savo tabako, rožių aliejaus, vyno, augalinio aliejaus gamyba. Iš rožių čia gaminama labai daug produktų ir būtent jie tampa pagrindiniais šalį aplankiusių turistų suvenyrais. Atrodo, kad visa Bulgarija kvepia rožėmis.
Labai geras laikas ilsėtis Bulgarijoje yra rugsėjis, nes tada atlėgsta karštis, jūros vanduo dar labai šiltas, sumažėja turistų ir ypač vaikų, kurie grįžta į mokyklas. Kita vertus, mažesnės ir viešbučių kainos – savaitę keturių žvaigždučių viešbutyje su
„viskas įskaičiuota” galima praleisti maždaug už
500–520 dolerių. 7 milijonus gyventojų turinčioje šalyje turizmas sudaro labai didelę pajamų dalį, čia
šimtai viešbučių ir daugybė turistams skirtų pramogų. Per metus šalį aplanko apie 6 milijonai turistų, ir lietuvių dalis tarp jų pastaraisiais metais
sparčiai didėja.
Skrydis lėktuvu iš Vilniaus į Varną netoli Juo-

Š

dosios jūros tęsiasi vos dvi valandas, laikas čia tas
pats kaip ir Lietuvoje. Formalumai oro uoste užtrunka labai neilgai, turizmo bendrovės atstovai čia
pat pasitinka, palydi į autobusą ir jau po gero pusvalandžio atsiduri pajūryje, viename iš pasirinktų
viešbučių. Nors kartais sakoma, kad tas turizmo lygis čia nėra aukštas, kad dar daug kas likę iš buvusio sovietinio laikotarpio, bet bulgarai išties labai
stengiasi dėl turistų, yra labai geranoriški, pagal galimybes išpildo visus pageidavimus. Viešbutyje, kuriame teko apsistoti, lietuvių buvo vos keletas, bet
daug vokiečių, rumunų, ypač lenkų, kurie, besidžiaugdami atostogų malonumais, kartais ir patriukšmaudavo, ir padaugindavo laisvai besiliejančių alkoholinių gėrimų, o viešbučio administracija
sugebėdavo juos mandagiai suvaldyti.
Dauguma turistų Bulgarijoje renkasi Auksinių kopų, Saulėto kranto ar Kranevo, Albenos kurortus, nors nemaža jų dalis ilsisi ir Balčike, Pomorėje, Burgase, Šv. Konstantine ir Elenoje ar Nesebare.
Važiuojant pro šiuos miestelius, negali nesistebėti,
kokia daugybė viešbučių vienas šalia kito yra juose iškilę, kiek įvairiausių parduotuvėlių, kavinių, restoranų yra čia pat. Džiugina ir kainos, kurios gerokai mažesnės nei Lietuvoje – sočius pietus su
bokalu alaus gali suvalgyti už 7 dolerius, o kituose miestuose, pavyzdžiui, Var noje jie dar pigesni. Gerokai pigesni ir
maisto produktai, taip pat
gėrimai – butelis puikaus,
dar iš sovietmečio lietuviams gerai žinomo „Pliskos” konjako tekainuoja 7
dolerius, alus taip pat beveik dvigubai pigesnis
nei Lietuvoje. Tada ir imi
galvoti, ar išties čia taip
viskas pigu, ar Lietuvoje
jau viskas taip brangu...
Bulgarijoje daugiau
kaip 85 procentus gyventojų sudaro bulgarai, apie
10 procentų – turkai, yra
apie 5 proc. romų tautybės žmonių. Dauguma gyventojų priklauso Bulga- Katalikų bažnyčia Varnoje.
rijos stačiatikių bažnyčiai (85 proc.), katalikai sudaro vos 0,5 proc. gyventojų. Varnoje, viename iš didžiausių šalies miestų yra
didžiausia Bulgarijoje stačiatikių katedra – Varnos
soboras, o nedidelėje senamiesčio gatvelėje veikia ir
katalikų bažnyčia.
Varna yra netoli nuo kurortų, pusvalandžio
kelionė priemiestiniu autobusu tekainuoja apie 2 dolerius. Miestas įdomus ir dėl čia kažkada paliktų
mūsų tautos patriarcho daktaro Jono Basanavičiaus pėdsakų (apie tai rašyta „Drauge” š. m. rugsėjo
30 d. numeryje), ir dėl architektūros. Čia yra išlikusios II–III amžiuje po Kristaus statytos Odessos romėnų pirtys, kurios buvo ketvirtos pagal dydį Europoje. 23 tūkstančius kvadratinių pėdų kažkada už-

A. Vaškevičiaus nuotraukos
ėmusios pirtys yra neblogai išsilaikiusios ir stebina
turistus savo architektūra, tvarkinga struktūra,
kažkada teiktų paslaugų įvairove.
Įspūdingas ir 1977 metais įkurtas, o lankytojams
2002 metais duris atvėręs Varnos botanikos parkas –
nors rožės, šalies nacionalinis pasididžiavimas jau nužydėjusios, čia gausu kitų įvairių augalų, parkas užima didžiulę teritoriją, čia daug įvairių vietų piknikams gamtoje rengti, daug gražių vaizdų, kelios vilos, koplytėlė, o įvairiausių augalų priskaičiuojama
apie pusantro tūkstančio. Vidutinė metinė temperatūra siekia apie 11 laipsnių Celsijaus, žiemą ji gali
nukristi iki 17 laipsnių žemiau nulio, vasarą pakyla
iki 40 laipsnių.
Kitoje gatvės pusėje priešais parką – vos šiemet
vasarą duris atvėręs didžiulis vandens parkas „Aquahouse”. Čia ant jūros kranto įrengta keletas mineralinio vandens baseinų, yra daugybė pirčių, iš kai
kurių galima pro langą gėrėtis Juodosios jūros vaizdais. Visą dieną puikiai praleistas laikas čia tekainuoja apie 12 dolerių, tad ir lankytojų netrūksta.
Jei anksčiau Bulgarijos viešbučiai ir visas turizmo sektorius sulaukdavo nemažai kritikos dėl pasenusios infrastruktūros, tai dabar padėtis iš esmės

