
„Esame ne tik vienos komandos žaidėjos, bet ir geros draugės”
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Sutvirtinimo Sakramentas 
Šv. Kazimiero parapijos bažnyčioje

Kad taip kiekvieną sekmadienį, tai džiaugtųsi širdis.
Deja, kitą sekmadienį Eucharistijos paslaptį su
vyskupu šventė tik nedidelė LA ir jo apylinkėse gy-

venančių lietuvių. Vys kupas buvo nustebęs, kai po tokio
įspūdingo Atvelykio sekmadienio baž nyčioje pamatė
tiek mažai tikin čiųjų. Broliai ir sesės Kristuje,   tos nuo-
stabios Eucharistijos paslapties, kurią Jėzus Kristus
paliko mums Paskutinės vakarienės su apaštalais metu,
šventimo.                                    – 4 psl.

Pirmoje eilėje (iš k.): Saulė Baipšytė, Paula Grėblikaitė, Laura Gulbinaitė, Aleksa Jarašūnaitė, Monika McKenna, JE vyskupas
Eugenijus Bartulis, mokytoja Žydra van der Sluys, Sofija Warren, Kristina Hayden, Erika Gedgaudaitė, Simona Zauniūtė; antroje
eilėje: Aurelija Bruožytė, Silvija Veličkaitė, Dominykas Gaidys, Vincentas Kovansky-Balandis, kunigas Tomas Karanauskas, Vincas
Petokas, Ema Rugieniūtė, Andrius Labutis, Karina Ruplėnaitė, Lukas Jarašūnas ir Dainava Petrulytė.

Balandžio 8 d. jauniausios Lietu vos Šiaulių vyskupijos
vyskupas Eu genijus Bartulis suteikė Sutvirtini mo sak-
ramentą aštuoniolikai lietuvių jaunuolių, kuriuos dve-
jus metus šiam sakramentui ruošė Lituanisti nės
mokyklos mokytoja Žydra van der Sluys. Mišių
metu Šv. Kazimiero parapijos bažnyčia buvo pil-
nutėlė. Švytėjo jaunais veidais, skambėjo gražiomis
lietuviškomis Kęstučio Dau girdo vadovaujamo pa-
rapijos cho ro atliekamomis giesmėmis.

Mes atei namE!

LAIMA SMILGYTĖ

Tikriausiai už Lietuvos ribų nerastume didesnės lietuviš-
ko krepši nio oazės, nei Pasaulio lietuvių centre (PLC), Či-
kagos priemiestyje Lemonte. Kone kasdien čia į treniruotes

renkasi įvairiausio amžiaus krepšinio žaidėjai, o kai vyksta var-
žybos – plūsta krepšinio aistruoliai. Nors didesnė dalis PLC
besitreniruojančių krepši nin kų yra berniukai, vaikinai ir vyrai,

tačiau ne mažiau azartiškos, užsispyrusios ir aistringos krep-
šinio žaidėjos yra ir jaunosios lietuvaitės. Puikus to pavyzdys
– „Lituanicos” krepšinio akademijos auklėtinės, 13–14 m. am-
žiaus grupėje krepšinį žai džiančios Gustė Jasinskaitė, Vane-
sa Lingė, Kaya Stropus, Patricija Tama šauskas ir Sabrina Za-
pašnikas. Šios penkios krepšinio trenerių Aurimo Matulevičiaus
bei Laranos Stropus treniruojamos mergaitės yra geriausios
krepšininkės savo amžiaus grupėje – 7 psl.

„Lituanicos” krepšininkės vasario mėnesį viešėjo Alytaus sporto ir rekreacijos centre, kur dalyvavo bendroje treniruotėje su ben-
draamžėmis.
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G A N Y T O J O  Ž O D I S

KUN. JAUNIUS KELPŠAS

Jėzus kalbėjo: Aš – gerasis ganytojas.
Geras ganytojas už avis guldo gyvybę.
Samdinys, ne ganytojas, kuriam avys ne
savos, pamatęs sėlinantį vilką, palieka
avis ir pabėga, o vilkas puola jas ir iš-
vaiko. Samdinys pabėga, nes jis sam-
dinys, jam avys nerūpi. (Jn 10:11)

Turbūt visi prisimename pasakoji-
mą, kaip Jėzus išgydo neregį. Ta-
čiau fariziejai, užuot atpažinę Die-

vo darbus ir šlovinę Jį, neregį papras-
čiausiai išmeta iš sinagogos. Eina leng-
viausiu keliu. Tarsi apeliuodamas į tai,
Jėzus Jono evangelijoje ir sako gana il-
gus žodžius apie Gerąjį Ganytoją.

