
PERIODICALS

N
EW

SP
A

PE
R 

- D
O

 N
O

T
 D

E
L

A
Y

- D
at

e 
M

ai
le

d 
01

-2
6-

20
18

LITHUANIAN WORLD-WIDE NEWS

DRAUGAS
Iki Vasario 16-osios liko 19 dienų!

ŠEŠTADIENIS – SATURDAY, SAUSIO-JANUARY 27, 2018 • Vol. CIX NR. 12 Kaina 2 dol.

ŠIAME NUMERYJE:

Vakarų pakrantės lietuviai pasitinka
valstybės šimtmetį – 4 psl. 

,,Mus vienija vienas žodis – Lietuva”:
Lina iš Gvatemalos – 14 psl. 

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

Vilniaus
gimtadienio
staigmenos

Vilniečiai ragavo gimtadienio tortą.      M. Morkevičiaus nuotr.

Jaunieji Maironio
lituanistinės

mokyklos
darbuotojai:

Mes esame
lietuviai

Mes atei namE!

LAIMA SMILGYTĖ

ĮČikagos priemiestyje Lemonte įsikūrusią di-
džiausią išeivijos lietuvių Maironio litua-
nistinę mokyklą penktadienio vakarais ir

šeštadienio rytais skuba ne tik per 700 moki-
nių, bet ir gausus būrys mokyklos darbuoto-
jų. Tarp jų – nemažai veržlių bei protin gų jau-
nų lietuvių, kurie apie lietuvybę ir darbą Mai-
ronio mokykloje pasakoja su tokiu užsidegi-
mu, kad imi pavydėti. Susipažinkite su keliais
jaunaisiais Maironio mokyklos kolektyvo dar-
buotojais. – 10 psl. Indrė Genevičiūtė su savo mokiniais. Asmeninio archyvo nuotr.

Ketvirtadienį Lietuvos sostinė šventė 695-erių metų su-
kaktį, nuo pat ryto prasidėjusios linksmybės ir staig-
menos nesiliovė iki vakaro. Į Vilniaus miesto savival-

dybę ryte vilniečiai buvo pakviesti ragauti didžiulio torto. Prie
sostinės Halės turgaus taip pat sujudimas – čia ir kitose de-
šimtyje vietų Vilniaus gimtadienio proga buvo dalijamos do-
vanos: įvairios ekskursijos, kvietimai į vilniečių pamėgtą bo-
tanikos parką, rotušės požemius, sporto klubus.     

– 2 psl.



silaikyti. Visais atvejais pasiimkite ti-
kėjimo skydą, su kuriuo užgesinsite vi-
sas ugningas piktojo strėles.  Pasiimkite
ir išganymo šalmą bei Dvasios kalavi-
ją, tai yra Dievo žodį. Kiekvienu metu
melskitės Dvasioje visokeriopomis mal-
domis ir prašymais. Be paliovos budė-
kite (Laiškas Efeziečiams 6). 

Štai ginklai, kuriais apsiginklavę
stovėjo tie, ant kurių buvo statoma Lie-
tuvos laisvė. Dabar mes imkime juos ir
kovokime, nes žmonėmis mes esame už-
gimę, žmonėmis mes turime ir būt! Tą
garbę gavome užgimę, jai ir neturim
leist pražūt!
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KUN. LIUDAS MILIAUSKAS

Minint svarbias Lietuvai datas
mintyse vis suskamba eilutė:
Lietuviais esame mes gimę, Lie-

tuviais norime ir būt! Tą garbę gavome
užgimę, Jai ir neturim leist pražūt! Ir
kilo klausimas, o ant kokio  pamato sta-
toma ta garbinga būtis? Ar visų pirma
ne ant buvimo žmogumi? Argi ne žmo-
giškumo  kartu su savimi žemyn nu-
sitempia ir tautiškumo veidą?

Svarstant šiuos dalykus,  gimė
toks sakinys, o gal ir palinkėjimas:
Žmonėmis mes esame užgimę, žmonėmis
mes turime ir būt! Tą garbę gavome už-
gimę, jai ir neturim leist pražūt! Visi
gauname garbingą žmogaus prigimtį,
bet jei nesistengiame jos išlaikyti,
mūsų žmogiškasis veidas su viskuo,
kas garbinga, ima nykti. Karai, piktu-
mai, pavydai, nesantaikos, didybės ir
panašūs daug skausmo, ašarų, kraujo
praliejimo ir netekčių sukeliantys da-
lykai yra žmogaus dvasinės būsenos
pasekmė, kritusios širdies vaisiai –
taip skelbia Dievo Žodis (Laiškas Ga-
latams 5 skyrius). 

Prisimindami Lietuvos laisvės ko-
vas, dažnai tariame žodį ,,okupacija”,
kuri tautos laisvę pavertė vergove.
Okupacijos keitė mūsų kalbą, gyveni-
mo būdą, kultūrą, papročius, vertybes,
moralės ir doros normas bei dvasiš-
kumą. Panašūs dalykai vyksta ir žmo-
guje: Jėzus jiems tarė: Iš tiesų, iš tiesų

sakau jums: kiekvienas, kas daro nuo-
dėmę, yra nuodėmės vergas. (Jono 8:34)
Dvasinė okupacija daugiau ar mažiau
veikia mus visus, būtent dėl jos mes
prarandame tą garbingą žmogaus vei-
dą, sukurtą pagal Dievo paveikslą. Ne-
tikusios mintys, žodžiai ir darbai –
tai mūsų dvasinės okupacijos vaisiai,
bet daugelis apie  tai net nežino. Dievo
apvaizdos ir apsaugos rankose nesiil-
sinti širdis yra lengvai okupuojama, ir
tokia širdis ima kitaip kalbėti, kitaip
gyventi, kitaip elgtis,  smunka moralė,
prarandamos vertybės, išblunka žmo-
gaus veidas! Ne išorinės aplinkybės, bet
vidinė dvasinė būsena yra žmogiškumo
pamatas. 

Kuomet prisimenu Baltijos kelio,
Kovo 11-ios ar Sausio 13-os vaizdus, ten
aš matau laisvųjų sielų minias, kurių
nepaveikė kūniška baimė. Kūnai gal ir
okupuoti ,,pagal pasą”, bet sielos lais-
vos, maldomis ir giesmėmis stovin-
čios prieš automatus ir tankus. Ta pati
laisvos sielos jėga padėjo daugeliui
pakelti tremtis, kankinimus, praradi-
mus, iš naujo kurti gyvenimus ir vis
tiek išlikti žmonėmis. Nėra kito kelio
apsisaugoti nuo dvasinės okupacijos,
nei nuolatinis, gyvas buvimas Dievo ar-
tume: Jei laikysitės mano mokslo, jūs iš
tikro būsite mano mokiniai; jūs pažin-
site tiesą, ir tiesa padarys jus laisvus
(Jono 8:31–32). Dvasiškai laisvas žmo-
gus gali tvirtai išstovėti kūniškus iš-
bandymus, nes Jis nebijos gauti blogos

žinios; jo širdis tvirta, pasitikinti VIEŠ-
PAČIU. (Psalmė 112:7) 

Būtent tokios, tvirtos širdies turi-
me norėti ir siekti bei dėti visas įma-
nomas pastangas, kad ji nepražūtų. Jė-
zus Kristus Jono Evangelijos aštunta-
me skyriuje moko, kad tik Jo išva-
duoti mes tampame iš tiesų laisvi. Ap-
aštalas Paulius kalba, kad be Dievo
žmogus gyvena vergystės dvasioje ir
yra nuolatinėje baimėje (Laiškas Ro-
miečiams 8). Taip pat Paulius primena,
kad gyvu tikėjimu ir pasitikėjimu Die-
vo rankose esantiems žmonėms Šv.
Dvasia ateina pagalbon jų silpnume.
Galbūt savo kasdienybėje tu nesijauti
silpnas ir lyg neblogai gyveni, bet jei
silpnumo valanda pasibelstų – ar ne-
palūžtum? Vienos giesmės žodžiai labai
taikliai klausia: Naują dieną, naują lai-
ką, tu nedrąsiai sutinki. Jei reikės pa-
siaukoti, ar nebus diena sunki?

Šį klausimą turi apsvarstyti kiek-
vienas, o ypač be Dievo gyvenantieji –
kai kūnas nebepakels, išsigąs, ims
trauktis ir pasiduoti, ar turėsi į ką at-
siremti? Per daugelį tarnystės metų aš
stebėjau, kaip silpnumo valandas iš-
gyvena su Dievu ir be Jo gyvenantieji.
Būtent tie, kurie silpnume buvo Dva-
sios stiprinami, visuomet tvirtai sto-
vėdavo pirmose eilėse, nes Dievo gink-
lai buvo jų pagalba:  Būkite tvirti Vieš-
patyje ir jo galybės jėga. Imkitės visų
Dievo ginklų, kad galėtumėte piktąją
dieną pasipriešinti ir visa nugalėję, iš-

Atkelta iš 1 psl.
„Tarp dovanų – ir kvietimai į įdomesnes vietas,

kur šiaip jau nepateksi, taip pat bilietai į kinus, te-
atrus, vilniečio kortelės viešajam transportui”, – var-
dijo Vilniaus mero Remigijaus Šimašiaus patarėja
Ieva Pakarklytė,.

Ypatingai apdovanoti sausio 25-ąją Vilniuje gimę
naujagimiai ir besituokiantys jaunavedžiai, apie
Vilniaus gimtadienį sužinojo kiekvienas moksleivis

ir darželinukas, vyko Gedimino laiško paroda ir edu-
kaciniai užsiėmimai, istorijos pamokos apie Vilnių,
buvo svetingai pasitinkami atvykstantys į sostinę,
netrūko ir kitokių smagių staigmenų.

Vakare Vilniaus gatvėje vienu metu buvo pu-
čiamos 695 gimtadienio žvakutės, vilniečiai vaišinosi
keksiukais ir arbata. Rotušėje vyko Šv. Kristoforo ap-
dovanojimai. Tarp statulėlėmis pagerbtų vilniečių
– ir dvi išeivijai gerai pažįstamos moterys: už nuo-

Vilniaus gimtadienio staigmenos pelnus kultūrai ir menui apdovanota pianistė Mūza
Rubackytė-Golay, už nuopelnus muzikai – dirigentė
Mirga Gražinytė-Tyla. Apdovanojimus įteikė Vil-
niaus meras R. Šimašius.

Kada įsikūrė Vilniaus gyvenvietė, nėra tiksliai nu-
statyta. Rašytiniuose šaltiniuose Vilnius pirmą kar-
tą paminėtas kunigaikščio Gedimino 1323 m. sausio
25 d. rašytame laiške Vokietijos miestams. Laiške ku-
nigaikštis kvietė vokiečius ir žydus keltis į Vilnių. 

1387 m. kovo 22 d. (ar gegužės 6 d.) Merkinėje Jo-
gaila Vilniui suteikė Magdeburgo teises. 

ELTA

Vilniaus merui R. Šimašiui šventėje netrūko veiklos. Gimtadienio tortas – ne tik gražus, bet ir skanus.
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ŽAIbIškI  pOkAlbIAI

Redaktorė Virginija Petrauskienė

Neretas, atvykęs iš Lietuvos į Ameriką, nustemba čia radęs antrąją, ,,ma-
žąją” Lietuvą. Tačiau pastaroji gerokai skiriasi nuo tos, prie Baltijos jū-
ros esančios Lietuvos. Nes čia, JAV gyvenantys žmonės kiek kitaip mato

ir vertina tai, kas vyksta ten, ,,didžiojoje” Lietuvoje.  Galimybių pamatyti ir su-
prasti bei vertinti tuos įvykius yra pakankamai: mes lankome Lietuvoje gy-
venančius artimuosius, bendraujame su jais virtualioje erdvėje: turime gali-
mybę skaityti internetines naujienas, matyti filmuotas žinias, sužinoti, kaip gim-
tinėje pokyčius vertina tam tikrų sričių specialistai – politikai, ekonomistai,  meno
kritikai, psichologai. Tačiau dešimtmečiai, praleisti kitos kultūros apsuptyje,
neišvengiamai keičia požiūrį į kai kuriuos dalykus, vykstančius Lietuvoje. Ir vis
dėlto, nepaliaujame domėtis, skaityti ir vertinti. O kaip kitaip, juk ten gyve-
na mūsų giminės ir artimieji, o kai kurie Lietuvoje tebeturi namus. Kokios mums
svarbiausios aktualijos atsispindi Lietuvos spaudos ir internetiniuose pusla-
piuose? 

Ar domitės jūs Lietuvos naujienomis ir aktualijomis? Jei taip,
kokioms temoms teikiate pirmenybę? Kokie spaudoje nu-
šviečiami įvykiai ar reiškiniai džiugina ar liūdina?

Lietuvos spauda: nejaugi iš tikrųjų viskas taip blogai?

Genovaitė Plukienė 
iš Californijos, pensininkė, buvusi lie-
tuviškos radijo laidos redaktorė ir ve-
dėja:

Nors man jau netrukus sukaks
91-eri ir jau daug metų gyvenu toli nuo
Lietuvos, aš esu neabejinga Lietuvos
įvykiams, jais domiuosi. Skaitau, kas
vyksta mano gimtinėje. Skaitydama lie-
tuvių spaudą, piktinuosi, kad šalies že-
mės telkiamos stambių žemvaldžių
rankose. Aš smerkiu leidimą  prisi-
pirkti daug žemės, kaip tai padarė
,,valstiečių” vadovas Ramūnas Kar-
bauskis. Manęs nedomina krimina-
lai, kuriems  Lietuvos spaudoje ski-
riama tiek daug vietos. Domiuosi po-
litika, nes be jos niekas nevyksta. Taip
pat skaitau Lietuvos kultūros, ekono-
mikos naujienas. Kartais tas Lietuvos
naujienas skaitau internete, nes in-

Rūta Kukanskienė,
mažą sūnelį namuose auginanti
mama: 

Domiuosi Lietuvos naujienomis.
Tačiau dažniausiai jas skaitau ,,Face-
book”. Politika nesidomiu, stengiuosi
nuo jos atsiriboti. Renkuosi, kokias
naujienas noriu skaityti. Kadangi pati
esu įgijusi paveldosaugininkės spe-
cialybę, man įdomios Lietuvos istori-
nio paveldo tendencijos ir aktualijos.
,,Facebook” seku informaciją apie pa-
veldą ir mane džiugina, kad Lietuvo-
je atgyja dvarai. O tai pritraukia į
Lietuvą daugiau turistų, todėl daugė-
ja darbo vietų. Žinoma, yra ir liūdnų
paveldo naikinimo pavyzdžių, tačiau
bendra tendencija Lietuvoje nebloga.
Grįžusi į Lietuvą, neatsisakau aplan-
kyti atgyjančius dvarus. Dar domiuo-
si turizmu ir šiek tiek lietuvišku kinu,
todėl paskaitau šių sričių naujienas.
Mėgstu pasižvalgyti po ,,bernardi-
nai.lt” svetainę, nes ten randu mane
dominančių temų. 