keičiasi. Per pastaruosius trejus metus Bulgarijoje
turizmas labai sparčiai plečiasi, statoma ir rekonstruojama labai daug naujų viešbučių, siūlomos naujos paslaugos. Šalyje atsirado daugybė šeimoms pritaikytų viešbučių su vandens parkais, įkurtų ant jūros kranto, su įskaičiuotu visos dienos maitinimu.
Bulgarija yra ir šeimų kurortas, čia viešbučių kambariai erdvesni nei Turkijoje, todėl galima apsigyventi
ne su vienu, o su dviem vaikais.
Kai lietuviai kalba apie Bulgariją, dažniausiai
kalba apie pakrantę, kurioje leidžia atostogas, tačiau
yra ta pati Varna, kur galima puikiai pakeliauti, susipažinti su istorija, kultūra, yra ir daug įdomių kitų
vietų. Čia siūloma daug įdomių ekskursijų – galima
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aplankyti nuostabaus grožio Nesebaro įdomiau futbolas, o „Bešiktaš” klubo
miestą, kurio senamiestis įtrauktas į stadionas, neseniai atvėręs duris pripasaulinį UNESCO paveldo sąrašą, pažintas geriausiu visoje Europoje.
apžiūrėti Kaliakros iškyšulį, į jūrą
Būnant Stambule, pasivaikščioįsirėžusį du kilometrus. Turistus su- jus siauromis jo gatvelėmis, kur garsai,
domina dar VII amžiuje prieš Kristų spalvos ir kvapai tiesiog apsuka galvą,
įkurtas Sozopolio miestas, kuriame būtina užsukti ir į Egipto turgų, įkurišlikusios Antikos laikų pastatų lie- tą dar XVI amžiaus pabaigoje – čia rasi
kanos. Daug kas renkasi keliones į Ro- nesuskaičiuojamą gausybę įvairiausių
žių slėnį, pirmąją Bulgarijos sostinę prieskonių bei saldumynų, ir nemaža
Pliską, taip pat Aladžos vienuolyną. jų dalis bus tokia, kokių niekada nieNemaža dalis kelionių rengiama rusų kur kitur neteko regėti. Tiesa, prie įėjikalba, tad jaunimui iš Lietuvos, šią kal- mo į turgų stovi ginkluoti kareiviai, vibą mokančiam mažiau, siūloma rink- dun patenkama pro metalo detektorių
tis kitas pramogas – piratų vakarėlį, ir tai dar kartą primena, kokioje šalypikniką jachtoje ar džipų safarį.
je esi.
Kadangi Bulgarija turi sienas su
Ir visos dienos pažintį su nepaRumunija ir Turkija, yra galimybė mirštamu Stambulu vainikuoja puapsilankyti ir šiose šalyse. Iki Rumu- santros valandos iškyla laivu po Bosnijos sostinės Bukarešto kelionė gana foro sąsiaurį, kai pamažu leidžiantis
neilga, bet dar įdomiau yra apsilankyti saulei gali gėrėtis iš pradžių europinės,
Turkijos sostinėje Stambule, kaip ir pa- o grįžtant atgal – azijinės miesto dalies
darė „Draugo” žurnalistas.
panorama, įspūdingais dvarais ir rūTurkijoje jau teko lankytis ilsin- mais pakrantėje, o vietinis gidas stetis prie jūros Antalijos kurorte, bet pa- bėtinai drąsiai kritikuoja dabartinį
matyti Stambulą seniai norėjosi. Eks- šalies Prezidentą, sakydamas, kad dekursija iš Auksinių kopų į šį miestą mokratija Turkijoje net nekvepia, ir po
gana nepigi, kainuoja apie 85 dole- pernai surengto nepavykusio karinio
rius, kelionė į vieną pusę tęsiasi visą perversmo gyvenimas tapo dar labiau
naktį. Tikra egzotika yra įveikti abie- suvaržytas. Ir čia pat jis mosteli į pajų valstybių sieną,
kur turkų pasieniečiai ilgai tikrina dokumentus,
autobusą, o anapus sienos iškart
pajunti, kad tu jau
ne Europos Sąjungoje, kad čia visai
kitokios tradicijos
ir kultūra.
Stambule turistams parodomos visos įdomiausios šio miesto vietos, autobusu
apvažiuojama ir
europinė, ir azijinė
miesto dalis. Daugiau kaip 14 mili- Stambulo Mėlynoji mečetė.
jonų gyventojų turintis Stambulas negali nestebinti ir krantę –didžiuliai gražūs rūmai, kusavo architektūra, mečetėmis, įspū- riuose veikė šalies karinių pajėgų elidingais rūmais, parkais, ir istoriniu ke- tą rengusi karo akademija dabar tušlių imperijų palikimu. Mėlynoji me- ti, studentai išvaikyti, nes įtarta, kad
četė, Hipodromas, Egipto obeliskas ir čia ir ruošti perversmininkai.
Gyvačių kolona – vietos, į kurias užPer naktį grįžus atgal, gera iš ryto
suka kiekvienas turistas. Įspūdingi vėl panirti į šiltą jūrą, vėl mėgautis
vaizdai į Bosforo sąsiaurį atsiveria iš skaniu ir gausiu bulgarišku maistu,
aukščiausio europinės miesto pusės matyti šypsenomis šviečiančius vieštaško, kai Azija jau visai čia pat.
bučio darbuotojų veidus, prie baseino
Tomis dienomis, kai teko čia lan- išgerti mėgstamą kokteilį ar brendžio
kytis, Stambule vyko Europos krepši- su kola ir pasidžiaugti išties puikiomis
nio čempionatas, bet to visai nesijau- atostogomis, kurios turi tik vieną mitė – pavyko pamatyti vos kelis plakatus, nusą – jos labai greitai baigiasi. Bet atreklamuojančius šį sporto įvykį prie sisveikindamas žinai, kad čia dar tikarenos, kur vyko krepšinio kovos. Vie- rai grįši ir laukia dar ne vienas malotos gidas paaiškino, kad turkams daug nus atradimas.
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Laisvalaikis su DRAUGU
malonus poilsis ir
inteligentiškas pokalbis
bet kur ir bet kada

Egiptietiškas turgus Stambule.

Užsitikrinkite šią draugiją
prenumeruodami laikraštį
Suteikite šį malonumą ir savo
artimiesiems
Kaina naujiems prenumeratoriams:
metams – 120 dol., internetu – 115 dol.
pusmečiui – 65 dol.
ketvirčiui – 30 dol.
Daugiau informacijos tel. 630-805-1404
arba el. paštu AudreyKizys@gmail.com

www.draugas.org
Tiltas, jungiantis du žemynus.

Pirmiausia reikia nugalėti save, bet ne kalnus
8
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Pokalbis su Lietuvos keliautojų sąjungos prezidentu Algimantu Jucevičium
Atkelta iš 1 psl.
Gerbiamas Algimantai, nuo ko viskas
prasidėjo, kada supratote, kad šiltas, patogus gyvenimas tarp keturių sienų – ne
Jums?
Visa mano su kelionėmis susijusi veikla prasidėjo nuo Kauno. Mano
laimei, turėjau nuostabius geografijos
mokytojus, kurie mokė kuo plačiau domėtis aplinka, kiek leidžia galimybės, pažinti pasaulį ir keliauti. Būdamas šešiolikos jau vedžiau žygeivių
grupę į Karpatų kalnus. Per tą mano
nenumaldomą norą keliauti vos nebuvau pašalintas iš Kauno „Aušros”
gimnazijos. Pradžioje mums buvo leista keliauti savarankiškai, vėliau įsigalėjo nuostata, kad moksleivius turi
lydėti mokytojas. Turėjome vykti į
Kareliją slidininkų žygiui. Ir vos ne paskutinę minutę mokytojas atsisakė, o
mes užsidegę vis tiek išvykome. Suprantama, sugrįžus mūsų laukė sankcijos ir draudimas keliauti.
Kaip tais gūdžiais sovietmečio laikais
nepasiklysdavote, kaip be interneto, telefono nukakdavote tūkstančius kilometrų,
o dar ir į kalnus kopdavote?
Papasakosiu vieną nutikimą. Apie
1965-uosius nuvykome už poliarinio
rato slidininkų žygiui maršrutu Labitnangi-Vorkuta. Tuo metu ten siautėjo pūgos, rūkai. Klausiate, kaip be
GPS keliaudavome? Vienas eina priekyje, kiti du iš paskos. Ir taip žygiavome tris dienas. Turėjome pasiekti žemėlapyje nurodytą geologų bazę. Šiaip
ne taip per tuos rūkus priėjome spygliuota tvora aptvertą teritoriją, kurioje