Ganytojo misija – ne teisti, bet
ves ti, globoti. Savotiškas kiekvieno
krikščionio pašaukimas – būti avimi.
Tuo gyvūnėliu, kuris daug ko bijo, ne-
retai kur nors nuklysta. Tačiau būtent
jo Ganytojas ieško, nes jis rūpestingas

ir atsakingas. Šiandien turėtume dė-
koti už tai, kuo esame. Už tai, kad savo
gyvenimo pilnatvę galime pajusti tik
ant Gerojo ganytojo – To, kuriam rūpi
avys – pečių. Galų gale, kaip nuostabu,
kad pabuvę ant Tavo meilės pečių, pa-
jutę gydantį prisilietimą, apie tai galiu
liudyti kitiems: nuklydusi avis – pa-
laiminta ir didinga avis. Dėl jos gany-
tojas pažįsta visus krūmynus ir duobes.
Vien tam, kad parodytų savo pečių, Die-
vo meilės jėgą. 

Malonė, kai Dievo tauta turi gerus
ganytojus, tokius ganytojus kaip Jėzus,
kurie nesigėdija prisiliesti prie su-
žeisto žmogaus kūno, kurie žino, kad
pagal tai – ne tik jie, bet mes visi būsi-
me teisiami. Buvau alkanas, buvau
kalinys, buvau ligonis... Svarbiausi iš-
ganymo kriterijai yra artumas, prisi-
lietimas, visiškas artumas su Dievo
tauta. Niekada šito neužmirškime: ge-
ras ganytojas visada yra artimas žmo-
nėms, kaip Dievas, kuris atėjo pas
mus, tapęs Kūnu Jėzuje Kristuje. 

Jau nuo pirmųjų amžių Gerojo
Ganytojo siužetas tapo labai populia-
rus, nes buvo lengvai atpažįstamas ir
suprantamas. Jis tiesiogiai nurodė į
Kristaus mokymą, simbolizavo Išga-
nytoją, kaip vadovą ir mokytoją, kuris
veda savo mokinius ir yra asmeniškai
įsitraukęs į jų išganymą. Šis motyvas
dažnai sutinkamas Romos katakombų
ikonografijoje. Tikriausiai pirmieji
krikščionys dažnai žiūrėdavo į šį my-
lintį, švelnų piemenį, simbolizuojantį
Gelbėtoją, kaip į vilties šaltinį ir pa-
bėgimą persekiojimų metu, kurie tęsėsi
iki imperatoriaus Konstantino krikšto
IV a. Tikintieji, gyvendami nuolatinio
pavojaus akivaizdoje, drąsos sėmėsi
iš Gerojo Ganytojo, kuris už avis pa-
guldė savo gyvybę.

Kristus apibūdina save kaip Gerąjį
Ganytoją, ne kaip samdinį, jis liudija
Dievo meilę mylimai kūrinijai, ir tai at-
eina iš Dievo malonės. Kaip avis ne-
pasirenka piemens, tačiau piemuo vi-
suomet ją gano, taip ir jokie mūsų

Ketvirtasis Velykų sekmadienis vadinamas Gerojo Ganytojo sekmadieniu

veiksmai ar poelgiai negali panaikin-
ti mūsų santykio su Ganytoju. Nega-
lime pasiklysti ar atsiskirti taip, kad
būtume nebepasiekiami Dievui – nes
esame Jo tauta, Jo globojamos avys.
Prisiminkime Apaštalo Pauliaus žo-
džius – viskas išeina į gera mylin-
tiems Dievą.   

Naujausių apklausų duomenimis, į vi-
suomenės veikėjų, kuriais labiausiai
pasitikima, trisdešimtuką patenka be-
veik visi viešai aptarinėjami galimi kan-
didatai į 2019 m. Prezidento rinkimus.
Vienintelio konservatoriaus Žygiman-
to Pavilionio visuomenė apklausų metu
pakankamai neįvertino. 

Pastarosios apklausos taip pat rodo,
kad Prezidentė Dalia Grybaus-
kaitė ir toliau išlaiko didžiausią vi-

suomenės pasitikėjimą. Kad ja la-
biausiai pasitiki, nurodė trys iš de-
šimties (28,7 proc.) apklaustų Lietuvos
gyventojų. 