Kalbino Virginija Petrauskienė

ternetas yra didelis palengvinimas
greičiau sužinoti tai, kas vyksta pa-
saulyje ir Lietuvoje. Tačiau labiau
man patinka pasiimti laikraštį. Čia gy-
vendama skaitau ,,Draugą”, kuriame
galima rasti nemažai žinių apie Lie-
tuvą. 

Man kelia nerimą, kad daug žmo-
nių išvyksta iš Lietuvos į kitas pa-
saulio šalis, ieškodami geresnio gy-
venimo. Gaila, kad Lietuva išsilakstys.
Galima tik tikėtis, kad dalis tų žmonių
sugrįš į Lietuvą. Tas klausimas man
yra labai aktualus, aš tikiu, kad daug
yra lietuvių, kurie norėtų gyventi Lie-
tuvoje, jeigu turėtų geresnes sąlygas.
Mano tėvai, Jonas ir Veronika Belec-
kai, buvo išvykę į Ameriką 1910 me-
tais. Tačiau 1921-aisiais sugrįžo atgal
su 4 vaikais, nes turėjo didelį norą įsi-
kurti ir gyventi Lietuvoje. Po kelerių
metų jie įsigijo žemės Puožo kaime,
Kupiškio rajone. Tikėjo, kad čia nu-
gyvens visą gyvenimą. Bet užėjus so-
vietams, šeima neteko visko, ką buvo
užgyvenusi. O tėvelis buvo nuteistas
keliolikai metų lagerio. Tik po to, kai
jis atbuvo tą bausmę, mano tėvai 1964
metais vėl išvyko į Ameriką. Aš pati iš
Lietuvos į JAV išvykau 1974 metais.
Taigi, mūsų šeima išgyveno sunkius
laikus. 

Kai 1992 metais iš Amerikos pir-
mą kartą aplankiau nepriklausomą
Lietuvą, manęs sutikti susirinko visas
Puožo kaimas. Suvažiavo giminių ir
pažįstamų iš Vilniaus, Kauno ir kitų
vietovių. Buvo gera. Paskutinį kartą
lankydamasi Puože pardaviau savo
tėvų sodybą. Bet pardaviau tokiems
žmonėms, kurie buvo verti – jaunai iš-
silavinusių sutuoktinių porai. Parda-
viau tikėdama, kad jie puoselės ir ga-
lės išsaugoti tuos namus. 

Rūta Sidabrienė,
gyvenanti Indianoje, nekilnojamojo
turto brokerė, South Suburban Colle-
ge South Holland IL profesorė ir Beverly
Shores Lietuvių klubo pirmininkė: 

Lietuvos naujienų skaitau nedaug,
nes skelbiamos dažniausiai liūdnos ži-
nios. Man atrodo, kad per mažai pasa-
kojama pozityvių naujienų. Nes pasi-
kalbėjus su Lietuvoje gyvenančiais gi-
minaičiais man atrodo, kad spauda
nenušviečia tikrosios situacijos, o iš
visų skelbtinų žinių tendencingai iš-
kelia negatyvias. 

Štai pasikalbu su Lietuvoje gyve-
nančiais savo sūnėnu, dukterėčia: jie
tikrai nesiskundžia gyvenimu.  Turi
butus Vilniuje, darbus. Žinoma, kaip ir
daugelis, jų šeimos būstui ėmė pasko-
las, bankui tam tikrą sumą sumoka iš
šeimos biudžeto. Mano supratimu, rei-
kėtų spaudoje skleisti kuo daugiau po-
zityvumo ir kuo mažiau verkšlenimo,
skundų. 

Reikia duoti pasisakyti ir tiems
žmonėms, kurie džiaugiasi gyvenimu,
nes moka matyti gėrį, kurie ne dejuo-
ja, o moka pasidžiaugti tuo, ką turi. Vie-
ni jaučiasi nelaimingi, kad negali nu-
važiuoti paslidinėti į Alpes, o kiti džiau-
giasi savaitgalį išlėkę su slidėmis į Ši-
lalės apylinkes. Po slidinėjimo – puikus
atsigavimas pirtelėje. Argi tai nėra
proga pasidžiaugti gyvenimu? 

Sutinku, kad pensininkams yra
sunku pragyventi. Bet tikrai ne visi
skundžiasi. Daugelis ieško galimybių,
kaip ,,prisidurti” – pasisodina daržiu-
ką, užsiaugina ekologiškų daržovių. 

Žinoma, kad reikia kelti problemas
spaudoje. Tačiau nereikia vien jas ak-
centuoti. O Lietuvos spaudoje, deja,
dažniausiai  nukrypstama į kraštuti-
numus.

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

Patarnaujam Čikagos ir apylinkių lietuviams daugiau kaip 100 metų.

Namams paskolos, apdraustos sąskaitos

,,Draugo”
prenumeratoriai gali

skaityti ,,Draugą”
internete be jokio

papildomo mokesčio. 
Pageidaujantys turėtų

parašyti apie tai
administracijai: 

administracija@draugas.org 
ir gauti ,,log in” bei

slaptažodį. 

Skaitykite
,,Draugą”
greičiau!
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Redaktorius Amandas Ragauskas

VA K A R I S

AMANDAS RAGAUSKAS

Šimtoji Lietuvos Nepriklausomy bės
dienos šventė. Tai neeilinis įvykis lie-
tuviams Lietuvoje, o taip pat ir išsi-
barsčiusiems po pasaulio platybes. Visi
planuoja, kaip pami nėti šį ypatingą ju-
biliejų. Džiugu, kad „Draugo” redakci-
ja skatina išeivijos lietuvius pasidalin-
ti savo planais, kaip viename ar kitame
JAV mieste bus minimas šimtasis Ne-
priklauso mos Lietuvos gimtadienis. At-
siliep dami į šį raginimą ir LA lietuviai no-
rėtų pasidalinti savo planais ir suma-
nymais.

Pradėsiu nuo Šv. Kazimiero para-
pijos Lituanistinės mokyklos.
Kaip ne kaip, bet tai mūsų au-

gančios lietuvybės tęstinumas. Pakal-

čio istorijos. Vaiz deliai bus apjungti
dainomis ir šokiais. Su nekantrumu
laukiu šios šventės, nes tikiu, kad
Aušros profesionalumas ir vaikų en-
tuziazmas sujau dins visus šventės ste-
bėtojus ir įžiebs jų širdyse pasididžia-
vimą savo Tau tos istorija. Šventė vyks
Šv. Kazi miero parapijos salėje šešta-
dienį, vasario 10 d., 12 val. p. p. Po šven-
tės su „Vakario” skaitytojais pasida-
linsiu patirtais įspūdžiais, pailiust-
ruoda mas aprašymą fotografijomis.

Los Angeles JAV Lietuvių Bend -
ruo menės (LB) apygarda Lietuvos
šimtmetį nutarė paminėti tradicinėje
vietoje Šv. Kazimiero parapijos salėje.
La bai pagirtina, kad tokią šventę nu-
tarta atšvęsti ne kur svetimoje erdvė-
je, o savo LA lietuvių lietuvybės šir-
dyje. Teko kalbėtis su LA LB apygardos
komiteto nare (praeityje bu vusia Pa-
saulio Lietuvių Bendruo menės pir-

Kaip švęs Vasario 16-ąją LA lietuviai

Nepriklausomybės Akto originalo at-
radėją profesorių Liudą Mažylį ir pri-
statys meninės programos atlikėjus –
džiazo muzikantus ir dainininkę iš
Lie tuvos Giedrę Kilčiauskienę.

LR generalinis konsulatas, Lie tuvos
ambasadoriai vakarinėje JAV pakran-
tėje, taip pat rengia Nepri klausomybės
minėjimo pokylį, kuris vyks istorinia-
me The Millennium Biltmore Hotel. 

„Renginyje dalyvaus Los Angeles
reziduojantys užsienio šalių diploma-
tai, JAV valdžios atstovai, Hollywoodo
žvaigždės, iškilūs verslo žmonės, sve-
čiai iš Lietuvos bei lietuvių bendruo-
menė. Vakaro pradžioje svečiai kvie-
čiami pabendrauti prie vyno taurės Tif-
fany salėje, vėliau bus kviečiami į
Crystal salę oficialios va karienės. Ren-
ginio programoje – generalinio konsulo
sveikinimas, pagrindinio pranešėjo

kalba, apdovanojimų paskelbimas ir
įteikimas. Meninėje programoje –
„Grammy” nuominuoto pianisto And-
riaus Žlabio koncertas. Vakaro pabai-
goje – šokiai ir muzika.” Taip renginys
pristatomas konsulato aplinkraštyje
„Vakarų vėjai”.

Taigi, Lietuvos šimtmečio gimta-
dienis vakarinėje JAV pakrantėje bus
paminėtas ne tik tarp lietuvių, bet ir su
JAV visuomene.

Norėčiau paraginti ir kitų vakari -
nės pakrantės lietuvių bendruo me nes
atsiliepti, papasakoti apie tai, kaip jie
pa minės šią svarbią mūsų tautai da tą,
o taip pat apie lietuvišką veiklą ben-
druomenėse, rašydami tiesiogiai
„Draugo” redakcijai arba susisiekda-
mi su manimi, „Vakario” puslapio re-
 daktoriumi Amandu Ragausku, el.
paštu: amandasveronika@gmail.com. 

Iškilmingas pokylis vyks istoriniame The Millennium Biltmore Hotel....

binau šios šventės režisierę Aušrą Juš-
kaitę-Rosegard. Mes su Aušra seni bi-
čiuliai ir bendraminčiai. Gerą de-
šimtmetį darbuojamės lietuviškos kul-
tūrinės veiklos baruose. Aušra yra
baigusi Lietuvos teatro akademiją ir
įgijusi grimuotojos specialybę. Susi-
pažino me su ja jai tik atvykus gyven-
ti į Los Angeles. Ji iš karto su savo jau-
natviška energija ir profesionalumu
įsijungė į LA Dramos Sambūrio veik-
lą, o paskui neatsisakydavo padėti Just
Millin’ Around (JMA) teatrui bei ki-
tuose renginiuose. Ir šį kartą ji savo, ne
tik grimuotojos, bet ir reži sūriniais ga-
bumais padės mokyklos vaikams pa-
ruošti šventinę progra mą. Idėja labai
įdomi. Kiekviena kla sė paruoš po vie-
ną gyvą paveikslą iš Lietuvos šimtme-

mininke) Danguole Navic kiene. Ji pa-
sidžiaugė, kad šventėje dalyvaus Lie-
tuvos Seimo narys Žygimantas Pavi-
lionis, kuris bus pagrindinis minėjimo
kalbėtojas, o meninę programą atliks
solistas Vytautas Juozapaitis ir akom-
paniatorė Eglė Juozapaitienė. Dan-
guolė Navickienė užsiminė, kad šven-
tės dalyvių laukia ir staigmena. Kaip
žinia staigmenos iš anksto neskelbia-
 mos. Vasario 25 d. šventė prasidės šv.
Mišiomis Šv. Kazimiero parapijos baž-
nyčioje ir tęsis parapijos salėje. 

Kaip rašiau praeito šeštadienio
„Vakaryje”, Lietuvos konsulatas LA
minės Lietuvos šimtmetį Santa Mo nica
South Bay Women Club sausio 27 d. 6
val. v. Šventės vedėja JMA teatro meno
vadovė Justina Braz džionis kalbins

Santa Monica South Bay Women Club programą atliks džiazo muzikantai iš Lietuvos.

Į Lietuvą atvežtą Lietuvos Nepriklausomybės Aktą apžiūri prezidentai Valdas Adamkus,
Dalia Grybauskaitė, Gražina ir Vytautas Landsbergiai.     Prezidentūros nuotr.
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Dienraštis Lietuvoje lrytas.lt (autorė
G. Akavickienė) rašė apie JAV Portlan-
do Lietuvių Bendruo me nės pagalbą
nuošaliame Telšių ra jono Luokės se-
niūnijos Barvydžių kaime gyvenančiai
našlio Rimanto Grigo šeimai. R. Grigas
po žmonos mirties vienas augina du
mažame čius vaikus – 10-metę Ievą ir 9-
erių Aivarą. 

Tarpininkaujant buvusiam tel-
 šiškiui, dabar vilniečiui, Že-
maičių kultūros draugijos pre-

zidiumo nariui Edmundui Žalpiui,
Luokės seniūnui buvo perduota žinia,
kad Portlande gyvenantys lietuviai
nori padėti vienai sunkiai besiver-
čiančiai šei mai. Seniūnija pasiūlė pa-
remti R. Grigo šeimą, kurioje auga vai-
kai, mamos netekę kūdikystėje ir jos
net neprisimenantys, žinantys tik iš
nuotraukų. Išgirdę sudėtingą Riman-
to gyvenimo istoriją Portlando Ben-
druomenės nariai pritarė Luokės se-
niūnijos administracijos pasirinki-
 mui, ir į vyro sąskaitą banke pervedė
savo paaukotus 1 000 eurų. 

Portlando Bendruomenės narius
sujaudino šios šeimos likimas. Naš lys
tėtis ūkininkauja buvusiame tėvų ūke-
lyje, anksčiau laikė melžiamas karves,
dabar augina mėsinius galvijus. Kad
vaikai patektų į Luokėn vežantį mo-
kyklinį autobusiuką, jis kas rytą spe-
cialiai įsigytu naudotu visureigiu juos
pavėžėja, o po pietų par si veža. Port-
lando lietuviai že maičių šeimai paau-
kojo ne tik pi nigų, bet atsiuntė ir siun-
tinį, kuriame buvo drabužėlių ir laiš-
kų su nuoširdžiausiais linkėjimais. 

Šeimai siuntinį perdavė Luokės
seniūnas Č. Ubartas ir socialinio darbo
organizatorė A. Blažiūtė, lydimi žur-
nalistų. Žurnalistai pasakojo, kad pa-
siekti atokų vienkiemį nebuvo paprasta
– apie kilometrą teko važiuoti pažliu-
gusiu keliuku, kurį teisingiau būtų
vadinti purvynu. Šeima gyvena dar
prieš karą iš rąstų suręstame namely-
je, kuriame tik kambarys ir virtuvė.
Kambarys skirtas vaikams, o tėtis glau-
džiasi virtuvėje. Nors būstas kuklus, ta-
čiau jame šilta ir tvarkinga. Šeimos gal-
vai tvarkytis padeda seniūnijos dar-
buotojai, bet valgį tėtis gamina pats.