75 erių kalnų piligrimas jau 55-erius metus kopia į aukščiausias Pamyro, Tian Šanio viršūnes.
ir ilgai neapleido skaudūs išgyvenimai
dėl mūsų tautos likimo. Kai pagalvoji,
kaip mūsų lietuviai iš tokio nuostabaus žalio krašto išvežti į amžino įšalo kraštus, kur tik akmenys, ledas ir
sniegas, galėjo išbūti?! Su kokiu neįveikiamu lemties atšiaurumu jiems
teko susidurti!

Algimantas Jucevičius
stovėjo nedideli nameliai. Apsistojome,
kitą dieną užpoliarėje kopėme į vieną
kitą viršūnę. Tai nelabai gal ir svarbu,
nes svarbiausias dalykas, kuris nutiko, tai buvo jau Nepriklausomybei
prasidėjus. Prakalbus apie tremtis,
buvo organizuota ekspedicija į Vorkutą
su kunigais, buvusiais Sibiro tremtiniais. Ir ką jūs galvojate – atvykstame
mes ir matome vaizdą, kad toji kažkada, kaip mes galvojome, aplankyta
geologų bazė – tai visiškai ne bazė, o
koncentracijos lageris politiniams kaliniams. Ilgam man įstrigo tas vaizdas

Esate vadinamas viršukalnių krikštatėviu. Kiek gi tolimųjų Azijos kalnų viršūnių turi lietuviškus pavadinimus ir kuri yra
naujausiai pakrikštyta? Kokios istorijos sietinos su tais vardais ir ar šie pavadinimai
kaip nors geografiniame žemėlapyje yra įteisinti?
Naujausia viršukalnė, esanti Kirgizijos teritorijoje, Tianšanio kalnyne,
pavadinta dr. Jono Basanavičiaus vardu. Aš pats esu davęs kelis pavadinimus. Ten pat, Tianšanio kalnuose, kur
jau buvo Žalgirio, Nemuno viršūnės, kitas esu pavadinęs Neries, Lietuvos-Kir-

gizijos ir keliautojo Antano Poškos
vardais. 1979 m., kai Vilniaus universitetas šventė 400 metų jubiliejų, vienai
perėjai suteikėme Vilniaus universiteto vardą.
Matote, kai buvo Sovietų Sąjunga,
buvo tokia tvarka – įlipai į viršūnę, palikai ten raštelį, kita grupė užlipo, pamatė tą raštelį, ir jau įtraukė į žinynus,
įtraukė į schemas, ir reikalai baigti. O
dabar, kai jau yra atskiros valstybės,
viskas kitaip. Tarkim, Vidurinės Azijos kalnuose yra per 30 viršūnių su lietuviškais pavadinimais, ir visos jos yra
atskirose valstybėse. Jas įteisinti kaip
geografinį terminą dabar reikia tos
valstybės nutarimo, o tos šalies valdžia
į šitą reikalą žiūri labai nerangiai.
Pavyzdžiui, mūsų pati garbingiausia
M. K. Čiurlionio viršūnė yra Tadžikijoje, Pamyre, unikalioje vietoje. Pradėjus kopti iš Liangaro gyvenvietės
Piandžo upės pakrantėje, kitoje pusėje matyti Afganistanas, už kokių 50 km
– jau Pakistanas, už 150 km – Kinija, o
kai užlipi, matai Hindukušo kalnyną.
Taigi užlipęs į Čiurlionio viršūnę pamatai bemiškes zonas, atšiaurią ir
kartu labai didingą kalnų panoramą.
Čia pat, tame pačiame Šachdaros kalnagūbryje, yra K. Donelaičio ir Lietuvos viršūnės. Kaip įteisinti visas jas?
Bandėme per vietines turizmo federacijas, bet jie nerangiai tai daro. Sugalvojome, kaip suinteresuoti vietinę
valdžią, ir organizavome ekspedicijos
atidarymą Karakole (Karakolas –
miestas šiaurės rytų Kirgizijoje, svarbus turistinis centras, iš kurio rengiami žygiai į Tianšanio kalnus – aut.
past.). Dalyvavo srities gubernatorius,
Karakolo meras, ir mes išreiškėme
norą geografiškai įamžinti tas viršūnes. Gavome pritarimą ir tikimės teigiamų poslinkių.
O kaip atsiranda lietuviški pavadinimai, geriausiai atspindi tokios istorijos. 1959 m. alpinizmo pradininkai
Gediminas Akstinas, Vytautas Vosylius ir Feliksas Mieliauskas, kopdami
į Kaukazo viršūnę, pateko į laviną ir