Pagal visuomenės pasitikėjimą
arčiausiai Prezidentės esančio prem-
jero reitingas yra daugiau nei tris kar-
tus mažesnis nei D. Grybauskaitės. 

Su Prezidente konfliktuoti neven-
giančio Vyriausybės vadovo Sauliaus
Skvernelio visuomenės pasitikėjimas
pastarąjį mėnesį šiek tiek sumenko.
Naujienų agentūros ELTA užsakymu
rinkos ir viešosios nuomonės tyrimų
kompanijos „Baltijos tyrimai” kovo
28–balandžio 8 dienomis atliktos ap-
klausos duomenimis, premjeru pasitiki
8,7 proc. apklausoje dalyvavusių res-
pondentų. 

Pirmajame visuomenės veikėjų
dešimtuke, kuriais Lietuvos piliečiai
pasitiki labiausiai, yra keturi poten-
cialiais kandidatais dalyvauti 2019 m.
Prezidento rinkimuose laikomi asme-
nys. 

Didžiausią visuomenės pasitikė-
jimą tarp jų turi kol kas apie savo ke-
tinimus Vyriausybės vadovo postą iš-
mainyti į Prezidento kėdę nutylintis
premjeras S. Skvernelis. 

Po jo rikiuojasi taip pat apie savo
sprendimą dalyvauti būsimuose Pre-
zidento rinkimuose dar nepranešęs
ekonomistas Gitanas Nausėda (juo pa-
sitiki 6,3 proc.). 

Šeštoje ir aštuntoje vietose išsi-
dėstę galimu kandidatu vis dar laiko-
mas Kauno meras Visvaldas Matijo-
šaitis (5,5 proc.) bei apie savo ketinimą
dalyvauti viešai paskelbusi Aušra Mal-
deikienė (3,2 proc.). 

Tarp 10 labiausiai patikimų vi-
suomenės veikėjų taip pat pateko Pre-
zidentas Valdas Adamkus (6,5 proc.),

konservatorių lyderis Gabrielius
Landsbergis (5,8 proc.), „valstiečių”
lyderis Ramūnas Karbauskis (3,9 proc.),
žurnalistas Andrius Tapinas (3,1 proc.)
ir Europos Parlamento narys Rolandas
Paksas (3,1 proc.). 

14–16 pozicijose išsidėsčiusios ki-
tos potencialių kandidatų būsimų Pre-
zidento rinkimuose pavardės: apie savo
dalyvavimą rinkimuose pirmasis pra-
nešęs Seimo narys Naglis Puteikis
(juo pasitiki 2,4 proc.), potencialia kan-
didate laikoma Seimo narė Ingrida Ši-
monytė (ja pasitiki 2,2 proc.) ir buvęs
diplomatas Vygaudas Ušackas (juo pa-
sitiki 2,2 proc.). Pastarasis politikas yra
viešai pareiškęs, kad sieks tapti kon-
servatorių kandidatu 2019 m. Prezi-
dento rinkimuose. 

Paskutiniai didžiausią pasitikėjimą
turinčių visuomenės veikėjų trisde-
šimtuke rikiuojasi potencialiu kandi-
datu laikomas eurokomisaras Vytenis
Andriukaitis (0,8 proc.) ir jau savo Pre-
zidento rinkimų programą pristatęs
Valentinas Mazuronis (juo pasitiki 0,5
proc.). 

„Baltijos tyrimų” atliktos apklau-
sos rodo, kad šiuo metu Lietuvos pilie-
čiai išskiria 87 visuomenės veikėjus, ku-
riais labiausiai pasitiki. Pavardes res-
pondentai minėjo patys. Ketvirtadalis
(24 proc.) apklaustųjų atsakė, kad nėra
visuomenės veikėjų, kuriais pasitikėtų
ar apskritai neatsakė į šį klausimą. 

ELTA

Tarp labiausiai patikimų politikų nėra kandidatų į Prezidentus

Martyno�Ambrazo�nuotr.