Kiti pasidarbavo, o jūs įstojote į jų
darbą (Jn. 4:38b)

Sausio 21-ąją lietuvių evangelikų
liuteronų Tėviškės parapijoje
pamaldos buvo kitokios. Tik

įėjus pro duris krito į akis – aplinka ki-
tokia, tarsi labiau nei paprastai pa-
skendusi rimtyje. Ant altoriaus ne-
žaidė saulės spinduliai, dažnai tokiu
metu besiskverbiantys pro šoninius
pastato langus (diena buvo ūkanota).
Vietoj jų ramiai degė keturiolika žva-
kių. Nuo altoriaus ir sienų į mus žvel-
gė Jono Kuprio fotografijų herojai – su
tautiniais kostiumais, trispalvėmis,
susikaupusiais ar net rūsčiais vei-
dais, žygiuojantys demonstracijose,

Luokės seniūnijoje gyvenanti Rimanto Grigo šeima priima Portlando lietuvių dovanas.
Giedros Akavickienės nuotr.

portlandiečiai sušelpė našlio šeimą

Atminimo pamaldos Tėviškėje „Aš prisimenu…”

Žurnalistų paklaustas, ką darys su
Amerikos lietuvių suaukotais pini-
gais, R. Grigas atsakė, kad seniai pla-
navo pagilinti šulinį. Į pokalbį įsiterpęs
Luokės seniūnas Č. Ubartas Barvy-

džių kaimo gyventojui pasi šovė padė-
ti įsivesti vandenį ir į na mą: „Juk vai-
kams reikia maudytis, skalbti drabu-
žius, valgį ruošti, bus patogiau ir leng-
viau gyventi”, – sakė pareigūnas. 

je skambėtų dar daug daug kartų.
Iškilmingumo pamaldoms-minė-

jimui suteikė uniformuotų šaulių da-
lyvavimas – vėliavų įnešimo ir išneši-
mo ceremonija, budėjimas prie vėliavų
per visas pamaldas.  Tokiomis progo-
mis paprastai neapsieinama be apdo-
vanojimų. Vyskupui H. Dumpiui Lie-
tuvos šaulių sąjungos išeivijoje (LŠSI)
vadas Julius R. Butkus įteikė V. Put-
vinskio-Pūtvio klubo padėką ,,Už ak-
tyvią veiklą ir Vlado Putvinskio idėjų
propagavimą ir skleidimą visuome-
nėje”, o ,,Baltijos” jūrų šaulių kuopos
vadė Regina Butkus – ženkliuką. Už ak-

tyvią veiklą organizacijoje buvo apdo-
vanoti ir kai kurie LŠSI nariai.  

Popietę vainikavo pabendravimas
prie suneštinių vaišių ir dar vienos pa-
rodos (Lituanistikos tyrimų ir studijų
centro paruoštų 1991 m. Sausio 13-
osios nuotraukų) apžiūrėjimas kavinės
erdvėse. Tuo pačiu norėtųsi priminti,
kad Vasario 16-oji Tėviškėje bus šven-
čiama vasario 11 dieną – su ypatingu
svečiu, LR generaliniu konsulu Čika-
goje Mantvydu Bekešiumi ir cepelinų
pietumis. Atviros durys visiems!

Ramunės Lapas info ir nuotr. 

Sausio įvykių Vilniuje 27-ųjų ir Klai-
pėdos krašto atgavimo 95-ųjų metinių
paminėjimas buvo įpintas į pamaldų
eigą – tam buvo skirtos ir giesmės, ir
kunigo Liudo  Miliausko žodžiai. Par-
lamento gynėjai nemeldė namų ar
jachtų – jų malda buvo nukreipta tie-
siai į Dievą ir ėjo iš sielų, ne iš lūpų,
kalbėjo kunigas. Tai reiškia, sakė jis,
kad sukrėtimo atveju mes sugebame
pakilti aukščiau, ir tuomet giesmė
tampa stipresnė už ginklą, malda – už
tanką. Kunigas Liudas ragino per me-
tus  atlikti bent po vieną gerą darbą –
Dievui, Tėvynei, artimui, nes, jo žo-
džiais, mes esame ,,laimingi paveldė-
tojai”, mūsų darbas šiandien lengvas
– tik nenuleisti vėliavos, tik neuž-

miršti, tik tęsti, kas padary-
ta iki mūsų, kovų kovoti
mums nereikia.

Buvo įdomu pasiklausy-
ti vyskupo emerito Hanso
Dumpio, ilgamečio Mažosios
Lietuvos draugijos ir fondo
valdybos nario, kurio šeima
dalyvavo Kaipėdos sukilime.
Vyskupas H. Dumpys – tikras
Mažosios Lietuvos sūnus; jo
giminės šaknys Klaipėdos
krašte siekia tuos laikus, kai
Amerika tapo nepriklauso-
ma valstybe. Nors netoli Prie-
kulės buvusio ūkio pastatai
nušluoti nuo žemės pavir-
šiaus, vyskupas, lankyda-
masis Lietuvoje, parsivežė
protėvių žemės saują. 

Vyskupas H. Dumpys
prisiminė kai kurias istori-
nes detales, Klaipėdos suki-
limą lėmusią Prancūzijos val-
dymo metais susidariusią
politinę konjunktūrą. Jis pa-
pasakojo, kad 1923 m. sausio
10–15 d. sukilime dalyvavo

jo dėdė Jurgis Dumpys. Jis tiekdavo su-
kilėliams maistą, ginklus, kuriuos slė-
pė savo ūkio daržinėje, sužeistuosius
veždavo į ligoninę. Vyskupas palinkė-
jo, kad Mažosios Lietuvos himnas, nu-
skambėjęs pamaldų pradžioje, ateity-

mitinguojantys… Daugeliui jaunų žmo-
nių – visai nematyti vaizdai. Šios kelių
dešimtmečių senumo nuotraukos aki-
vaizdžiai liudija, kokia aktyvi išeivija
buvo kovoje už Lietuvos laisvę.

Ir pačios pamaldos buvo kitokios.

Kun. Liudas Miliauskas dėkoja vyskupui Hansui
Dum piui už pasidalinimą įdomia šeimynine istorija. 

Rimties šioms pamaldoms-minėjimui suteikė istorinės Jono Kuprio nuotraukos, iškil-
mingumo – uniformuoti šauliai su vėliavomis. 
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Iš ATEITININkŲ GYVENIMO

Sveiki, esu mainų moksleivė iš Kauno jėzuitų
gimnazijos. Esu vienuoliktokė ir šiuos moks-
lo metus leidžiu Čikagoje lankydama jėzuitų

gimnaziją – St. Ignatius College Prep. 
Lietuvoje esu aktyvi ateitininkė, priklausau

Kauno Šv. Ignaco Lojolos moksleivių ateitininkų kuo-
pai,  praėjusiais metais buvau kuopos pirmininkė.
Ateitininkai buvo ir yra didelė ir svarbi mano gy-
venimo ir kasdienybės dalis, taigi buvo sunku me-
tams palikti tokį gyvenimo būdą. Būdama čia sten-
giuosi taip pat prisidėti prie ateitininkų, dalyvauju
kuopos veikloje. 

Kelerius metus svajojau aplankyti Amerikos at-
eitininkų vasaros sostinę Dainavą, apie kurią esu gir-
dėjusi labai daug ir kurioje tiek metų buvo saugoma
ir ugdoma lietuvybė. Džiaugiuosi, kad šiais metais
mano svajonė pagaliau išsipildė ir žiemos atostogas
praleidau moksleivių ateitininkų Žiemos kursuose,
Dainavoje.

2017 metų žiemos kursų metu nagrinėjome
ypač svarbią šiais laikais temą – ,,Pagarbą”. Gausybė
puikių paskaitininkų kvietė susimąstyti ir padis-
kutuoti apie pagarbą sau ir savo kūnui, pagarbą drau-
gui ir artimui, pagarbą gamtai ir aplinkai, pagarbą
ateitininkijai ir Viešpačiui. Vakarais vyko daug

puikių, labai skirtingų progra-
mų: šokių vakaras, vaidinimai,
susikaupimo vakaras ir t.t. Kur-
sus vainikavo Naujųjų metų va-
karas, kurį pradėjome šv. Mišio-
mis. Tada visi, šventiškai pasi-
puošę, valgėme vakarienę ir
džiaugėmės bičiulių talentais ta-
lentų vakare, o po to su šokiais,
muzikos ritmu pasitikome nau-
juosius – 2018-uosius metus. 

Žiemos kursai – tai puiki ga-
limybė ir nuostabi dovana pra-
leisti laiką su draugais ir bičiu-
liais iš visos JAV, pasigilinti į
svarbius ir aktualius šiandienos
klausimus, patobulinti ir pra-
plėsti lietuvių kalbą bei įkvėpti
ryžto naujais metais būti ge-
riausia savo versija. Aš pati iš
kursų parsivežiau gilesnį savo lie-
tuviškos tapatybės supratimą ir
nuostabaus namų bei bendraminčių bičiulių jau-
kumo, kurio man kartais labai trūksta taip toli nuo
Lietuvos. 

Daugiau apie MAS Žiemos kursus, paskaitinin-
kus ir kursantų gvildenamas temas skaitykite kitos sa-
vaitės ,,Iš ateitininkų gyvenimo” skyriuje.

Moksleivių ateitininkų sąjungos (MAS) Žiemos kursai vyko nuo 2017 m. gruodžio 26 d. iki 2018 m. sausio 1 d. Amerikos lietuvių Romos katalikų federacijos stovyklavietėje Daina-
voje. Moksleiviai praleido savaitę klausydami paskaitų apie ateitininkų misiją bei dalyvaudami diskusijų būreliuose, o laisvalaikiu – linksmai bendraudami. Nuotraukoje kursų da-
lyviai ir vadovai bei rengėjai. Vaidos Narytės nuotraukos

EMILIJA PETRUSEVIČIŪTĖ

Trys mąstytojai Žiemos kursuose. Iš k.: Dominyka Slišajėvaitė, Kristijonas Vait-
 kus  ir straipsnio autorė Emilija Petrusevičiūtė.  

Vaidos Narytės nuotr.

Pirmas kartas MAS Žiemos kursuose

Šiemet Lietuvoje vyksta keli ateitininkams svarbūs
renginiai. Jei vyksite į Lietuvą, pasistenkite juose da-
lyvauti. 

Vasario 16 d. – „Šimtmečio laužai” Vilniuje
Lietuvos ateitininkai prisidės prie  Lietuvos skautų ir Lie-

tuvos šaulių organizuojamo renginio „Šimtmečio laužai“,
skirto Vasario 16-ajai paminėti Valstybės šimtmečio proga
– sujungti tautą simboline laisvės ugnimi.

Vasario 16 d., nuo 5 val. p. p., Vilniaus Gedimino pros-
pekte bus uždegama 100 simbolinių laužų (nuo Vilniaus Šv.
vysk. Stanislovo ir Šv. Vladislovo arkikatedros bazilikos iki
Vilniaus Nepriklausomybės aikštės). Prie laužo budės po 1–2

atstovus iš skautijos,
šaulių  sąjungos  ir
Ateitininkų federaci-
jos. Norinčius prisi-
dėti prie šios iniciaty-
vos kviečiame regist-

ruotis iki vasario 9 d.  Kreipkitės į Vilniaus ateitininkų val-
dybą: akvile.burneikaite@gmail.com.

Vasario 17 d. – Jubiliejinis labdaros pokylis Kaune
Vasario 17 d., 3:30 val. p. p. , prieškario Nepriklausomoje

Lietuvoje statytuose Ateitininkų rūmuose (dabar KTU III rū-
mai, Laisvės alėja 13) vyks Valstybės atkūrimo dienos mi-
nėjimo labdaros pokylis.  

Pokylyje kalbą sakys profesorius Liudas Mažylis. Mu-
zikinėje-kultūrinėje programoje koncertuos „Džiazo kvar-
tetas 2+2“.  Visą pokylio iškilmę vainikuos šventiniai šokiai.
Pokylį organizuoja Ateitininkų fondas. 

Balandžio 7-8 d. – Ateitininkų federacijos su-
važiavimas

AF suvažiavimas vyks Kaune, Ateitininkų rūmuose (Lais-
vės al. 13). 

Suvažiavimo metu išgirsime AF sąjungų, generalinio
sekretoriaus bei kontrolės komisijos ataskaitas. Rinksime
naują Ateitininkų federacijos pirmininką, valdybą, tarybą
ir kontrolės komisiją. Balandžio 8 d. vyks MAS ir SAS sąjungų
suvažiavimai ir valdybų rinkimai. Tai svarbu  visai mūsų or-
ganizacijai, tad dalyvaukime ir kvieskime savo bičiulius at-
eitininkus į šį įvykį.

Liepos 7–8 d. – Ateitininkų sąskrydis
2018 m. vasarą, kai visa Lietuva ir visi lietuviai pasau-

lyje švęs Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmetį, kviesime viso
pasaulio ateitininkus susitikti Ateitininkų sąskrydyje, Ber-
čiūnų ateitininkų stovykloje. 