žuvo. Kirgizijos kūno kultūros universiteto dėstytojas Ali Romanovas, kuris buvo Gedimino Akstino geras studijų draugas, tų pačių metų rudenį suorganizavo ekspediciją, kurioje buvo
trys lietuviai. Užkopę į vieną viršūnę
ją pavadino Gedimino Akstino vardu, o kitą – Lietuvos alpinistų vardu.
Tai toji G. Akstino viršūnė mums yra
tapusi kaip apeiginė, į kurią beveik privaloma įkopti visiems, atvykusiems į
šiuos kalnus. Nuo 1959 m. į ją buvo
įkopta 923 kartus, įskaitant ir šiemet
įkopusius 37 ekspedicijos dalyvius.
Mes nuolat fiksuojame įkopimo skaičių, ir mums tai jau kaip alpinizmo paveldas. Aš pats esu į ją įkopęs trylika
kartų. O štai pastarasis kopimas buvo
noras atkreipti vietos valdžios dėmesį,
kaip jau ir minėjau – geografiškai
įteisinti tas viršūnes.
O kokių tradicijų ar ritualų laikosi į viršukalnes įkopę žygeiviai? Juk yra tokių, kurie kalnuose atsiduria pirmą kartą.
Pats kopimas į lietuvišką viršūnę
jau tampa ritualu. Kai užkopi, po tautinės giesmės sugiedojimo būtinai užtrauki tokią kalniečių dainą „Kalnai,
kalnai”. Na, surišame juos viena virve, duodame pabučiuoti ledkirtį ir prisiekti kalnams, kad kops į juos, saugos
draugus, klausys vadovo ir pan. Yra tokių viršūnių, na, pavyzdžiui, kad ir
Akstino, ant jos vienu metu tegali sutilpti ne daugiau kaip dvidešimt žmonių. Tai jeigu jų daugiau, nelabai lieka vietos ritualams. Pavyzdžiui, 1979
m. aš į ją įvedžiau net 124 žmones. Beje,
garsiam mūsų alpinistui Vladui Vitkauskui tai buvo pirmoji viršūnė.
„Keliavimas yra brutalus dalykas. Jis
priverčia tave pasikliauti nepažįstamaisiais ir užmiršti visus namų ir draugų teikiamus malonumus. Tu visada esi išbalansuotas. Niekas tau nepriklauso, išskyrus
tokius esminius dalykus kaip – oras, miegas, sapnai ir dangus”, – taip apie keliones
rašė italų rašytojas Cesare Pavese. Kokias
charakterio savybes išryškina ir kokias už-
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augina kiekviena ekspedicija, žygis?
Reikia žinoti viena – eidamas į
kalnus pirmiausia tu nugali save, nes
kalnų tu nenugalėsi. O tarp pačių žygeivių turiadose išnyksta bet koks
egoizmas. Jeigu tarp mūsų atsiranda
toks, kuris atsitiktinai pateko ir yra lepūnėlis, jis kitoje ekspedicijoje daugiau nepasirodo. O tie, kurie užsidega,
dar nespėję grįžti namo, kitais metais
jau klausia, kur vėl važiuosime.
Net ir šiais laikais, kai atsirado
kur kas daugiau galimybių keliauti
po platų pasaulį, nemažai lietuvių vis
tiek renkasi turiadas į buvusias sovietų teritorijas. Tai ne tas variantas,
kai sėdai į lėktuvą, ir tu jau bet kuriame Europos krašte gali kopti į
kalnus, juose slidinėti. Čia viskas
kitaip, nes kol nusibeldi iki tų kalnų,
važiuoji ne vieną tūkstantį kilometrų, ir tas bendruomeniškumas, atsakomybė už draugą tos kelionės metu
auga.
Mes nepropaguojame individualių kelionių. Mūsų kelionėse yra
labai svarbu bendražygis. Kopdamas
saugai jį virve, jeigu pavojinga, įspėji, nukeli nuo tako akmenį, kad krisdamas kitų nesužeistų. Kalnai ugdo
pakantumą, o atsiranda abuojumas visiems tiems kasdieniams zyzimams
dėl nepritekliaus. Vis dejuojame, kad
to nėra, ano nėra, sunku išgyventi. Ir
kai pasižiūri, kad kalnuose tau užtenka tiek, kiek yra tavo kuprinėje, supranti viso to vertę. Juk maistas paskaičiuotas – penki šimtai gramų per
dieną, ir išgyveni ir užtenka ir dar daliniesi su kitais. O kai dar pagyveni atšiauriomis kalnų sąlygomis, parvažiuoji į tą žalią Lietuvą ir matai, kokia
ji nuostabi, kokia ji graži.

Gal vis dėlto papasakokite, kaip toks
prityręs keliautojas patenka į pavojingą situaciją kalnuose.
Kalnus reikia gerbti, gyventi pagal
jų dėsnius, kurių nevalia pažeisti ir
prie jų prisitaikyti. Blogas matomumas
– neik, eik anksti, kai sustingę kalnų
šlaitai ir pan. Ir, regis, laikaisi tų dėsnių, paisai kalnų taisyklių, ir vis tiek
gali įkliūti į jų spąstus. Tai buvo 1995aisiais Pamyre. Išėjome anksti rytą, ko-

Iš tiesų kalnų žmonės, užgrūdinti
gamtos stichijų, yra kur kas stoiškesni ir
tvirtesni, juos lydi gilesnė išmintis, draugiškumas ir supratimas.
Visiškai pritariu, bet nebūtina
visada kopti į kalnus. Aš savaitgaliais
organizuoju kelių valandų žygius po
Vilniaus apylinkes. Nuostabiausios
panoramos, nuostabiausi objektai – ir
visur gamtos grožis. Manau, kiekvienas turėtų nugalėti pirmiausia
save, peržengti namų slenkstį, atitrūkti nuo kasdienės buities, kompiuterio, nes niekur taip žmogus nepailsi, kaip būdamas gamtoje ir aktyviai judėdamas.

Algimantas Jucevičius su Roku Zubovu (k.)
pėme į šlaitą, padengtą nedideliu sniego sluoksniu, po kuriuo gulėjo sustingęs ledas. Patekėjo saulė, apšvietė viršūnę, ir tik girdžiu garsą „šlumšt”. Ir
matau, kaip mano draugas, stovėjęs šalia, skęsta sniege, jo gūsis ritasi, auga,
jaučiu jau, kaip neša žemyn ir mane.
Kai tokia lavina sniego užpuola, pirmiausia reikia plaukti, kad išsilaikytum ant paviršiaus. Aš tą veiksmą atlikau, maskatavausi kiek galėjau. Su ta
sniego lavina nuskriejau vos ne pusę
kilometro. Prisimenu, kitiems visada