Aistė, 12 metų moksleivė: 

Man įdomiausia būtų susitikti su ,,Harry Potter” knygų rašytoja Joanne
Rowling. Norėčiau paklausti, kaip ji taip galėjo sukurti ir parašyti to-
kias įdomias knygas. Kaip įmanoma viską taip sugalvoti? Gal ji tuos nuo-

tykius susapnavo? Kokių savybių reikia, kad galėtum nors pana-
šiai ką nors sukurti ir parašyti.
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Ž A I B I Š K I  P O K A L B I A I

Redaktorė Virginija Petrauskienė

Apie susitikimus su savimi

„Kas būtų, jeigu tai kada nors galėtų įvykti?” Pripažinkime, tokio pobū-
džio  klausimų ne taip jau retai ateina į galvą. O bandymas atsakyti į
sau pačiam iškeltą prielaidą ,,jeigu” kartais atskleidžia labai netikėtų

dalykų. Ką veikčiau, jeigu išloščiau milijoną? Sąžiningai atsakęs į šį klausimą,
gali save smarkiai nustebinti. Beje, nebūtinai maloniai. Ką rinkčiausi, jei gau-
čiau stebuklingą galimybę per vieną naktį išmokti tai, dėl ko kitiems prirei-
kia ne vienerių metų – naują kalbą, sugebėjimą groti kokiu nors muzikos inst-
rumentu, dainuoti ar tapyti, parašyti knygą, o gal tiesiog kitaip, nei iki šiol, gy-
venti… Gal toks atsakymas sau gali mus paskatinti veikti – imti ir pradėti mo-
kytis to, ką pasvajojome išmokti per naktį? Tokie ,,kas būtų, jeigu” klausimai
kartais priverčia visai rimtai pagalvoti ir perkratyti savo emocijas, interesus
ar net vertybes…
Prieš užduodama dar vieną ,,jeigu…” stiliaus klausimą savo pašnekovams, pir-
miausia pabandžiau į jį atsakyti pati. Įsitikinau: tikrai nelengva, nes, manau,
pirmiausiai tai turi būti susitikimas su savimi. Ir vis dėlto:

Įsivaizduokite, kad jums suteikta galimybė susitikti vieną kada
nors pasaulyje gyvenusį asmenį ir jam užduoti vieną klau-
simą. Ką pasirinktumėte ir ko jo paklaustumėte?

Raminta Vaitėnaitė Jacobs,
Balzeko lietuvių kultūros muziejaus
savanorė:

Norėčiau susitikti savo tėvelį My-
kolą Vaitėną. Jis mirė būdamas
vos 54-erių, savo gimtadienio die-

ną. Jo širdis buvo silpna ir neatlaikė.
Radome jį mirusį savo darbo vietoje,
gydytojo klinikoje. Mano tėvelis Lie-
tuvoje dar iki Antrojo pasaulinio karo
buvo daug pasiekęs: jis buvo gydytojas
dermatovenerologas, spėjęs apginti
daktaro laipsnį, parašęs vertingų
mokslinių straipsnių. Atvykęs į Ame-
riką, jis tęsė gydytojo darbą. Daug dir-
bo, todėl aš, pamenu, norėdama su
juo daugiau pabūti, kartais važiuoda-
vau kartu pas ligonius. Kai jis mirė,
aš buvau gal trylikos metų pa-
auglė. Nespėjau jo paklausti dau-
gelio dalykų. Tikrai labai jo pasi-
gedau augdama. Todėl jeigu ste-
buklingai pasitaikytų proga pasi-
rinkti su kuo susitikti, rinkčiausi
savo tėvelį. Kokį klausimą užduočiau?
Tikrai nežinau. Tiesiog norėčiau su juo
pabūti ir pasikalbėti. Mūsų šeimoje
buvo mažai kalbama apie jo sprendimą
pasitraukti iš Lietuvos. Žinau, kad jis
nenorėjo išvykti, buvo didelis Lietuvos
patriotas, bet suprato, kad pasilikti
negali, jo lauktų tremtis į Sibirą. No-

rėčiau paklausti, ką jis jautė tolda-
mas nuo Lietuvos, gyvendamas Vo-
kietijos stovykloje ir apsistojęs Ame-
rikoje. Apie tai nebuvo progos su juo
pasikalbėti.

Linas Sidrys,
akių ligų gydytojas:

Kristų. Norėčiau išgirsti jo mintis
apie žmonių sielų gelbėjimą ir iš-
ganymą. Man visada atrodo labai

svarbu yra žmogaus siela. Pajuokau-
jant galima prisiminti posakį, kad
akys yra sielos veidrodis. O aš esu
akių gydytojas, tai kasdien žvelgiu į
tuos žmonių sielų veidro-
džius.