Daugiau informacijos: www.ateitis.lt

,,Ateitį regim Tėvynės laimingą!”
Keliaujantiems į Lietuvą 2018 metais
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ALGIRDAS GRIGARAVIČIUS

Pradžia – 2017 m. gruodžio 16 d. ,,Drauge”

Philadelphijoje  einanti katalikiška
„Žvaigždė” 1918 m. kovo 8 d. pir-
mo puslapio antraštėje skelbė:

‘Laisva Lietuvos’ Valstija insteigta
per sutartį su centro vadais.” Toliau ci-
tavo M. Erzbergerio žodžius iš vokiš-
ko laikraščio: „Aš galiu pridurti, kad
Kauno vyskupas mano patarimu at-
silankė pas generolą von Ludendorff
vyriausioj buveinėj, kur kalbos bė-
gyje įvyko pilna sutartis sulig Lietuvos
neprigulmybės.”1

Kunigas, Prūsijos landtago narys
Vilius Gaigalaitis prisiminimuose
rašė: „Rūpindamasis Lietuvos atsta-
tymu, susipažinau (1917 metais) su
Centrumo atstovu reichstage M. Erz-
bergeriu, kuris manęs prašė, kad pa-
rūpinčiau jam lietuviškų gramatikų ir
kad rašyčiau apie Lietuvą straipsnius
laikraščiui ‘Germania’ ir kitiems. Jis
pasirūpinsiąs, kad mano straipsniai
bus talpinami. Jis man taipogi pa-
reiškė, kad Isenburgas (vokiečių civi-
linės valdžios šefas Lietuvoje), padėtį
pertvarkant turėsiąs dingti, toliau,
kad Lietuva būsianti nepriklausoma,
kad mokyklose liksianti lietuvių kal-
ba, tik aukštesnėse klasėse galės būti
mokama ir vokiškoji. Jo, Erzbergerio
nuomone, tarptautinė taikos konfe-
rencija neprileisianti Vokietijai Lie-
tuvą aneksuoti (sau pasiimti). Pati
Tautos taryba nutarsianti, kiek rek-
vizicijų bus galima imti. Galėsianti
įvykti ir muitų unija tarp Lietuvos ir
Vokietijos. Ale Prūsų Lietuva nepri-
sidėsianti prie Didžiosios Lietuvos,
šiaip jos padėtis pablogėtų, tačiau lie-
tuvių kalba dominuos (pirmaus).”

Juozas Purickis, dirbęs neoficia-
lioje Lietuvos Tarybos atstovybėje
Berlyne, atsiminimuose rašė, kad už-
tarimo Lietuvai rado tik reichstago Ka-
talikų centro ir socialdemokratų frak-
cijose. „Dėl centro reikia pasakyti,
kad tik vienas Erzbergeris rėmė mus
visišku atsidavimu ir be jokių rezervų.
Kiti vadai <...> laikėsi rezervuotai ir
tiek terodė mums palankumo, kiek į
juos paveikdavo Erzbergeris.”2 Anta-
nas Steponaitis, darbavęsis lietuvių la-
bui Šveicarijoje Pirmojo pasaulinio
karo metais, 1940 m. prisiminė: „Vo-
kiečiai katalikai (Centras) stovėjo už
Lietuvos nepriklausomybę ir siūlė
valdovu Viurtembergo kunigaikštį
Urachą. Centro ats[tovas] Erzbergeris
atvyko į Šveicariją ir [1917 m.] rugp[jū-
čio] 4 d. su juo susitiko Olšauskis,
Bartuška ir Steponaitis. Erzbergeris
nušvietė visą klausimą taip, kaip jis at-
rodo Vokietijoj. Urachą jis charakte-
rizavo kaipo gerą kataliką, sumanų ir
prityrusį žmogų. Erzbergeris žadėjo at-
gaivinti Centralinį komitetą ir drau-
gijas Lietuvoje: Saulę, Žiburį, Rytą.
Taip pat ketino tarpininkauti Romoje,
kad Vilniun būtų paskirtas vyskupas
lietuvis. <...> Rugp. 22 d. Erzbergeris
telegrafavo iš Bruneno kviesdamas
Delegacijos narius pasikalbėti svar-
biais reikalais. Nuvyko Bartuška, Pu-

-metį pasitinkant: LIETUVĄ KĖLĖ DAUG RANKŲ 

Vasario 16-osios link: laisvės bičiuliai (7)
Skaičiuodami vis mažėjančias dienas iki svarbaus valstybės jubiliejaus, pažvelkime į tuos žingsnius, kurie atvedė mūsų tautą prie Nepriklausomybės akto paskelbimo. 

rickis ir Olšauskis. Erzbergeris papa-
sakojo, kaip Centrui pavykę Reichsta-
ge užblokuoti Liudendorfą, kaip Lie-
tuvos nepriklausomybę palaikąs Cent-
ras ir socialdemokratai <...> Pasikal-
bėjimas buvo sklandus, nuotaika opti-
mistiška.”3 Kitoje vietoje teigė, kad
politikas Lietuvą rėmė ne katalikiškų
ar partinių sumetimų vedamas, o taip
elgėsi, nes buvo humaniškos sielos ir
norėjo padėti daug vargusiai tautai.4

Dabar apie Lietuvą kitos pusės
akimis. Vytautas Steponaitis išvertė ir
paskelbė 1930 m. „Mūsų žinyne” gene-
rolo Makso Hofmano dienoraščio iš-
traukas. Šis 1917 m. rugpjūčio 15 d. įsi-
rašė: „Po ilgos pertraukos aš vėl gavau
Erzbergerio laišką. Tasai žmogus da-
rosi pavojingas. Jis rašo, kad buvo
Šveicarijoj ir ten tarėsi su lietuvių va-
dais. Jis jiems pažadėjo ir to, kas visai
neatitinka mūsų pažiūras ir iš dalies
dargi neįvykdoma. Jis pavyzdžiui, pa-
žadėjo jiems savarankišką karalystę.
<...> Tik ką aš iššaukiau jį telefonu, no-
rėdamas mandagiu būdu tą viską jam
pranešti. Aš nenoriu su juo pyktis,
nors betvarkiška taiki revoliucija su-
teikia pakankamai tam pagrindo.” O
1918 m. kovo 21 d., kai liko kelios dienos
iki Vilhelmo II pasirašyto Lietuvos
nepriklausomybės pripažinimo akto,
suirzusiai pažymi: „Lietuvos valdy-
mo klausimas darosi vis blogesnis.
Erzbergeris pakišo mums Valstybės Ta-
rybą [Lietuvos Tarybą], o kancleris,
matyti, pasiryžęs sutikti su šiais be-
prasmiais Erzbergerio projektais. Šie
ponai dabar nori atsisakyti nuo gruo-
džio mėn. [1917 m. gruodžio 11 d. nu-
tarimo] priimtų sprendimų, kuriais
už Lietuvos nepriklausomybės pripa-
žinimą jie pažadėjo artimą bendra-
darbiavimą su Vokietija, karišką kon-
venciją ir t. t. Dabar jie pirmiausia rei-
kalauja nepriklausomybės. Tikiuosi,
kad kancleris truputį juos nuramins.”
Birželio 3 d. lietuvių klausimą pava-
dina „lietuvių koše”.5

Kalba eina apie vieną iš ryškiausių
Pirmojo pasaulinio karo vokiečių po-
litikų, Veimaro respublikos architektų
Matthias Erzberger (1875–1921), gimu-
sį Viurtembergo hercogystėje katali-
kiškoje kaimo amatininko ir pašto tar-
nautojos šeimoje. 1894 m. baigė moky-
tojų seminariją, tačiau mokykloje pra-
dirbo tik porą metų, nes pasirinko ak-
tyvaus visuomenininko kelią, žurna-
listo ir politiko karjerą. Štutgarte va-
dovavo katalikiškoms darbininkų or-
ganizacijoms ir pelnė „mažųjų žmonių
gynėjo” aureolę. O būdamas 28 metų,
1903 m., tapo jauniausiu reichstago
nariu. Parlamente jo arkliuku tapo
kariniai reikalai. 1912 m. vasarą Ka-
talikų centro partija su 90 vietų frakcija
tapo antrąja po socialdemokratų. Pra-
sidėjus karui kaip pavyzdingas pilietis
stojo į Karo ministerijos dispoziciją ir
turėjo užsiimti vokiškojo požiūrio į
karo įvykius skleidimu užsienyje, pa-
prasčiau tariant propaganda, įsteig-
damas Centrinį informacijos biurą
darbui užsienyje. Tačiau realiai užsi-
ėmė katalikiškų sluoksnių informa-
vimu neutraliose ir priešiškose šalyse.
Jam pavyko peržengti vokiško nacio-
nalizmo ir požiūrio ribas, inspiruojant
krikščioniškosios tarptautinės teisės
internacionalinį susivienijimą Švei-
carijoje, turėjusį skleisti visiems pri-
imtinos būsimos pokarinės taikos prin-
cipus ir tarptautinės teisės pertvarką
krikščioniškais pagrindais. Sakysi-
me, kaip retas vokiečių politikas rū-
pinosi armėnų likimu Vokietijos są-
jungininkėje Turkijoje. Jo būta realių
kompromisų visuotinės taikos be anek-
sijų ir kontribucijų labui šalininku,
gerbiančiu ir tautų teises. Ar iš tiesų M.
Erzbergeris studijavo istoriją katali-
kiškame Fribūro universitete kartu
su lietuviais, dar reikėtų tirti Šveica-
rijoje. J. Purickis, asmeniškai su juo su-
sipažinęs 1917 m. pradžioje Ciuriche,
kaip asmenį apibūdina taip: „Žemo
ūgio, petingas, gan nutukęs, apskritu

veidu blondinas, trumpa
nosis, išsipūtusiais žan-
dais, stačiais trumpai
kirptais plaukais Erz-
bergeris nedarė aukštos
inteligencijos įspūdžio.
Savo išvaizda jis priminė
pasiturintį ūkininką šva-
bą, kokių Švabijoj visur
galima matyti. Tik ilgiau
pasikalbėjus, buvo gali-
ma pastebėti, jog po šita,
gan vulgariška išvaizda,
slėpėsi gan aukšta inteli-
gencija, nepaprastas in-
telektualinio orientavi-
mosi greitumas ir feno-
menališka atmintis.” 6 Jo
likimas kaip ir pirmojo
Lenkijos prezidento Gab-
rieliaus Narutavičiaus
1921 m. baigėsi tragiškai:
abu nušovė veiksmais ir
įtaka procesams suerzin-
ti kraštutiniai naciona-
listai. Vokietija per anks-
ti neteko vieno iš suma-
niausių ir įžvalgiausių

vedlių į ateitį. Į Lietuvos laisvės bi-
čiulius ir rėmėjus jį atvedė Šveicarijoje
veikęs Juozo Gabrio vairuotas lietuvių
būrelis. Neegoistiškos paramos paža-
das suteikė lietuvių politikams Vil-
niuje pasitikėjimo savimi užnugarį ir
„subjektyvųjį veiksnį” mūsų istorijai
lemiamu laikotarpiu įgalino aktyviau
manevruoti aplinkybėse.

J. Purickis, kitame nekrologe pri-
simindamas vienintelį vokiečių so-
cialdemokratų lyderį su moksliniu
daktaro laipsniu Eduardą Davidą
(1863–1930), pateikė ne visai parla-
mentinį Lietuvos palaikymo atvejį:
„Pamenu 1918 m. rudenį aš gavau pa-
vyzdį duonos, kuria okupacija maitino
miestų gyventojus. Su ta duona aš tuo-
jau nuvykau reichstagan pas Davidą ir
[Filipą] Šeidemanną, kuris jau tada
buvo ministeriu. Ilgai jie apžiūrinėjo ir
graibė juodą, sudžiūvusią, kietą masę,
iš kurios kyšojo pelai, šiaudagaliai ir
kiti sunkiai apribojami dalykai. „Das
ist kein Brot” sako pagaliau Šeide-
mannas.  Taip  tai nėra  duona, sutin-
ku su juo, bet mūsų žmonės tuo maiti-
nami. Davidas pasiėmė gabalą, įvy-
niojo popieriun  ir  įsidėjo  kišenėn.
Kitą dieną lietuviška okupacijos duo-
na gulėjo ant reichstago tribūnos, smal-
siai apžiūrinėjama susirinkusių at-
stovų.” 7
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Lietuvos laisvės bičiulis, vienas ryškiausių Veimaro respublikos architektų Matthias Erzberger (k.) 
Vokietijos archyvų nuotr.
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lIETUVA  IR pASAUlIS

Globalioms problemoms – globalūs sprendimai
Davosas, Šveicarija (ELTA, BNS.

LRT) – Lietuvos Respublikos prezi-
dentė Dalia Grybauskaitė Davose da-
lyvavo pagrindinėje šių metų Pasaulio
ekonomikos diskusijoje – neformalia-
me pasaulio ekonomikos lyderių su-
sitikime „Bendros ateities kūrimas
susiskaldžiusiame pasaulyje”.

Uždaroje sesijoje Europos Sąjun-
gos (ES) valstybių vadovai, Jungtinių
Tautų (JT) generalinis sekretorius
Antonio Guterres, Pasaulio ekonomi-
kos forumo įkūrėjas prof. Klaus
Schwab, didžiausi akademiniai protai
ir verslo lyderiai diskutavo, kaip įveik-
ti pasaulio susiskaldymą ir ryškėjan-
čias antiglobalizacijos tendencijas.

Neformalioje aukšto lygio disku-
sijoje dalyvavusi Lietuvos vadovė pa-
brėžė, kad didėjanti pasaulio frag-
mentacija, tam tikrų valstybių noras
užsidaryti ar apsaugoti savo rinkas
muitais veda prie dar didesnės savii-
zoliacijos ir ekonominio nuosmukio.

Verslo forume dalyvaujanti D. Gry-
bauskaitė vyko į oficialius pietus, ren-
giamus pagrindine renginio tema apie
ateitį besiskaldančiame pasaulyje.

ES taip pat laukia iššūkis susitarti
su Jungtine Karalyste dėl būsimos
prekybos sąlygų, kai ši šalis paliks
Bendriją.

Prezidentė Dalia Grybauskaitė
susitiko su Ekonominio bendradar-
biavimo ir plėtros organizacijos
(EBPO) generaliniu sekretoriumi An-
geliu Gurria.

Susitikime aptarta Lietuvos stoji-
mo į EBPO pažanga, esminių reformų,
kurios būtinos narystei ir šalies gero-
vei užtikrinti, įgyvendinimas.

Prezidentė pabrėžė, kad Lietuva
padarė didelę pažangą. Įgyvendintos
beveik visos pagrindinės EBPO reko-

mendacijos, kurios užtikrins didesnį
valstybės tarnybos ir verslo skaidru-
mą, efektyvų valstybinių įmonių val-
dymą, investicijų apsaugą, inovacijų
plėtrą. Tikimasi, kad derybos dėl na-
rystės bus užbaigtos iki šių metų ge-
gužės pabaigos. Tikimasi, kad dar šie-
met Lietuva bus pakviesta įstoti į
EBPO.

Siekdama narystės šioje organi-
zacijoje, Lietuva ratifikavo EBPO kovos
su kyšininkavimu konvenciją, įgy-
vendinta rekomendacija, numatanti
adekvačias bausmes už korupcinius
nusikaltimus.

Taip pat priimtas strateginių įmo-
nių įstatymas ir konstitucinio įstaty-
mo pataisa dėl žemės pardavimo, nu-
matanti teisė EBPO valstybių pilie-
čiams įsigyti žemę, ir dar daugybė re-
komendacijų, kurios paskatins sėk-
mingą ekonomikos raidą, mokslo, ino-
vacijų plėtrą ir jų pritaikymą kasdie-
niniame gyvenime, padės išvengti su-
dėtingų finansinių sukrėtimų. Sėk-
mingai įgyvendinus EBPO rekomen-
dacijas, naudą turėtų pajusti kiekvie-
nas Lietuvos žmogus.