sakydavau, ir ko pats tuo metu nepadariau, – kad būtinai reikia užsidengti burną, kad į gerklę nepatektų sniego. Ir štai dūstu, vos ne su kraujais iškrapščiau tą sniegą iš gerklės ir guliu,
negalėdamas pajudėti. Nežinau – atsitiktinumas, likimas ar laimė, bet po
sniegu panirau ne taip giliai. Prakrapštęs virš galvos sluoksnį, išvydau dangų. Būčiau dar dvidešimt centimetrų giliau, būtų buvę viskas, niekas jau nebūtų manęs
radęs. Draugai iš viršaus
pamatė mano ranką, atkrapštė ir ištraukė.
Stebinate savo ištverme, aktyvumu ir energija.
Būdamas septyniasdešimt
penkerių nežadate sustoti ir
vis dar drąsiai kopiate į kalnus. Žinau, kad yra buvusi
tokia turiada, į kurią pasiryžote eiti būdamas ne pačios geriausios fizinės formos.
Kalnuose niekas nebėgioja. Jaunimas kaip
tik greičiau palūžta, o tu
ramiai trepsi, trepsi ir
nutrepsi (juokiasi). Papasakosiu apie vieną
savo kopimą. Prieš keletą metų Vilniuje, M. K.
Čiurlionio namuose, organizavome parodą „Kalnai mums simfoniją groja” ir kopimų į Čiurlionio
viršūnę pristatymą. Tuomet M. K. Čiurlionio provaikaitis Rokas Zubovas
prisipažino, kad norėtų
įkopti į šią viršūnę. Aš
pažadėjau, kad jeigu
šiam žygiui pasiryžtų,
kopčiau kartu. 2015 metai
buvo paskelbti M. K. Čiurlionio jubiliejiniais. Tuomet R. Zubovas pareiškė,
kad kaip tik šiam jubiliejui reikia organizuoti kopimą. Duoto žodžio reikia
laikytis, teko organizuoti ypač atsakingą žygį. Atsakomybė buvo didelė,
nes kai Rokui buvo penkeri metai, jo tėvas, žymus alpinistas Kastytis Zubovas,
žuvo Tianšanio kalnuose. Nuo to laiko jų namuose kalbos apie kopimą į
kalnus buvo tabu. Tačiau nepaisant
visko Rokas pasiryžo, ir aš turėjau organizuoti šią kelionę. Gaila, kad mė-
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nesį iki išvykimo į Pamyrą turiadoje
Tianšanyje, lygioje vietoje, eidamas
ledu paslydau, ir lūžo man kojos čiurna. Grįžau namo, gydytojai liepia koją
gipsuoti. Koks gipsas – manęs laukia
kelionė su Roku į Pamyrą! Bilietai nupirkti, vizos gautos. Koją įrėminau
įtvare ir išvykau. Viskas baigėsi laimingai – įkopėme, nusileidome, grįžome sėkmingai, didžiulė euforija, Rokas duoda interviu spaudai: „Einame
ledynu. Na, sunku, tai sunku, padarai
du žingsnius ir nori atsikvėpti. Tačiau,
kai pamatai priekyje einantį Algimantą su sulaužyta koja, tai nėra kur
dingti”. Jokio didvyriškumo, bet reikia
pripažinti, kad visą kelionę taip ir kopiau į Čiurlionio viršūnę – su ramentu.
Tai kokia vis dėlto yra toji amžinos jaunystės paslaptis?
Kasdienė ritmika, kartais bėgimas padeda ištvermei. Iš tiesų mano
treniruotės – tai žygiai. Jeigu per savaitę išeini į žygį, gauni krūvio. Štai,
kai organizuoju žiemos žygius „Snaigė”, neturiu kito pasirinkimo – tenka
bet kokiu oru po kelis kartus važiuoti
iš pradžių žymėti, o po to tikrinti trasą. Esi priverstas krutėti. Žiūrėkit – vasarą mūsų lietuviai soduose, daržuose
lieja prakaitą, po to dviračiais, baidarėmis juda. Gauna fizinio krūvio. O žiemą? Todėl žmonėms ir siūlau, kad dalyvautų tuose mano organizuojamuose „Snaigės” žygiuose, kad per žiemą
neužsisėdėtų.
Kiek suprantu, Amerikos kalnuose nesate buvęs ir apie juos nesvajojate? Gal galėtumėte ten palikti kokį lietuvišką pėdsaką, pavadindamas lietuvišku vardu kokią viršūnę?
Ten visos viršūnės jau sužymėtos
(juokiasi). Geriau liksiu prie man pažįstamų vietovių. Štai praėjusią vasarą buvau nusprendęs Tianšanio kalnuose vieną viršūnę pavadinti Vydūno
vardu (2018 m. bus minimas Vydūno
150 m. jubiliejus – aut. past.), bet prasti orai sutrukdė. Tai žadu atlikti ateinančiais metais, bet jau Pamyre. O
dėl Amerikos kalnų pasakysiu štai
ką. Visi kalnai gražūs ir ypatingi, kurių dar nemačiau, taigi gal kada nors
pamatysiu ir Amerikos kalnus.
Kalbėjosi Rasa Sėjonaitė

Ar Jus vis dar nustebina kalnai, ar vis
dar taip pat godžiai geriate jų grožį?
Kalnų grožis visus ir visada pakeri. Kai tau tenka iš pietų į šiaurę nukeliauti tūkstančius kilometrų, kalnai
regisi kaip muziejus, kurį gali stebėti vienu žvilgsniu, vienu akimoju.
Čia pat – žaliuojančios pievos, paėjus
toliau – jau ledynas, dar toliau – sniegynas. Vienu metu pamatai visus
metų laikus. Mano didžiausias
džiaugsmas, kai matau, kaip džiaugiasi kiti, kai gali parodyti kitiems
gamtos grožį ir kalnų didybę.
Kurie kalnai Jums buvo draugiški, o
su kuriais taip ir nepavyko susidraugauti?
Gal yra tokių, kuriems jaučiate ypatingą
meilę?
Na, turbūt Pamyras. Man jo didybė, neaprėpiami toliai, atšiaurus
grožis kelia išskirtinius jausmus. Be
abejonės, kalnų stichija yra ne tik graži, bet ir pavojinga, ypač, kai oro sąlygos būna nepalankios, ir nelaimių
atsitinka. Labai nenoriu, kad kaip
kokią sensaciją minėtumėte, kad kažkas nukrito ar susižeidė. Na, buvau
patekęs ir aš po sniego lavina, ir tų
naujų gimtadienių turiu dar porą.

Akstinas – apeiginė viršūnė.

Asmeninio A. Jucevičiaus albumo nuotraukos

10

DRAUGAS

2017 SPALIO 24, ANTRADIENIS

L I E T U VA I R PA S A U L I S
Parengė Vitalius Zaikauskas

Ką prarandame dėl šešėlinės ekonomikos?
Vilnius (ELTA) – Pirmadienį
Vyriausybės rūmuose surengta konferencija „Ką prarandame dėl šešėlinės ekonomikos?” Renginyje,
kuris organizuotas Vyriausybės
kanceliarijos iniciatyva, aptarta šešėlinės veiklos įtaka įvairiems ekonomikos sektoriams, įvardinti praradimai dėl šešėlinių veiklų, pristatyti išmanūs kovos su šešėliu
metodai.
Konferencijoje įžanginį žodį Konferencijoje įžanginį žodį tarusį ministrą pirtarė ministras pirmininkas Sau- mininką Saulių Skvernelį apspito žurnalistai.
Gedimino Bartuškos nuotr.
lius Skvernelis. Vyriausybės kanclerė Milda Dargužaitė aptarė šešėlinės ekonomikos padarinius, dėl įvai- licijos Imuniteto valdybos viršininrių nelegalių veiklų parandamas vals- kas Elanas Jablonskis savo pranešime
dėmesį skyrė policijos taikomoms initybės biudžeto pajamas.
Policijos generalinis komisaras ciatyvoms.
Vilniuje surengtos konferencijos
Linas Pernavas pabrėžė išplitusį šešėlį
prekybos, paslaugų ir statybos veik- dalyviai sutaria: šešėlinėje ekonomilose. Apie tai, ko netenka senatvėje da- koje šiuo metu esančios milijardinės lėbar gaunantieji algas vokeliuose, kal- šos leistų užtikrinti didesnes senatvės
bėjo „Sodros” direktorius Mindaugas pensijas, geresnę sveikatos apsaugą ir
net perkamų prekių kokybę, bet neSinkevičius.
Mokesčių inspekcijos viršininkė apskaitytosios ekonomikos mastui suEdita Janušienė pasakojo, kaip su še- mažinti būtinas visuomenės sąmošėliu kovojama mokesčių srityje. Po- ningumas.

Lietuvos pasiūlymai ES saugumui
Vilnius /Briuselis (Prezidentūros
info) – Lietuvos Respublikos prezidentė Dalia Grybauskaitė dalyvavo
Europos Vadovų Taryboje, kur buvo
aptariamas Europos Sąjungos (ES) šalių gynybos bendradarbiavimas. Europai skiriant vis daugiau dėmesio
savo saugumui, Lietuvos pasiūlymai
dėl bendro ES atsako į kibernetines
grėsmes tampa ES gynybos ir saugumo politikos dalimi.
Prezidentės teigimu, XXI amžiuje
kibernetinis saugumas yra toks pat
svarbus kaip ir valstybių sienų apsauga. Kai skaitmeninė erdvė pasitelkiama geopolitiniams tikslams siekti,
pavienių pastangų apsisaugoti nebepakanka. Tik vieningai veikianti, greita ir ryžtinga ES yra pajėgi atremti kibernetines grėsmes.
Dabar jau visos ES mastu pripažįstama, kad ES šalims būtina ne tik
operatyviai keistis informacija, bet ir
kartu plėtoti kibernetinės gynybos
pajėgumus, kurti bendras priemones
greitam atsakui į kibernetines atakas,
vystyti technologijas grėsmių prevencijai. Šiuos pasiūlymus dėl ES kibernetinės gynybos stiprinimo Prezi-

dentė pristatė praėjusį mėnesį vykusiame skaitmeniniame ES viršūnių
susitikime.
Lietuvos įdirbis stiprinant savo gynybą, įskaitant ir atsaką į kibernetines
grėsmes, pasitarnauja visai Europai.
Todėl esame su tomis ES valstybėmis,
kurios jau iki šių metų pabaigos sutelks pajėgas efektyvesniam bendradarbiavimui karinės pramonės srityje, greitesniam atsakui į tarptautines
krizes, supaprastintam karinės technikos judėjimui tarp ES šalių. Šios pastangos sustiprins Europos saugumą ir
papildys NATO pajėgumus, jų nedubliuodamos.
Lietuvai tai reiškia ne tik daugiau
saugumo, bet ir naujas galimybes verslui. Lietuviški lazeriai jau naudojami
vystant priešraketinės gynybos ir kitas karines technologijas JAV, Jungtinėje Karalystėje, Prancūzijoje, Švedijoje, Norvegijoje, Izraelyje. Intensyvesnis šalių gynybos bendradarbiavimas ir kuriamas Europos gynybos
fondas – tai naujos galimybės finansavimui ir niša inovatyviam Lietuvos verslui geriau įsitvirtinti ES gynybos pramonėje.

Nusikaltėlius persekios ir užsienyje
Vilnius (Prezidentūros info) – Priimtos Lietuvos Respublikos prezidentės Dalios Grybauskaitės inicijuotos
Baudžiamojo proceso kodekso pataisos,
kuriomis teisėsaugai sudaryta galimybė už akių teisti didelę žalą nusikaltimais padariusius asmenis.
Nuo teisingumo į užsienį sprunkančių įtariamųjų istorijos atskleidė
teisines spragas, leidžiančias net ir
milijoninių lėšų grobstytojams išvengti
atsakomybės. Ikiteisminis tyrimas už
akių (t. y., įtariamajam nedalyvaujant)
buvo įmanomas tik prieš teisingumo
vengiančius užsieniečius, pabėgusius
iš Lietuvos, ir tik už tarptautinio pobūdžio nusikaltimus – tokius kaip, pavyzdžiui, genocidas, terorizmas, prekyba žmonėmis, kyšininkavimas.
Iki šiol valstybė buvo bejėgė vykdyti baudžiamąjį persekiojimą prieš asmenis, kurie slapstosi užsienyje, veng-

dami atsakomybės už didelio masto finansinius, mokestinius ir kitus nusikaltimus, kuriais padaroma didelė
žala.
Prezidentės inicijuotos pataisos
leis vykdyti ikiteisminį tyrimą už
akių dėl visų nusikaltimų, kuriais padaryta didelė žala. Tai užtikrins, kad
nuo teisingumo į užsienį pabėgę asmenys neišvengs baudžiamosios atsakomybės, sulauks pelnyto nuosprendžio, o jų turtas bus konfiskuotas
ir panaudotas žmonių ir valstybės patirtai žalai atlyginti.
Ikiteisminis tyrimas už akių bus
vykdomas tais atvejais, kai įtariamasis, padaręs didelę žalą sukėlusius nusikaltimus, slepiasi užsienio valstybėje, piktybiškai vengia dalyvauti baudžiamajame procese, o užsienio valstybė, kurioje jis yra, nebendradarbiauja su Lietuvos Respublika.

JAV pasirengusi konfliktui su Šiaurės Korėja
Washingtonas (BNS) – JAV prezidentas Donald Trump pareiškė, jog
Jungtinės Valstijos yra pasirengusios
bet kokiems su Šiaurės Korėja susijusių įvykių scenarijams.
„Esame viskam pasirengę. Jūs būtumėte šokiruoti, jei sužinotumėte,
kiek mes esame pasirengę”, – sakė D.

Trump.
Jis pabrėžė, jog Kinijos pastangos sprendžiant Šiaurės Korėjos problemą išties vertos pripažinimo.
„Kinija mums išties padeda. Jie
blokavo Šiaurės Korėjos finansų sistemą, smarkiai sumažino naftos tiekimą”, – pabrėžė JAV prezidentas.

Paleis Katalonijos vyriausybę
Barcelona (BNS) – Ispanijos premjeras Mariano Rajoy spalio 21 dieną oficialiai paskelbė, kad jo vyriausybė
imsis precedento neturinčio žingsnio
ir sieks pasinaudoti konstitucijos numatyta galimybe apriboti Katalonijos
regiono autonomiją po anksčiau šį
mėnesį įvykusio uždrausto referendumo dėl jo nepriklausomybės.
M. Rajoy sakė, kad Katalonijos
separatistų lyderių veiksmai privertė
Madridą imtis beprecedenčių priemonių – prašyti Senato leidimo paleisti
Katalonijos vyriausybę ir paskelbti
pirmalaikius rinkimus.
Madridas gali turi galimybę atimti
įgaliojimus iš bet kurio maištingo regiono vienoje iš labiausiai decentralizuotų Vakarų valstybių, bet dar niekada nebuvo ja pasinaudojęs.
Bijoma, kad Madridui pamėginus
įvesti bet kokį tiesioginį valdymą regione gali kilti neramumų. Katalonijos

lyderis Carles Puigdemont sakė, kad
toks žingsnis tikriausiai paskatintų regiono įstatymo leidėjus vienašališkai
paskelbti nepriklausomybę. Sprendimas inicijuoti naujus regiono valdžios
rinkimus vyriausybės buvo laikomas
priimtiniausiu būdu išspręsti ilgiausiai užsitęsusią politinę krizę nuo 1977
metų, kai šalis grįžo prie demokratijos.
C. Puigdemont sakė turįs mandatą paskelbti nepriklausomybę, nes per
referendumą, kurį temdė griežti policijos veiksmai prieš rinkėjus, 90 proc.
balsavusiųjų pasakė „taip” suverenumui. Tačiau rinkėjų aktyvumas buvo
tik 43 proc., nes daug Ispanijos vienybės šalininkų, Konstituciniam Teismui paskelbus referendumą neteisėtu,
jame nedalyvavo.
Po referendumo jau beveik 1 200
bendrovių perkėlė savo būstines į kitus
Ispanijos regionus, siekdamos išvengti nestabilumo.