Šalies vadovės teigimu, narystė
EBPO ne tik atneš didelę ekonominę
naudą, leis pritraukti užsienio inves-
ticijų ir paskatins naujų darbo vietų
kūrimą, bet ir padės geriau ginti Lie-
tuvos interesus tarptautinėje erdvėje.

„Davose dalyvauti svarbu turbūt
visoms šalims, o mažesnėms – ypač, nes
mūsų balsas turi būti girdimas, turime
būti matomi”, – sakė šalies vadovė.

Davose galimybė susitikti su kitų
šalių vadovais tikrai bus, nes forume
dalyvauja labai daug vadovų – ir Eu-
ropos valstybių, ir JT, ir Europos Ko-
misijos pirmininkas. Antrą dieną taip
pat bus ir prezidentai, ir vadovai.

Priėmė Amerikos menų ir mokslų akademijos prezidentą
Vilnius (URM info) – Užsienio rei-

kalų ministras Linas Linkevičius ir
Lietuvoje besilankantis Amerikos
menų ir mokslų akademijos preziden-
tas, buvęs McArthur fondo prezidentas
Jonathan Fanton aptarė JAV nevy-
riausybinių organizacijų ir fondų pa-
ramą švietimui ir pilietinės visuome-
nės Rytui Europos šalyse stiprinimui.

Ministro ir vieno žymiausių pa-
saulio aukštojo mokslo ekspertų susi-
tikime taip pat buvo diskutuota apie
grėsmes, kylančias akademinei ir žo-
džio laisvei bei aukštųjų mokyklų au-
tonomiškumui kai kuriose buvusiose

Vilnius (ELTA) – Sau-
sio 25 dieną Vilniaus gim-
tadienio šventėje buvo pri-
statytas ir du mėnesius Vil-
niaus paveikslų galerijoje
rodomas svarbiausias sos-
tinės istorijos dokumentas –
iš Latvijos valstybinio isto-
rijos archyvo atvežtas be-
veik prieš 700 metų Gedi-
mino lotyniškai parašytas
laiškas Europos miestams,
kuriame pirmą kartą pami-
nėtas Vilnius.

Parodoje bus eksponuojamas Lie-
tuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino
laiškas, rašytas 1323 metų sausio 25 die-
ną. Juo krikščionys pirkliai, kariai,
amatininkai, žemdirbiai ir dvasininkai
iš viso pasaulio, ypač Liubeko, Štral-

zundo, Brėmeno, Magdeburgo ir Kelno,
kviečiami atvykti ir apsigyventi Lie-
tuvoje. Šis laiškas itin svarbus, nes tai
pirmasis rašytinis šaltinis, kuriame
paminėtas Vilnius.

Gedimino laiškas bus eksponuo-
jamas iki kovo mėnesio vidurio.

Pristatė svarbiausią sostinės istorijos dokumentą

D. Trump dalyvavo Davoso forume 

Davosas, Šveicarija
(BNS) – JAV prezidentas
Donald Trump sausio 25
dieną atskrido į Šveicariją
dalyvauti Davose vykstan-
čiame Pasaulio ekonomi-
kos forume (PEF).

Prieš išvykdamas iš
Baltųjų rūmų D. Trump
paskelbė „Twitter” žinu-
tę: „Mūsų ekonomika da-
bar klesti, ir dėl visko, ką
darau, bus tik dar geriau...
Mūsų šalis pagaliau vėl
LAIMI!”

Penktadienį pirmą
kartą į pasaulio verslo eli-
tą kreipdamasis JAV pre-
zidentas pasiū lė pasauliui
„JAV draugystę ir partne-
rystę”. 

„Pasaulis susiduria su stiprios ir
klestinčios Amerikos atgimimu. Ame-
rika atvira verslui ir mes vėl esame kon-
kurencingi”, – kalbėdamas PEF sakė D.
Trump. 

JAV prezidentas politikams ir pra-
monės, technologijų bei finansų lyde-
riams sakė, kad po vienerių jo prezi-
dentavimo Jungtinėms Valstijoms me -
tų, jos yra labiau nei kada nors patrauk -
lios užsienio investicijoms. 

Tačiau JAV vadovas pridūrė: „Ne-
galime turėti laisvos ir atviros preky-
bos, jei kai kurios šalys naudojasi sis-
tema kitų sąskaita. Remiame laisvą
pre kybą, tačiau ji turi būti sąžininga ir
abipusė. Jungtinės Valstijos daugiau
nežiūrės pro pirštus į nesąžiningas
eko nomines praktikas”. 

„Būdamas JAV prezidentu, visada
iškelsiu Ameriką į pirmą vietą, kaip ir
kitų  šalių vadovai turėtų taip pat iš-
kelti savo šalis į pirmą vietą. Tačiau
‘pirmiausia Amerika’ nereiškia ‘Ame-
rika viena’. Kai auga JAV, auga ir pa-

saulis”, – kalbėjo Prezidentas. 
„Kaip su verslininku žiniasklaida

su manimi elgdavosi labai gerai (...) tik
tapęs politiku suvokiau, kokia bjauri,
kokia niekšiška, kokia pagiežinga ir ko-
kia apgavikiška gali būti spauda”, – į
dalyvius PEF kreipdamasis sakė D.
Trump.

Sausakimšoje konferencijų salėje
susirinkę 1 500 delegatų išgirdę šiuos žo-
džius, išsakytus po jo kalbos vykusioje
klausimų ir atsakymų sesijoje, nušvil-
pė JAV prezidentą. 

Prezidentas forumo kuluaruose
susitiko su Didžiosios  Britanijos mi-
nistre  pirmininke  Theresa May ir Iz-
raelio premjeru Benjamin Netanyahu.
Be to, per  dviejų dienų  viešnagę D.
Trump  susitiko  su PEF įkūrėju Klaus
Schwab,  dalyvavo   priėmime ir vaka-
rie nėje su Europos verslo lyderiais.

D. Trump – pirmasis pareigas ei-
nantis JAV prezidentas, apsilankęs
kasmet rengiamame Davoso susitikime
nuo 2000 m., kai į PEF atvyko Bill Clin-
ton.

„Al Qaeda“ žudys žydus ir amerikiečius 
New Yorkas (ELTA) – Vienas te-

roristų tinklo „Al Qaeda” vadeivų pa-
ragino musulmonus „visur” žudyti žy-
dus ir JAV piliečius. Tai esą būtų reak-
cija į JAV prezidento Donald Trump
sprendimą pripažinti Jeruzalę Izraelio
sostine. 

Paskelbtame vaizdo įraše Khaled
Batarfi D. Trump sprendimą pavadino
„nauju žydų ir kryžiuočių paskelbtu
karu”, pranešė islamistų tinklalapius
stebinti JAV bendrovė „Site”.

„Sukilkite ir visur pulkite žydus bei
amerikiečius”, – sakė Kh. Batarfi 18 mi-
nučių trukmės įraše, pavadintame
„Mūsų pareigos dėl mūsų Jeruzalės”.
Kiekvieno musulmono pareiga esą yra
„išlaisvinti” šventąjį miestą. Tik išda-
vikai atsisako Jeruzalės arba perleidžia
ją kitiems.

Didžiausia atsakomybė tenka „mu-

sulmonams Amerikoje ir Vakarų šaly-
se”, – toliau kalbėjo ekstremistas.

„Musulmonai okupuotoje šalyje
turi žudyti kiekvieną žydą – jį perva-
žiuodami, jį nudurdami ar nukreipda-
mi prieš jį ginklą, arba sudegindami jų
namus”, – teigė jis.

D. Trump gruodžio pradžioje ofi-
cialiai pripažino Jeruzalę Izraelio sos-
tine. Tai sukėlė protestus musulmo-
niškajame pasaulyje. Sprendimas bu-vo
sukritikuotas ir JAV sąjunginin-kių.

Kh. Batarfi yra „Al Qaeda” sparno
Jemene, kurį JAV laiko pavojingiausia
pasaulyje „Al Qaeda” atšaka, vienas
vadų. JAV valstybės departamento duo-
menimis, jis vadovauja grupuotei „Al
Qaeda Arabijos pusiasalyje” (Aqap).
Ši prisipažino įvykdžiusi išpuolį prieš
satyrinio laikraščio „Charlie Hebdo” re-
dakciją Paryžiuje 2015 metų sausį.

LG brangins skalbykles
New Yorkas (Diena.lt) – Pietų Ko-

rėjos elektronikos gamybos milžinės
„LG Electronics” padalinys Jungtinė-
se Valstijose perspėjo kelsiantis skal-
bimo mašinų kainas po to, kai Ameri-
kos prezidento Donald Trump admi-
nistracija įvedė joms importo muitus.

Tai yra pirma konkreti kompani-
jos reakcija į anksčiau šią savaitę JAV
valdžios įvestus muitus.

Kiek bus didinamos kainos bus nu-
rodyta atskiruose laiškuose parduo-

tuvėms. Laikraštis „The Wall Street
Journal” skelbia, kad kai kurios skal-
byklės-džiovyklės pabrangs apie 50
JAV dolerių.

Sausio 23 dieną D. Trump dar kar-
tą pritaikė savo doktriną „Pirmiausia
Amerika”, kai įvedė 20–50 importo
muitus didelėms skalbimo mašinoms,
pagamintoms Kinijoje, Pietų Korėjoje,
Meksikoje ir Vietname. Be to, kiniš-
koms saulės baterijoms taip pat buvo
įvesti papildomi muitai.

Davose JAV prezidentas pasiūlė pasauliui JAV draugys-
tę ir partnerystę, bet kritikavo žiniasklaidą.

BusinessDay nuotr.

Rodomas dokumentas, kuriame pirmą kartą paminėtas
Vilnius.                                                                15 min.lt nuotr.

sovietų okupuotuose šalyse. 
Ypatingas dėmesys buvo skirtas

sklandžiam Europos humanitarinio
universiteto (EHU) funkcionavimui.
Ministras padėkojo svečiui už jo pa-
ramą EHU veiklai, akcentavo univer-
siteto reikšmę suteikiant aukštos ko-
kybės vakarietišką išsilavinimą Bal-
tarusijos jaunimui, tuo būdu priside-
dant prie Baltarusijos pilietinės vi-
suomenės stiprinimo.

Amerikos menų ir mokslų akade-
mija yra viena seniausių ir autorite-
tingiausių JAV nevyriausybinių ins-
titucijų, veikianti nuo 1780 metų. 
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Parengė Dainius Ruževičius

SpORTAS

Tarptautinė sunkiosios atletikos fe-
deracija pranešė, kad Lietuvos olim-
pinis prizininkas Aurimas Didžbalis
įtariamas dėl draudžiamų medžia-
gų vartojimo.

Dopingo vartojimu antrą kartą
per karjerą įtariamas olimpinis
Rio de Janeiro sunkiosios atle-

tikos varžybų prizininkas Aurimas
Didžbalis nesupranta, kaip uždrausta
medžiaga galėjo atsidurti jo organizme.

26 metų sunkiaatletis neigė varto-
jęs dopingą. ,,Esu lyderis, be to, prieš de-
šimt dienų iki to mėginio Lietuvos
antidopingo agentūra paėmė mėginius
ir viskas buvo tvarkinga”, – sakė jis.

Lietuvos sunkiaatlečio dopingo
testas per praėjusių metų pasaulio
čempionatą Anaheim, CA parodė įtar-
tinus rezultatus. Pasaulio pirmenybė-
se lietuvis buvo laimėjęs sidabro me-
dalį iki 94 kg svorio kategorijoje. Pra-
nešama, kad jo organizme rastas and-
rogeninių receptorių moduliatorius
SARM S-22, veikiantis panašiai, kaip
anaboliniai steroidai.

2016 metais A. Didžbalis iškovojo
Rio de Janeiro olimpinių žaidynių
bronzą ir buvo pripažintas metų Lie-
tuvos sportininku. Pasaulio pirmeny-
bėse iki šiol lietuvis buvo laimėjęs

vienintelį medalį – bronzą – 2014 me-
tais. 2015 m. A. Didžbalis tapo Europos
čempionu, 2011 m. – Europos pirme-
nybėse yra laimėjęs bronzą. Jis buvo
užėmęs antrąją vietą ir 2012 metų Eu-
ropos čempionate, bet tada Turkijoje jo
dopingo testas buvo teigiamas – A.
Didžbalis neteko medalio ir olimpinio
bilieto į 2012 m. žaidynes Londone.
Tada Turkijoje jo organizme rasta de-
hidrochlormetiltestosterono – sunkiai
dopingo kontrolierių atrandamos me-
džiagos. Sportininkas buvo diskvalifi-
kuotas dvejiems metais. 

A. Didžbalį pastaruoju metu tre-
niravo Lietuvos sunkiosios atletikos
prezidentas Bronislavas Vyšniauskas,
kuris kėlė neoficialią versiją, neva,
kažkas iš varžovų galėjo įberti. Tre-
nerio sūnus Ramūnas Vyšniauskas, ku-
ris rūpinosi atleto mityba, pats buvęs
sukiaatletis, per karjerą dusyk buvo su-
laikytas dėl dopingo.

Bronzos medalį Rio de Janeiro
olimpinėse žaidynėse iškovojęs A. Didž-
balis daugiau galimybių pasirodyti
olimpinėse žaidynėse gali ir neturėti.
Jei įtarimai pasitvirtins, 26 metų sun-
kiaatlečiui gresia aštuoneri metai disk-
valifikacijos dėl antrosios dopingo nuo-
dėmės per karjerą. Skaudžios rykštės
sulauks ne tik A. Didžbalis, bet visa Lie-
tuvos sunkiosios atletikos federacija.

Puikų žaidimą pastaruoju metu demonstruojantis Do-
mantas Sabonis sulaukė specialistų įvertinimo. Lie-
tuvos rinktinės puolėjas išrinktas į NBA lygos „Ky-
lančių žvaigždžių” rungtynes, kurios vyks „Visų
žvaigždžių” savaitgalio metu. Čia žais Jungtinių
Valstijų ir pasaulio rinktinės.

Šį sezoną jaunasis D. Sabonis vidutiniškai per
rungtynes pelno po 12,4 taško ir atkovoja po 8,3
kamuolio. Maža to, puolėjas atlieka po 2,1 re-

zultatyvaus perdavimo ir turi 13,6 naudingumo ro-
diklį. 