Atkovojo didžiausią Sirijos naftos telkinį
Damaskas (ELTA) – JAV remiami
Sirijos kovotojai teigia atkovoję iš „Islamo valstybės” (IS) didžiausią Sirijos
naftos telkinį. Vos prieš kelias dienas tos
pačios pajėgos išlaisvino Rakos miestą –
buvusią IS de facto sostinę Sirijoje.
Sirijos demokratinės pajėgos (SDF)
pranešė visiškai kontroliuojančios
Omaro naftos telkinį rytinėje Sirijos
Deir ez Zoro provincijoje.
Praėjusį mėnesį SDF pajėgos taip

pat pasiekė svarbų laimėjimą. Joms pavyko atkovoti iš IS didžiausią šalyje
dujų telkinį, taip pat esantį Deir ez
Zore.
SDF kovotojai varžosi su Rusijos
remiamomis Sirijos vyriausybės pajėgomis dėl Deir ez Zoro muchafazos –
naftos turtingo regiono netoli Irako sienos. Abi pajėgos bando susigrąžinti regioną iš IS, kurį grupuotė kontroliuoja nuo 2014 metų.

Paskelbs dokumentus apie J. F. Kennedy nužudymą
Washingtonas (ELTA)
– JAV prezidentas Donald
Trump ketina leisti paskelbti ilgai slėptus duomenis apie buvusio prezidento
John F. Kennedy nužudymą.
Dokumentų paskelbimas numatytas spalio 26
dieną, tačiau JAV vadovas
turi teisę pratęsti jų įslaptinimo statusą. J. F. Kennedy
nušautas 1963 metų lapkričio 22 dieną, jam viešint
Dallase, Texaso valstijoje.
Nacionaliniai archyvai
jau yra paskelbę didžiąją
dalį su nužudymu susijusių dokumentų, tačiau pa- J. F. Kennedy nužudymas lig šiol kelia daugybę klausiWashington Examiner nuotr.
skutinė dalis laikoma užra- mų.
kinta. Bet D. Trump mano,
kad šie dokumentai turėtų tapti priei- formacijos apie žudiko Lee Harvey
Oswald veiklą Mexice, likus keliems
nami.
1992 metais Kongresas nusprendė, mėnesiams iki nužudymo.
Lee H. Oswald sulaikytas Dallase
kad visi duomenys apie J. F. Kennedy
nužudymą turi būti atskleisti per 25 dar nužudymo dieną ir apkaltintas
metus, nebent šalies prezidentas nu- prezidento žmogžudyste, tačiau po
spręstų, kad duomenų atskleidimas dviejų dienų policijos nuovadoje jį nušovė naktinio klubo savininkas Jack
pakenktų nacionaliniam saugumui.
Vis dar yra daugiau kaip 3 tūkst. Ruby ir jam taip ir neteko stoti prieš
anksčiau neskelbtų dokumentų. Iki teismą. Tačiau didžioji dalis amerišiol paskelbta per 30 tūkst. dokumen- kiečių abejoja oficialiais įrodymais,
kad Lee H. Oswald buvo vienintelis pretų, tačiau paredaguotų.
J. F. Kennedy nužudymo ekspertai zidento žudikas. Praėjus daugiau kaip
nemano, kad nepaskelbtuose doku- pusei šimtmečio nuo nužudymo, jis laimentuose yra stulbinamų naujų faktų, komas didžiausia sąmokslo teorija
tačiau juose pateikiama daugiau in- Amerikos istorijoje.
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Pranešame giminėms, draugams ir pažįstamiems, kad Aukščiausias pasišaukė į savo Amžinuosius Namus

A†A
BIRUTĘ ČEKAITĘ-VILUTIENĘ

Su seneliu mums gerai sekasi
Urtė, 4 metai
Mano močiutė tai pati geriausia.
Kai atsikeliu ryte, man visada sušukuoja plaukučius ir dar prieš einant į
darželį leidžia telefonu tokius žaidimus pažaisti. Mama tai neturi laiko.
Tada reikia greitai apsirengti ir skubėti į darželį. Kai einu su močiute į darželį, aš niekada neverkiu, nes ji manęs
ateina paimti, kai dar miegoti nereikia. Mama dirba, tada tik atvažiuoja
manęs pasiimti iš darželio. Jau visi
vaikai būna į namus išėję. Bet auklėtoja tai visada pabūna su manim, kol
mama ateina.

arba žaidimą. O kartą man padovanojo
knygutę. Kai ją vartai, tai net muzikėlė
groja. Su močiute kartą aš buvau miške ir mes rinkome grybus. Ir aš radau
daugiau grybų negu močiutė. Tada ji
sakė, kad jei ne aš, tai būtų grybų net
vakarienei nepririnkusi. O aš padėjau
pririnkti, paskui tuos grybus virėme
ir kepėme grybų blynus. Na, man tai
nelabai skanūs tie blynai buvo. Aš
tik paragavau ir nevalgiaiu tų blynų.
Kai buvo jos gimimo diena, mes su
mama padovanojome močiutei čekį į
grožio saloną. Ten ją labai gražiai sušukavo ir nagučius raudonai nudažė.
Dabar ir močiutė labai graži.

Modestas, 4 metai

Gabrielius, 5 metai

Mano senelis gyvena kaime. Kai
atvažiuojame pas jį, tada kepame šašlykus ar plaukiojame ežere su valtimi.
Kai nelyja, aš su seneliu einu meškerioti, gaudyti žuvyčių. Mums gerai sekasi. Kartą pagavome didelę žuvį. Kai
ją ištraukėme iš vandens, tai ji mojavo uodega. Buvo labai juokinga. Bet
kitą kartą viena žuvytė įkrito į vandenį ir paspruko. Mes su seneliu dar
bandėme ją sugauti, bet jau nieko neišėjo. Senelis sakė, kad gal ją sugausime kitą kartą. Man patinka žvejoti su
seneliu. Bet kai plauki valtyje ir gaudai žuvį, reikia sėdėti tyliai, nes žuvytės gali išgirsti, kad vaikai triukšmauja, ir nebeatplaukti. Tada jų niekada nebepagausi.

Mano senelis turi labai didelį juodą džipą. Man patinka tas džipas ir todėl aš labai myliu senelį. Kai važiuojame iš darželio į namus, tada užvažiuojame į parduotuvę. Man senelis
irgi nupirko juodą džipą, bet mažesnį,
žaislinį. Senelio džipas geresnis. Kai
važiuojame ir būna raudona šviesa, tai
visada senelis sustoja ir palaukia, kol
užsidegs žalia šviesa. Tada jau galima
važiuoti. Dar senelis man nuperka
saldainių ir žaislų. Spinerį irgi nupirko. Kai atsinešiau jį į darželį, tai reikėjo duoti pažaisti visiems vaikams.
Senelis taip liepė. Jis labai geras ir
žino, kad žaislais reikia dalytis su visais vaikais.
Kartą senelio džipas sugedo. Tada
abu su seneliu važiavome į taisyklą jo
taisyti. Tada mane į darželį vežė močiutė; jos džipas irgi labai gražus, tik
mažesnis negu senelio ir baltas, o ne
juodas. Senelis sakė, kad kai užaugsiu,
man padovanos džipą – tą juodą, kuris
man labai patinka.