Pasaulio komanda: Domantas Sabonis (Indianos
,,Pacers”), Joel Embiid, Ben Simmons (abu Phila-
delphijos ,,76ers”), Bogdan Bogdanovič, Buddy Hield
(abu Sacramento ,,Kings”), Jamal Murray (Denverio
,,Nuggets”), Frank Ntilikina (New Yorko ,,Knicks”),
Dillon Brooks (Memphio ,,Grizzlies”), Lauri Mark-
kanen (Chicago ,,Bulls”). 

JAV komanda: Lonzo Ball, Brandon Ingram,
Kyle Kuzma (visi Los Angeles ,,Lakers”), Jaylen

Brown ir Jayson Tatum (abu Bostono ,,Celtics”), Mal-
colm Brogdon (Milwaukee ,,Bucks”), Dennis Smith
(Dallas ,,Mavericks”), Donovan Mitchell (Utah
,,Jazz”), Kris Dunn (Chicago ,,Bulls”), John Collins
(Atlantos ,,Hawks”).

NBA „Visų žvaigždžių” savaitgalis šiemet vasa-
rio 17-ąją vyks Los Angeles.

Žaidė tarsi ant sparnų

NBA specialistų dėmesio ir kvietimo į NBA
„Visų žvaigždžių” savaitgalį sulaukęs D. Sabonis tar-
si ant sparnų sužaidė ir dar vienerias rungtynes, o
Indianos ,,Pacers” (26-22) nesunkiai 116:101 savo
aikštėje susitvarkė su Phoenix ,,Suns” (17-31).

Lietuvis buvo vienas pagrindinių pergalės kal-
vių – žaidė 24 minutes, per kurias pelnė net 19 taškų
(7/10 dvitaškių, 1/2 tritaškių, 2/4 baudų), atkovojo 8
ir perėmė 1 kamuolį, atliko 3 rezultatyvius perdavi-
mus, blokavo metimą, 4 kartus suklydo ir 3 sykius
prasižengė. 

Šiose rungtynėse šeimininkai buvo priversti

Sausio 19–20 dienomis Čikagoje vy-
kusiose JAV nacionalinėse karatė var-
žybose dar viena sėkmė aplankė jaunąjį
sporto talentą Adomą Račkauską.

Vos 6-erių metų sulaukęs Flori-
doje gyvenantis išeivijos lietu-
vis savo unikalių sugebėjimų

dėka, po praėjusio savaitgalio NASKA
lygos varžybų, savo itin gausią, per 200
įvairiausių prizų, kolekciją papildė
dar penkiais apdovanojimais. A. Rač-
kauskas visose penkiose karatė rung-
tyse savo varžovams nepaliko jokių vil-
čių: į sporto aukštumas sparčiai ko-
piantis vaikas vėlgi įrodė savo abso-
liutų dominavimą tarp bendraamžių
sportininkų.

Nenugalimojo statusą užsitarna-
vęs A. Račkauskas 2 metai iš eilės
tapo JAV nacionalinės karatė lygos
NASKA čempionu, taip pat nugalėjo
KICK US International lygos čempio-
nate (Floridos valstija).

Vien praėjusiais metais A. Rač-
kauskas dalyvavo ir varžėsi net 41-
ose varžybose, ir varžydavosi visose
skirtingose penkiose karatė rungtyse.

Varžybose Čikagoje – 
dar penkios šešiamečio pergalės2017 m. geriausias Lietuvos 

sportininkas įtariamas vartojęs dopingą

D. Sabonis pakviestas į „Kylančių žvaigždžių” rungtynes

Nenugalimojo statusą užsitarnavęs lietuvis 2 metai iš eilės tapo JAV nacionalinės kara-
tė lygos NASKA čempionu. 

žaisti be dviejų starto penketo žaidėjų Myles Turner
ir Darren Collison, bet pernelyg didelių problemų ne-
turėjo. „Pacers” nuo pat pradžių perėmė iniciatyvą
ir nė karto neatsilikinėjo. Trečiojo kėlinio metu šei-
mininkų persvara buvo pasiekusi net 38 taškų ribą.

D. Sabonis sulaukė specialistų įvertinimo: jis dalyvaus
NBA „Visų žvaigždžių” savaitgalio rungtynėse.

Jo iškovotų pirmų vietų laimėjimo
procentas siekė 92 proc., kuo negalėjo
pasigirti nė vienas Adomo bendraam-
žis JAV ir už jos ribų.

Apsijuosęs sportinius laimėjimus
pabrėžiančiu rudu diržu Adomas už ke-
lių mėnesių sieks dar vieno tikslo –
gauti raudoną diržą. Jei taip sėkmin-
gai ir toliau klostysis A. Račkausko
sportinė karjera, lietuvių sporto ta-
lentas tikisi savo unikalią laimėjimų
kolekciją papildyti ir juodu diržu ir to-
kiu būdu tapti pačiu jauniausiu šį
aukštą titulą gavusiu karatistu jo ka-
ratė mokyklos istorijoje. 

A. Didžbalis antrą kartą įkliuvo vartojęs draudžiamus preparatus.
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Atkelta iš 1 psl.

Indrė Genevičiūtė – 22 metų University of  Illi-
nois Čikagoje (UIC) studentė. Nors DePaul universi-
tete ji jau apsigynė finansų bakalauro dip lomą, da-
bar mergina siekia tapti odontologe. O penktadieniais
ir šeštadieniais Indrė savo laiką skiria Mai ronio li-
tuanistinei mokyklai: penktadieniais dirba pirmokų,
šeštadieniais – penktokų mokytoja.

Koks buvo Tavo kelias į Maironio mokyklą?
Į Ameriką atvykau būdama 7,5 metų. Iš pradžių

mokiausi Čikagos lituanistinėje mokykloje, 8–10
klases baigiau „Maironyje”. Tuo metu net minties ne-
buvo, kad pati kada nors galėčiau mokytojauti šio-
je mokykloje. Tačiau būdama 16-kos grįžau į Mai-
ronio mokyklą dirbti pirmokų mokytojos Rasos
Vydmantienės pa dėjėja. Su šia mokytoja buvo labai
gera ir įdomu dirbti, jos dėka su pratau, kad būti mo-
kytoja lituanis tinėje mokykloje yra pats geriausias
būdas padėti vaikams išlaikyti lietuvybę. Stebint jos
darbą ir pačiai kilo noras mokytojauti. Tad pasta-
ruosius 2 metus Maironio mokykloje dirbu mokytoja.

Kaip Tavo mokiniams sekasi kalbėti lietuvių kalba?
Pirmokai lietuviškai šneka kur kas daugiau nei

vyresni. Penktokams jau svarbi pop kultūra, socia-
liniai tinklai, „YouTube” svetainė, kur do minuoja
anglų kalba. Tad penktokus sunkiau suvaldyti – kai
mokytoja negirdi, jie pradeda bendrauti ir ap-
 tarinėti, kas jiems įdomu, angliškai. Tačiau daugu-
ma penktokų gana ge rai kalba lietuviškai, mažai vai-
kų šneka su akcentu.

Ar mokiniai pasikeitė nuo to laiko, kai pati lankei Mai-
ronio mokyklą?

Dabar kiekvienas penktokas turi neribotą gali-
mybę naudotis internetu, socialine žiniasklaida, tech-
nologijos įsitvirtino jų amerikietiškose mo kyklose.
Aš būdama tik 8-oje klasėje gavau telefoną, o dabar
beveik kiek vienas vienuolikmetis jį turi. Ste biuosi,
kiek mano penktokai žino apie pasaulį, aš, būdama

Mes atei namE!

Jaunieji Maironio 
lituanistinės mokyklos 
darbuotojai: 

jų amžiaus, tiek nežinojau.

Kas pačiai labiausiai įsiminė iš to laiko, kai lankei Mai-
ronio mokyklą?

Mūsų klasė buvo draugiška, visi sutardavome.
Smagiausios buvo šokių pamokos, kai kartu susi-
rinkdavo kelios klasės. Viena įdomiausių pamokų –
lietuvių gramatika vyresnėse klasėse. Nors atrodo,
kad tai sausas mokslas, bet su mokytoja Daiva Bur-
niene ir pajuokaudavome, ir pasikalbėdavome apie
daugelį dalykų. Į lietuvišką mokyklą eiti patiko, ta-
čiau kai buvau 13–14 metų, perėjau per pasiprieši-
nimo lietuvių kalbai tarpsnį. Nors esu vienturtė ir
šeimoje visada kalbėjome tik lietuviškai, tuo metu
atrodė – kam man kalbėti kita kalba, jei mokykloje
ir su draugais šnekame angliškai, kam šeštadienio
rytais anksti keltis ir va žiuoti į lituanistinę mokyklą.
Tačiau suaugi, įgauni daugiau proto ir su pranti, kaip
tai svarbu.

Kalbi be jokio akcento, nors užaugai Amerikoje. Ką
patartum tėvams, kurie skundžiasi, kad vaikai nenori kal-
bėti lietuviškai?

Svarbiausia yra vaiką sudominti Lietuva ir
lietuvybe. Mažiesiems rodyti animacinius filmukus
lietuvių kalba, skaityti lietuviškas knygas. Jei yra
galimybė, siųsti vaikus vasa roms į Lietuvą, kad jie
girdėtų gyvą lietuvių kalbą. Net ir pamatyti Ge dimi-
no pilį realybėje yra visai kitas įspūdis, nei iš kny-
gų. Pati daug va sarų praleidau Lietuvoje, pas sene-
 lius, bendravau su pusseserėmis ir pusbroliais.

Ką Tau duoda darbas Mairo nio lituanistinėje mokyk-
loje?

Tikrai – mokytojos darbas daug reiškia. Smagu,
kai savo mokinius susitinki mokyklos koridoriuose,

Mes esame lietuviai

Indrė Genevičiūtė (stovi pirma iš kairės) su šeštadienio pamainos penktokais.          Sandra Scedrina nuotr. 

jie sveikinasi, apsikabina. Viena mokinė neseniai nu-
piešė ir padovanojo pa veiksliuką, užrašiusi, kad
esu geriausia mokytoja. Tai, kad išlikai vaikų min-
tyse, labai paliečia širdį ir atperka visus darbo sun-
kumus. Pats geriausias jausmas apima ir tada, kai
matai, kad vaikai ir toliau lanko lietuvišką mokyk-
lą bei nepamiršta lietuvių kalbos.

Laura Juzėnas – 17-metė Le monto aukštosios mo-
kyklos dvyliktokė. Po mokyklos žada studijuoti finansų
apskaitą UIC. Penktadienio vaka rais mergina dirba
1-os klasės, šeštadieniais – priešdarželio klasės mo-
kytojos padėjėja.

Kas Tave paskatino pradėti dirbti Maironio lituanisti-
nėje mo kykloje?

Pati prieš dvejus metus baigiau mokslus šioje
mokykloje. Vyresnė sesė čia dirbo 3 metus, tad tu-
rėjau gerą pavyzdį. Myliu vaikus, todėl labai norė-
jau dirbti su pačiais jauniausiais vaikais. 

Papasakok apie savo moki nius.
Priešdarželinukai ir pirmokai labai skiriasi. Pir-

mokai jau dauguma moka patys viską daryti, jie drą-
siai kalba ir pasakoja. Labiausiai jiems patinka, kai
jų klausi, ką jie veikė, kur buvo, ką valgė. O prie-
šdarželio kla sės mokinukams reikia daug pa dėti, net
žaisti. Kartu mokomės rašyti vardus, piešti.

Ar vienodai Tavo mokiniai šneka lietuvių kalba? 
Jauniausieji kalba beveik vien tik lietuviškai, o

pirmokai tarpusavyje jau pradeda šnekėtis anglų kal-
ba. 

Kokie Tavo pačios atsiminimai apie Maironio mokyk-
lą?

Pirmiausia prieš akis iškyla mokyklos kalėdiniai
spektakliai, 9–10 klasėse įsiminė mokytojo And-
riaus Dumašiaus istorijos pamokos. Smagu buvo mo-
kykloje susitikti su draugais, tačiau keltis rytą ne-
sinorėdavo. Būdama 3–4 klasėse ypač pykau, kodėl
turiu ruošti dar ir lituanistinės mokyklos pamokas,
o negaliu eiti žaisti į lauką. Vėliau tas priešinimasis
praėjo. Dabar labai džiaugiuosi, kad mokiausi ir bai-
giau Maironio mokyklą.

Kas Tau labiausiai padėjo išlai kyti lietuvybę?
Niekas negali priversti to pa daryti, turi turėti tą

norą savyje. Turi kalbėti, girdėti lietuvių kalbą, nes
jei kalbos nevartosi, ji užsimirš. Aš ne vienerius me-
tus šokau lietuvių tautiniuose ansambliuose „Lie-
tuvos vyčiai” ir „Grandis”, dainavau Pal. Jurgio Ma-
tulaičio misijos vai kų chore ,,Vyturys”, 8 metus da-
lyvavau ir pati savanoriavau Biblinėje stovykloje At-
eitininkų namuose. Man labai padėjo ir tai, kad va-
sa romis dažnai skrisdavau atostogauti į Lietuvą. Gi-
miau Čikagoje, lietuviš kai kalbu su akcentu, bet bū-
nant Lietuvoje kalba patobulėja, prasiplečia akiratis.  Mokytojos padėjėja Laura Juzėnas su savo priešdarželio klasės vaikais. Laimos Smilgytės nuotr.
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Ieva Gaidamavičiūtė – 22 metų
Joliet Junior College studentė ir resto-
rano „Chipotle” pamainos vadybininkė.
Dar nėra nė metų kaip mer gina iš Kau-
no atvyko į Čikagą. Lie tuvoje Ieva bai-
gė akušerijos studijas Kauno kolegijo-
je, dabar toliau studijuoja slaugą, o
penktadieniais ir šeštadieniais Mairo-
nio lituanistinėje mo kykloje dirba šeš-
tokų mokytoja.

Atvykusi į Ameriką jau po pusmečio
įsiliejai į Maironio mo kyklos kolektyvą. Ko-
dėl?

Tikrai neįsivaizdavau, kad kada
nors dirbsiu mokytoja, ir dar Ame riko-
je. Nuo 8–9 klasės žinojau, kad savo gy-
venimą siesiu su medicina. Tas noras
niekur nedingo, galvoju, kad ateity
dirbsiu sesele, tad mokausi toliau. Ta-
čiau atvykusi iš Lietuvos labai norėjau
susipažinti su lietuvių bendruomene,
prisidėti prie lietuvybės išsaugojimo
pati, tad kai sulaukiau pasiūlymo mo-
kytojauti  Maironio mokykloje, pagal-
vojau, kad tai pats geriausias būdas tai
daryti. Tuo labiau, kad čia jau dirbo
mano vyresnė sesuo, iš kurios buvau
girdėjusi apie mokyklos specifiką ir at-
mosferą. 