Ugnė, 5 metai
Kai man būna liūdna, aš visada
paskambinu močiutei. Kai pasikalbu
su ja, tada pasidaro linksmiau, nes mes
tada keliaujame į „McDonald”s ir aš
prisivalgau ledų ir sumuštinių. Kai
močiutė ateina pas mane į svečius, visada man atneša ko nors skanaus

Užrašė Aldona Atkočiūnaitė
„Artuma”

Ji mirė spalio mėn. 18 d. Schererville, Indiana.
Gimė 1930 m. kovo mėn. 15 d. Meškučiuose, Lietuvoje.
Giliame liūdesyje liko: vyras Antanas, sūnūs Edmundas ir Vidmantas su žmona Patricia bei dukra Kristina.
Velionė buvo ilgametė JAV LB Tarybos narė, JAV LB East Chicagos apylinkės pirmininkė, priklausė Lietuvos vyčiams, Filisterių
skautų sąjungos Čikagos skyriui (ėjo sekretorės pareigas), Sietuvos skautininkių-vyr. skaučių draugovei, stropiai ėjo sekretorės
pareigas. Kasmet puošdavo lietuviškais šiaudinukais eglutes Indiana Tourist Centre, Kennedy Ave., Indianoje.
A. a. Birutė pašarvota spalio 23 d., pirmadienį, 9 val. ryto, Palaimintojo Jurgio Matulaičio misijoje, kurioje 10 val. ryto atnašautos gedulingos pamaldos. Po šv. Mišių amžinam poilsiui velionė išlydėta į Šv. Kazimiero kapines.
Liūdinti šeima

JAV LB Vidurio vakarų apygardos valdyba giliai liūdi dėl ilgametės Rytų Čikagos apylinkės pir mininkės

A†A
BIRUTĖS VILUTIENĖS
mirties. Nuoširdžiai užjaučiame vyrą ANTANĄ VILUTĮ
bei sūnus – VIDMANTĄ su šeima ir EDMUNDĄ.
Telydi Jus paguoda ir dvasios stiprybė šią sunkią netekties valandą.

http://draugokalendorius.org

Echoes of Fashion
94th Philanthropic Benefit Luncheon
Presented by the

Chicago Lithuanian Women’s Club
PALOS COUNTRY CLUB - 13100 Southwest Hwy, Orland Park, IL 60462
Sunday, Nov. 5, 2017
Social Hour 1:00 pm – Luncheon 1:30pm

DAnTŲ GyDyTOjAI

AKIŲ LIGOs

FASHIONS – MUSIC – UNIQUE BOUTIQUE – RAFFLE

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

DR. ŽIBUTė ZAPARACKAS
DR. PAUL KNEPPER

Birute Zalatorius – 708-788-2781

Lietuviams sutvarkys dantis už prieinamą kainą
Susitarimui kalbėti angliškai arba lietuviškai

4647 W 103 St, Oak Lawn, IL

Tel. 708-422-8260

ADVOKATAI

Advokatas
GInTARAS P. ČEPĖnAS
6436 S. Pulaski Rd.,
Chicago, IL 60629

Tel. 773-582-4500
Valandos pagal susitarimą

Akių ligos – chirurgija
150 E. Huron, Suite 1000
Chicago, IL 60611
Valandos susitarus
Tel. 312–337–1285

ARAS ŽLIOBA, M.D.
AKIŲ LIGOS – CHIRURGIJA
219 N. Hammes Avenue
Joliet, IL 60435
Tel. 815–741–3220

www.draugas.org

$45.00 – CASH BAR – To reserve contact:
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■ Spalio 27 d., penktadienį, Ateitininkų namuose 7:30 val. v. bus rodomas filmas ,,Nepaprasta auka”. Tai filmas apie partizaną pulkininką Juozą Vitkų-Kazimieraitį, vieną
aukščiausio rango Lietuvos kariuomenės karininkų, kuris 1944 m. ,,ne tik kūrė pasipriešinimo strategijos planus, bet ir pasitraukė
į mišką partizanauti”. 7 val. v. – pabendravimas prie kavos su partizano Vitkaus anūku, buvusiu Lietuvos ir Latvijos jėzuitų vyresniuoju, kun. Gintaru Vitkumi SJ. Ateitininkų namų adresas: 1380 Castlewood Drive, Lemont, IL. Daugiau informacijos suteiks
Pranutė Domanskienė el. paštu:
fld85@aol.com.
■ Spalio 28 d., šeštadienį, 12–2 val. p. p.
Balzeko lietuvių kultūros muziejus (kartu su
Public Housing Museum) kviečia atvykti ir
pasidalinti savo istorijomis tuos, kurie dėl įvai-

rių priežasčių paliko gimtinę ir atrado naujus namus čia, Amerikoje. Renginio dalyviai
kviečiami atsinešti daiktų, kurie labiausiai primena paliktus namus. Renginys nemokamas,
bet planuojantys dalyvauti prašomi registruotis: https://www.chicagoculturalallience.org/pressroominherit1/ Adresas: 6500 S.
Pulaski Rd., Chicago, IL.
■ Lapkričio 5 d., sekmadienį, per šv. Mišias paminėsime Vėlines. Apeigos prasidės
9:45 val. r. Prieš šv. Mišias galėsite surašyti
mirusiųjų vardus ir įdėti į pintinę, kuri bus
padėta šalia altoriaus. Ant specialiai paruošto
stalelio galima bus padėti mirusiųjų artimųjų
nuotraukas ir uždegti žvakutes. 10 val. r. Eucharistijos šventimą atnašaus kun. Gediminas
Keršys. Kviečiame visus atvykti ir maldose
prisiminti Amžinybėn iškeliavusius brangius
artimuosius.

http://draugokalendorius.org
Visų Šventųjų šventė ir Vėlinių Mišios
Pal. Jurgio Matulaičio misijoje Lemonte
Lapkričio 1 d., trečiadienį – Visų Šventųjų šventėje – šv. Mišios bus aukojamos 11 val. r., 4 val. p. p. ir 7 val. v. Pasimeldę ir prisiminę brangius artimuosius, besiilsinčius amžinybėje, po kiekvienų šv. Mišių degančias žvakutes nunešime į Kryžių kalnelį.
Lapkričio 2 d., ketvirtadienį – Vėlinių dieną – šv. Mišios misijoje bus aukojamos 8 val. r.
Vėlinių novena prasidės lapkričio 1 dienos vakarą ir baigsis lapkričio 10 d.
Kviečiame mirusiųjų vardus užrašyti ant žalių vokelių, kuriuos rasite prie įėjimo į bažnyčią, taip pat zakristijoje ir raštinėje. Galima surašyti kiek tik norima
mirusiųjų, už kuriuos aukojamos šv. Mišios kiekvieną novenos dieną. Per kiekvienas šv. Mišias pintinė su visais
vardais bus laikoma prie altoriaus.
Vėlinių žvakės jau raštinėje!
Kviečiame užsukti į raštinę
darbo dienomis nuo 9 val. r.
iki 2 val. p. p. ir įsigyti pašventintų spalvingų Vėlinių
žvakių.
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