Kas labiausiai nustebino pra dėjus
dirbti mokykloje?

Vaikštant mokyklos koridoriuo-
 se apima jausmas, kad esu ne JAV, o
Lietuvoje. Dauguma mokinių, gimu sių
ir augusių Amerikoje, puikiai links-
niuoja, skaito. Maloniai nustebino,
kad ir trečios lietuvių kartos vaikai,
nors ir kalba su ryškiu akcentu, stro-
piai mokosi ir pasiekia gerų rezultatų.
Bet yra ir tokių vaikų, kurie lietuviš-
kai kalba ir skaito silpnai, nors abu tė-
vai lietuviai, šnekantys be jokio ak-
cento. Tačiau čia mokiniai, lyginant su
Lietuva, yra kur kas laisvesni, nuo-
širdesni, labiau nori bendrauti.

O kokie yra Tavo šeštokai?
Šeštokai jau nebe vaikai, praside-

da brendimo amžius, stengiuosi su
jais bendrauti kaip su suaugusiais.
Be veik visi turi telefonus, seka „In -
stagram”, „Snapchat” programėles.
Mergaičių vieni mėgstamiausių po-
 kalbių: kas kur įkėlė naują nuotrau ką,
kaip apsirengęs. Berniukai daugiausiai
šneka apie sportą. Tačiau net penkta-
dienio ir šeštadienio pa mainų šeštokai
labai skiriasi. Penk tadienio vaikai
daug ramesni, labiau klauso, disku-
tuoja. O šeštadienio šeštokų klasė ge-
rokai energingesnė, garsesnė. Juos
suvaldyti sunkiau.

Besimokydama akušerijos esi priė-
musi kelis gimdymus. Tad kas sunkiau: dirb-
ti mokytoja ar priimti gimdymą?

Mokyti šeštokus tikriausiai yra di-
desnis iššūkis. Gimdymo procese va-
dovaujiesi metodika, žinai, kada ką da-
ryti, kokius vaistus naudoti. O dir-
bant su vaikais niekad nesi tikras,
kas kaip pasielgs, sureaguos, vado-
 vau jiesi tik nuojauta. Manau, kad ge-
ras mokytojas turi būti griežtas, bet
turi mokėti ir pajuokauti, ir elgtis
nuoširdžiai. Stengiuosi savo moki-
niams būti draugė, bet neleidžiu per-
 žengti ribos. Mokiniai turi mokytoju
pasitikėti ir jį gerbti.

Šarūnas Šiaučiūnas – 25 metų sa-
vanoris, savo šeštadienius aukojantis
Maironio lituanistinei mokyklai. Čia
Šarūnas dirba administracijos padėjė-
ju, atlieka įvairius ūkio darbus.

Maironio mokykloje savanoriauji. Ko-
dėl?

Iš Telšių į Ameriką atvykau bū da-
mas 11 metų. Mokiausi tik ame rikie-

tiškoje mokykloje, jokios lituanisti-
nės mokyklos nelankiau, tarsi buvau
atsiskyręs nuo lietuvių. Todėl, kai
draugė prieš 5 metus pasiūlė ateiti į
Maironio mokyklą savanoriauti, iš
karto sutikau, nes man tai buvo lyg grį-
žimas pas savus. Man patinka mo-
kyklos atmosfera, toks jausmas, kad
dirbi Lietuvai. Buvo gaila, kai po po-
ros metų dėl savo darbo turėjau palikti
Maironio mo kyklą, tačiau po 2 metų
pertraukos vėl sugrįžau savanoriauti.
Mokykloje smagu būti tarp jaunimo,
gera kal bėti lietuviškai, čia sutinku
naujų žmonių, paįvairinu savaitės ru-
tiną.

Puikiai šneki lietuviškai. Kaip pavyko
išlaikyti lietuvių kalbą?

Gerai kalbu ne tik aukštaitiškai,
bet ir žemaitiškai, nes esu iš Žemai ti-
jos sostinės Telšių. Nors augau su pa-
tėviu, kuris yra amerikietis, tačiau su
mama ir broliu visada kalbėjomės lie-
tuviškai. 

Kas, Tavo nuomone, labiausiai vaikams
padeda išsaugoti lietuvių kalbą?

Manau, kad jaunimui būtų nau-
 dinga klausytis lietuviškos muzikos,
žiūrėti lietuvių kalba įgarsintus filmus.

Tačiau svarbiausia, kad tėvai namie
kalbėtų su vaikais lietuviškai ir dėl to
niekada nenusileistų. 

Jei vaikas pasako ką angliškai,
reikėtų paprašyti išversti į lietuvių

kalbą. Aš taip pat, kai išgirstu Mai-
ronio mo kykloje vaikus bendraujant
anglų kalba, prašau, kad jie imtų kal-
bėti lietuviškai. Juk mes esame lie-
tuviai.

Pamoka šeštadieninės pamainos 6B klasėje. Laimos Smilgytės nuotraukos

Mokytoja Ieva Gaidamavičiūtė su savo mokiniais. 

Savanoris mokyklos administracijos padėjėjas Šarūnas Šiaučiūnas Maironio lituanistinėje
mokykloje.
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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
5706 W 111th St., Chicago Ridge, IL
Tel. 708-636-6622

DR. ELIGIJUS LELIS
Akių ligos ir chirurgija

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

Joliet, IL 60435
Tel. 815-723-1854

VYTEnIS GRYBAUSKAS, MD
SUSAn T. LYOn, MD

Ausų, Nosies, Gerklės ligos, Chirurgija,
Klausos aparatai

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

AuSŲ, NoSIES, gErKLĖS LIgoS 

AMBER HEALTH CEnTER
Funkcinė ir Naturali Medicina

DR. VILIJA R. KERELIS
6420 W. 127th St. #106,
Palos Heights, IL 60463

Tel. 708-567-6718
Funkcinė Medicina gydo pagrindinę ligos priežastį!

FuNKCINĖ – NAturALI  MEDICINA

StuBuro Ir SKAuSMo LIgoS 

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

Pasidalinkite nuomone

www.facebook.com/draugolaikrastis

www.vytistours.com
info@vytistours.com

4024 235th St., Douglaston, NY 11363

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

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

ATSTOVYBĖ ČIKAGOJE

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

LIETUVĄ

1-800-778-9847

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

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

Kainas sužinoti ir užsisakyti vietas galite 
www.vytistours.com

Siūlome informaciją apie specialias nuolaidas
Atsiųskite savo el. pašto adresą

Remkime Draugo fondą
Nuo 1992 metų Draugo fondas padeda išlaikyti mūsų lietuvišką, katalikiš-

ką „Draugo’’ laikraštį. Prisiminkite Draugo fondą savo testamente.
Keletas stambesnių palikimų užtikrins „Draugo’’ 

laikraščio gyvavimą daugelį metų! 

Draugo fonDas • 4545 W. 63rd st., Chicago, IL 60629 •
tel: 773-585-9500 • www.draugofondas.org

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

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



,,Sugar Mountain” - 
Eglės Juodvalkės knyga anglų kalba

50metų besitęsianti cukraligė, dvi ka-
sos persodinimo operacijos, trys

inkstų persodinimo operacijos ir labai
sunki širdies operacija – kliūtys gy veni-
mo kely. Bet gyvenimas tęsia si. Auten-
tišku mas ir tikrumas yra šios šekspy ri-
nio masto dramos sude damoji dalis.  Ji
siekia aktorės karjeros ir autosto pu ke-
liauja per Euro pą – nuo Strat ford-on-
Avon iki Dub rovniko. Ji neieš ko El Do-
rado, ji su juo susipažįsta. Tai šiuolaiki-
nis pa sakojimas apie lietuvės moters
jausmus ir jausmingumą, nuspalvintas
amerikietišku pentimento. Pasakoji mas
apima Graikijos salas, apsuptas žydro
Egėjo jūros mėlio, akistatą su žirafomis
ir drambliais Afrikos savanoje, santuoką
Paryžiaus Mairie du 11e arrondissement,
su rūkytos anties kaulais, nuplautais
Margaux vynu ir pėdsakais, vedančiais
į atelje prie Pont du Sèvres. Ji betarpiškai
patiria komunizmo žlu gimą ir tyrinėja pasaulį nuo ,,Velnio nosies” Ekvadoro
Anduose, Di džiosios kinų sienos, iki Melbour no ir Cape Towno. Kraujo tyrimai
persipina su Dorothy Sayers detektyvais, o širdies, pulso, plaučių ir kraujo
spaudimo rodikliai įsiterpia į Lau rence Sterne ,,The Life and Opinions of  Trist-
ram Shandy, Gentleman”. Kovotoja kariauja su tuo, kas matoma ir apčiuo-
piama, bet taip pat su tuo, kas nepažįstama, nematoma  ar pa simetę žvaigž-
dėse.      

Henryk Skwarczynski

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

Teiraukitės tel. 773-585-9500.  
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PERSPEKTYVUS namų, butų, žemės, verslo, investicijų
PIRKIMAS, PARDAVIMAS,

FINANSAVIMAS, PERFINANSAVIMAS ir
NUOMA

rasa Mitkus
Nekilnojamojo turto ir paskolų brokerė

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

,,Surašymo” nr. 79 atsakymas
Pažymėtuose langeliuose: TAILANDAS ,,Draugo” kryžiažodį

,,Surašymas” nr. 79
Išsprendė ir mums atsa kymus at siun tė:

Joseph J. Rakstis, Orland Park, IL
Onutė Brusuokienė, East Chicago, IN
Jurgis Pranas Maldeikis, Berwyn, IL

Nuoširdžiai dėkojame sprendėjams. 

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

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

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 

BRAnGIAI PERKU 
GINTARO DIRBINIUS

IR GINTARO GRYNUOLIUS.
tel. 708-603-5494

PASLAUGOS

MECHANICS
For repairing cars w/dealers F/T

Good working
conditions & Salary.

We speak Polish/Russian.
1824 North 32nd Ave., 

Stone Park, IL
Call Andrew: 
847-301-1700

SIŪLO DARBĄ

REIKALINGI 
RANGOVAI 

SU PATIRTIMI NAMŲ 
RENOVAVIMO DARBAMS.

KREIPTIS TEL. 630-660-7861

Namų renovacijos
bendrovei reikalinga

administratorė nepilnai
darbo savaitei. 

Kreipkitės tel. 630-202-6867 

www.draugas.org
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Lina, esate Gvatemalos gyventoja. Ši šalis Jums tapo
namais. Kaip ir kodėl joje atsiradote? 

Esu ištekėjusi už gvatemaliečio. Ne ką težinojau
apie šią šalį prieš susipažindama su dabartiniu
vyru. Ir niekada nebuvau svečiavusis Gvatemaloje
prieš tai, kai atvažiavau čia su visais lagaminais – gy-
venti. 

Papasakokite apie save ir savo šeimą. Ko šeimoje dau-
giau – lietuviškų ar gvatemalietiškų tradicijų? (maistas, šven-
tės, papročiai, vaikų auklėjimas…) 

Esame labai pasaulietiški, gal per mažai ir lie-
tuviškas tradicijas puoselėju. Gvatemalietiškų tra-
dicijų irgi nedaug priimam, nes jos labai dažnai su-
sijusios su religija ar patriarchatu, o religingi nesam,
patriarchališkai irgi negyvenam. Maistas tikrai gva-
temalietiškas, mano mažesnioji dukra tikras kuku-
rūzų vaikas, viską iš kukurūzų su mielu noru valgo,
o kokios dešrytės rūkytos sunkiai įsiūlysi. Vaikus
auklėjam irgi, sakyčiau, nei tradiciškai lietuviškai,
o juo labiau gvatemalietiškai, tiesiog humanistiškai
ir pasaulietiškai. 

Ar dažnai iškyla skirtingo mąstymo ir tradicijų prie-
šprieša? 

Nuolatos, bet per beveik penkerius metus gyve-
nimo išmokau nekreipti į tai dėmesio. Nesistengiu
įpiršti savos gyvensenos niekam ir nelaukiu, kad vie-
tiniai suprastų tą užsienietę. Stengiuosi gerbti ap-
linką, kurioje gyvenu, bet tai nereiškia, kad suvie-
nodėjame. Nors kita vertus, pvz., punktualumo man
jau trūksta, atsipalaidavimo išmokau iš vietinių.
Nors, manau, tokia gera vėluotoja kaip vietiniai, nie-
kuomet ir netapsiu.

Puikiai kalbate ispaniškai, o ar lietuvių kalba dažnai
skamba Jūsų namuose? Ar teko susitikti daugiau lietuvių,
gyvenančių Gvatemaloje?

Visuomet kalbu lietuviškai su dukromis.  Ne-
lengva palaikyti kalbą esant taip toli ir kai aplinkui
neegzistuoja jokia tautiečių bendruomenė, be to,  į Lie-
tuvą grįžtame retai.  Bet kalbos išlaiky mas man svar-
bi identiteto dalis. Pažįstu vienintelę lietuvę, kuri gy-
vena Gvatemalos sostinėje, galbūt yra ir daugiau lie-
tuvių, bet neteko apie juos girdėti. 

Gvatemala nėra ta šalis, kurioje svajoja gyventi kas ant-
ras mūsų tautietis, žmonės čia neturtingi. Kaip Jums čia pa-
sisekė surasti savo vietą ir būdą, kaip neblogai gyventi šio-
je šalyje?

Žmonės ne tik neturtingi, bet ir mažai išsilavinę,
kadangi mažai išsilavinę, tai ir neturtingi.  Man Gva-
temala su žiniomis ir pasitikėjimu, kurį turiu, leidžia
dirbti sau, būti savo laiko šeimininke, o tai yra labai

Lietuvė Lina: gyventi
Gvatemaloje man 
labai patinka

svarbu. Europoje dirbdavau įmonėse kaip samdoma
darbuotoja nuo 9 iki 5, o čia, Gvatemaloje, daug leng-
viau pradėjau savarankišką veiklą. 

Esate kelionių po Gvatemalą vadovė, mano nuomo-
ne, tikras atradimas lietuviams, panorusiems susipažinti
su šia šalimi. Ar tarp Jūsų lydimų grupių dažnai pasitai-
ko lietuvių? 

Vis daugiau. Džiaugiuosi, kad lietuviai vis daž-
niau savarankiškai ar su agentūromis atranda Cent-
rinę Ameriką. Gvatemala nėra pati pigiausia šalis ke-
liautojams, o ir lėktuvo bilietai gali būti brangūs,
ypač iš Europos. Bet tie, kurie apsilanko, manau, at-
randa Gvatemalos autentiškumą ir susižavi šalimi. 

Iš kokių pasaulio kampelių atvykusių keliautojų Jums
teko lydėti? Kaip tarp jų atrodo mūsų tautiečiai? 

Dažniausiai tai JAV bei Kanados gyventojai, Iz-
raelio piliečiai. Lietuviai yra žingeidūs ir paprastai
neblogai būna susipažinę su istorija, socialinėmis
peripetijomis. 

Kokia Jūsų patirtis, dirbant su turistų grupėmis? Ką
įdomaus, keisto, žavaus, pavojingo ar naujo sau patiriate
keliaudama? 

Tikrai turiu laimę beveik visuomet sutikti gerus,
atvirus žmones, nors būna, kad kartais vakariečiai
atvažiuoja pasipūtę, žiūri į Gvatemalos gyventojus
kaip į kažką prastesnio, kaip pirmojo pasaulio pi-
liečiai į trečiojo pasaulio piliečius. O nereikėtų to da-
ryti, nes žmonės gyvena skurde ne dėl to, kad yra
prastesni, o dėl to, kad mes visi esame politinių ir so-
cialinių procesų dalis ir kenčiame jų pasekmes.
Man kiekviena kelionė yra atradimas, todėl ir pasi-
rinkau gidės profesiją – mokausi kasdien. Kiekvie-
na kelionė vis kitokia, nėra nieko vienodo, ta pati vie-
ta vis kitokia kiekvieną kartą – tai ir yra nuosta-
biausia. 

Kodėl verta atvykti į Gvatemalą? 
Dėl majų kultūros. Ne tik praeities, bet ir majų

kultūros dabarties. Dėl moterų kostiumų grožio. Dėl
draugiškų žmonių ir gamtos įvairovės vos pusantro

karto didesnėje, nei Lietuva, teritorijoje. 

Kodėl Jūs pamilote šią šalį? 
Prilipau ir tiek, sunku atsakyti konkrečiai, tie-

siog gerai jaučiuosi, jaučiu, kad čia mano namai. 

Ar vietiniai yra girdėję apie Lietuvą? Ko gero, norom
nenorom kartais tenka pabūti simboline Lietuvos amba-
sadore Gvatemaloje? 

Na, sunku būti ambasadore šalies, kurios niekas
nepažįsta. Per visus čia nugyventus metus sutikau
ne daugiau kaip 10 žmonių, kurie žinojo maždaug kur
yra Lietuva ir dar šiek tiek apie ją. Į tokius žmones
net atsisukdavau su pagarba – vaje, koks išsilavini-
mas… Bet visuomet stengiuosi nors kiek papasako-
ti apie Lietuvą. Labiausiai Lietuva žmones stebina
tuo, kad joje nėra kalnų, kad joje būna žiemos, šal-
tis, sniegas. 

Daugelio žmonių didžioji gyvenimo svajonė yra pa-
keliauti, aplankyti juos dominančias šalis. Jūsų pačios dar-
bas – kelionės. Tai gal tuomet svajonė – kuo ilgiau pabū-
ti namuose ir pailsėti?

Grįžus po kelionių – taip, užsidarau namuose. Bet
neilgam, mano šeimynos mylimiausias užsiėmi-
mas yra keliauti. Taigi, daug keliauju ir ne su klien-
tais.

Kaip leidžiate savo laisvalaikį, kokių turite svajonių? 
Kelionės. Svajoju keliauti, labai norėčiau apke-

liauti pagrindinius pasaulio žemynus. Ir svajoju tu-
rėti daugiau laiko knygų skaitymui, šį darbą visai esu
apleidus. 

Ar Gvatemala yra ta šalis, kurioje ir norėtumėte pa-
senti, ar kada nors planuojate sugrįžti į Lietuvą?

Šalis man patinka ir tinka, čia jaučiuosi gerai,
o iš Lietuvos pabėgau ne dėl ekonominių priežasčių,
bet dėl to, kad ne visada pavykdavo jaustis gerai. Ne-
planuoju, žinau, kad visko gyvenime gali nutikti, bet
bent jau kol kas niekur iš Gvatemalos išvažiuoti ne-
ketinu. 

Kalbino Virginija Petrauskienė

Jau ne vienerius metus Gvatemaloje  su
vyru ir dviem dukromis gyvenanti lietu-
vė Lina Kuliešiūtė pamilo šią šalį ir joje

surado savo vietą. Lina yra profesionali kelionių
vadovė, lydinti turistus po šios Centrinės
Amerikos šalies gražiausias ir žymiausias vie-
tas. Lietuvė daug žino apie Gvatemalą ir mie-
lai savo žiniomis dalijasi su turistais, tarp ku-
rių kasmet vis daugiau atsiranda  lietuvių. Šian-
dien mūsų skyrelyje – pokalbis su Lina. 

Lina su vyru Andres bei dukromis Silvija ir Meile mėgsta keliauti. Šeima įsiamžino
keliaudama Meksikoje. Linos šeimos albumo nuotraukos

Mes, lietuvaitės, jaučiamės puikiai, gyvendamos Gvatemaloje. 
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PETKUS & SOn
FUnERAL DIRECTORS 

SUMMIT, 7300 W. ARCHER AVE. 

CICERO, 5940 W. 35 ST.

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

Tel. 1-800-994-7600
www.petkusfuneralhomes.com

11028 S. Southwest Hwy. Palos Hills, Illinois

(708) 974-4410 www.palosgaidasfh.com

„Geriausios laidojimo paslaugos”
suteikė

Žymenį

www.draugas.org/mirties.html

PENKERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS

A † A
ADOLFA 

TOTORAITIENĖ
1913.09.09–2013.01.25

Mamytės netekome 2013 m. sausio
25 d.

Niekados jos nepamiršime. Ji visa-
dos liks mūsų širdyse.

Prašome pažįstamus prisiminti a. a. Adą savo maldose.

Liūdintys: duktė Irena Wilder su šeima
ir sūnus Jonas Totoraitis ir šeima

A † A
ALGIRDAS SVIRMICKAS

Mirė sausio 26 d. Lexington Health Care, Orland Park, IL, su-
 lau  kęs 88 metų amžiaus.

Gimė 1939 m. liepos 30 d.
Nuliūdę liko daug giminių ir draugų.
Ilgus metus dirbo inžinieriumi Argonne National Laboratory

bendrovėje.
Velionis bus pašarvotas sekmadienį, sausio 28 d., nuo 3 val. p.

p. iki 9 val. v. Palos Gaidas laidojimo namuose, 11028 S. Southwest
Highway, Palos Hills.

Atsisveikinimas pirmadienį, sausio 29 d., nuo 9 val. r. Švč. Mer-
gelės Marijos Gimimo bažnyčioje (Marquette Parke), kurioje 10 val.
r. bus aukojamos šv. Mišios už velionio sielą. Po Mišių velionis bus
palaidotas Šv. Kazimiero kapinėse.

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus daly-
vauti šiose laiduotuvėse.

Nuliūdę artimieji

Laidot. direkt. Palos Gaidas, tel. 708-974-4410

Švęskime
Lietuvos
šimtmetį
kartu
VIena šeIMa
VIena tauta
LB Clevelando apylinkės valdyba

- CSU Center for International
Services and Programs

Vasario 17 d., šeštadienį,
2 val. p. p. 

Cleveland State University -
Main Classroom Auditorium
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KONCERTAS ,,PO ANGELO SPARNU”
Lietuvos nacionalinės premijos laureatė solistė Asta Krikščiūnaitė (soprano)
ir jos mokinė, buvusi detroitietė, Kristina Petrauskaitė (soprano) maloniai kvie-
čia visus į koncertą ,,Skriski, skriski Lietuvėlėn”, kuris vyks 2018 m. vasario
25 d., sekmadienį, 1 val. p. p. Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje (6812
South Washtenaw Ave., Chicago, IL 60629). 

Dainininkėms akompanuos Audronė Kisieliūtė. Nepraleiskite progos
pasiklausyti nuostabaus balso dainininkės bei jos mokinės dainavimo ir pui-
kios pianistės grojimo. Auka – 20 dol. 

Savo apsilankymu paremsite lietuvišką bažnyčią

www.draugas.org

�  Sausio 28 d., sekmadienį, 1 val. p. p. Jau-
nimo centro Jėzuitų koplyčioje (5620 S. Cla-
remont Ave., Chicago, IL 60636) kunigas Jau-
nius Kelpšas aukos šv. Mišias už a. a. daili-
ninkę Magdaleną Stankūnienę. Palaikykime šią
gražią tradiciją kartą per mėnesį susirinkti pa-
simelsti jaukioje lietuviškoje šventovėje. Po šv.
Mišių – vaišės Centro kavinėje. Maloniai
kviečiame dalyvauti.

� JAV LB Lemonto apylinkės Socialinių rei-
kalų skyrius sausio 31 d., trečiadienį, 1 val.
p. p. kviečia visus į skaityklą Pasaulio lietu-
vių centre Lemonte pasižiūrėti dokumentinio
filmo apie didį Mažosios Lietuvos patriotą, fi-
losofą, rašytoją Vydūną.

� Mažosios Lietuvos fondas ir draugija ma-
loniai kviečia visus į tradicinį Užgavėnių šiu-
pinį, kuris vyks vasario 10 d., šeštadienį, 6 val.
v. Balzeko lietuvių kultūros muziejaus ,,Gin-
taro” salėje (6500 S. Pulaski Rd.). Vietas už-
sisakyti galite tel. 630-969-1316 (Ramūnas
Buntinas).  

� Pirmasis šių metų ,,Vaiko vartai į moks-
lą” renginys – vasario 11 d. įvyksiantis meti-
nis ataskaitinis pranešimas lietuvių visuome-

nei Pasaulio lietuvių centre Lemonte. Pradžia
– 12:30 val. p. p. Popietės metu bus pateik-
ta finansinė ataskaita ir padėkota už fondų pa-
ramą, bus prisiminti 2017 m. projektai ir pa-
siekimai, rodomos skaidrės iš seminaro Kau-
ne, savanorių vykimo į Lietuvą. Dalyvaus ir kai
kurie 2017 m. vasaros savanoriai. Bus pro-
ga prisiminti praėjusių 20 metų veiklos svar-
besnius momentus. Organizacija ,,Vaiko var-
tai į mokslą”, kurios tikslas – remti rizikos šei-
mų jaunuolius ir vaikus Lietuvoje, formavosi
ir steigėsi 1997–1998 m. Visi kviečiami da-
lyvauti. Bus kava ir užkandžiai.

.�  Vasario 11 d., sekmadienį, po 11 val. r.
šv. Mišių ,,Sielos” galerijoje Pasaulio lietuvių
centre Lemonte įvyks knygos ,,Pieno ežeras.
Tukanų mitas” pristatymas. Tiesioginėje trans-
liacijoje per ,,Skype” renginyje dalyvaus kny-
gos vertėjas ir sudarytojas t. Antanas Saulai-
tis SJ. 

� Vasario 11 d., sekmadienį, po šv. Mišių Švč.
Mergelės Marijos Nekalto Prasidėjimo para-
pijos salėje vyks JAV Lietuvių Bendruomenės
Brighton Parko apylinkės metinis susirinkimas.
Kviečiame dalyvauti. 

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

PAS MUS
IR

APLINK MUS

California Lithuanian Credit Union
Santa Monica, CA

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

Savings   1.10% 
IRA         1.40% 

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

plauk laiveli... 
              

  pasaulio lietuviu centre
     14911 127th street

     lemont, il. 60439
             (didzioji sale, prie “ziburelio”)

kvieciame 
visu 

kartu 
ziburiukus

35-tas jubiliejinis 
montessori “ziburelio” 
gimtadienis

plauk...

kovo 10, 2018
6:00 v.v

kaina:

$60

rezervacijos:

vakariene / uzkandziai
kokteiliai

aukcionas / loterija
sokiai ir linksmybes

programoje:

vaikas laivelyje - tai as
pradedu savo gyvenimo
kelione...
tad, stovekite salia 
manes ir stebekite, 
padekite man taip, 
kad galeciau pats 
vairuoti savo laiveli...
bukite kaip svyturiai!
bukite kaip dideli laivai!
tada as tikrai laimingai
pats - surasiu savo
uosta...

aprangos kodas:
jureiviska 

,

,

,

,

,
,

,

ievai (609) 271-7987
“zibureliui” (630) 257-8891

Pasidalinkite nuomone

www.facebook.com/draugolaikrastis

draugokalendorius.org

Lietuvis iš Čikagos priemiesčio
laimėjo du milijonus

Laimingasis Žeraldas Usonis.                                                www.nbcchicago.com nuotr.

Lietuvis Žeraldas Usonis, gyvenantis Čikagos priemiestyje Indian
Head Park, IL, šios savaitės trečiadienį sulaukė amerikiečių
spaudos  dėmesio. Jis netikėtai tapo milijonieriumi, Illinois lo-

terijoje laimėjęs 2 milijonus dolerių. Lietuviui sėkmė nusišypsojo tuo-
met, kai jis nusipirko momentinį (scratch-off) ,,Multi-Millionaire” lo-
terijos bilietą netoli namų esančios degalinės kavinėje ,,Oak Pantry
and Deli”. Nutrynęs bilieto langelius dengiantį sluoksnį, lietuvis pa-
matė tai, apie ką svajoja visi loterijų lošėjai: jo rankose atsidūrė bi-
lietas, lėmęs didįjį prizą. 

Už laimėtus pinigus Z. Usonis planuoja įsigyti namą, o taip pat plės-
ti savo labda ringą veiklą. 

,,Geri žmonės visuomet laimi”, – sakė Z. Usonis. Jis kasmet Pa-
dėkos dienos Kalėdų proga dovanoja 200 kalakutų ir kumpių vietiniam
maisto bankui. Šios lietuvio dovanos išdalinamos nepasiturinčioms
šeimoms. 

Šalia priemiesčio degalinės esančiai ,,Oak Pantry and Deli” ka-
vinei, kurioje Z. Usonis nusipirko laimingąjį bilietą, taip pat pasise-
kė. Iš loterijos organizatorių ji gaus 20 tūkstančių dolerių už tai, kad
jai pasisekė parduoti laimingąjį bilietą.

Parengta pagal www.nbcchicago.com 