Audrė Budrys, 
aktorė, dramos dėstytoja University
of Laboratory Schools:

Norėčiau susitikti Joną Basanavi-
čių – Lietuvos nepriklausomybės
akto signatarą, gydytoją, moksli-

ninką, visuomenės veikėją, laikraš-
čio ,,Aušra” redaktorių. Norėčiau pa-
klausti jo, kaip jam pavyko tiek daug
pasiekti per savo gyvenimą tokiose
įvairiose srityse. Kaip reikia gyventi,
kad tai pavyktų? Dar būtų įdomu pa-
sikalbėti su rašytoja Žemaite. Pasi-
žiūrėti, kokia ji buvo, kad ryžosi tarsi
eiti prieš to laikmečio visuomenės gy-
venimo taisykles – pradėjo rašyti bū-
dama brandaus amžiaus, o dar vėliau
net leido sau įsimylėti kone 30-čia
metų jaunesnį vyrą.

Vytautas Čuplinskas, 
kūrybingas smalsuolis:

Kai mintimis pradedu keliauti per
visus amžius, tai yra ne vienas as-
muo, su kuriuo būtų labai įdomu

susitikti. Tai ir Vytautas, kūręs Lie-
tuvos valstybę, ir Jonas Basanavičius,
kuriam norėčiau užduoti klausimą
apie tai, kas jam į galvą įdėjo mintį at-
kurti Lietuvos valstybingumą ir ne-
priklausomybę. Tačiau labiausiai no-
rėčiau susitikti 29-erių Jėzų Kristų iš
Nazareto, tuo metu, dar jo veiklos pra-
džioje. Nieko nenorėčiau jo paklausti,
jis jau viską pasakė. Norėčiau šalia ty-
lomis pagyventi kokią savaitę ir pasi-
žiūrėti, kaip jis gyveno.
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Redaktorius Amandas Ragauskas

VA k A R I S

Kalifornijos lietuvių kredito uni ja, tei-
kianti paslaugas lietuvių kil mės asme-
nims ir lietuvių organizacijoms, 49-uo-
sius savo veiklos metus sutinka su
117.4 milijonų dolerių su kauptu turtu
bei naujai įdiegta elektroninės banki-
ninkystės sistema. 

Kredito unijos vadovas Dainius
Vaidila tikisi, kad atsinaujinu-
si unija bus patrauklesnė įvai-

raus amžiaus klientams. Naujos tech-
nologinės gali mybės leis greičiau ir pa-
togiau atlikti operacijas namų kom-
piuteriuose ir mobiliuosiuose rengi-
niuose iš bet kurios pasaulio vietos.
„Džiaugiuosi, galėdamas dirbti su at-
sakingais aukštos kvalifikacijos dar-
buotojais, kurie visuomet siekia su-

teikti klientams aukščiausio lygio ap-
tarnavimą”, – savo metinėje ataskaitoje
sakė unijos vadovas. 

Ilgametis Kalifornijos lietuvių kre-
dito unijos valdybos pirmininkas Al-
binas Markevičius didžiuojasi šios vie-
nintelės JAV Vakarų pakrantės lietu-
viškos finansinės institucijos užtik-
rintu stiprėjimu – didelėmis palūka-
nomis už indėlius, atsinaujinusiomis
technologijomis, suteikia momis as-
meninėms, automobilių bei nekilno-
jamojo turto paskolomis ir paskolų
perfinansavimu. 

2017 metų Kalifornijos lietuvių
kredito unijos iždo ataskaita: turtas –
117,4 milijonų dol., rezervai – 17.8 mi-
lijonų dol., išduotų paskolų suma –
15,7 milijonų dol. Taupymo sąskaitų pa-
lūkanų norma – 1.1 proc.

AMANDAS RAGAUSKAS

Los Angeles (LA) lietuviai savaitgaliais
nenuobodžiauja. Balandžio 6–7 die-
nomis Long Beach, CA, prasidėjo 2018
metų „Formula Drift” čempionatas, ku-
riame dalyvauja ir lietuvis Aurimas-
„Odi” Bakchis (Bak šys). Praėjusių metų
čempionate Aurimas užėmė trečiąją
vietą. Tai didelis pasiekimas dalyvaujant
vie noje iš stipriausių pasaulyje šio spor-
 to lygų. Vis labiau populiarėjančias
„Formula Drift” varžybas stebėti susi-
rinko ir didelis būrys Aurimo gerbėjų lie-
tuvių.

Šiemet vyksta penkioliktasis čem-
pionatas, į kurį užsiregistravo
visi praeitų metų dalyviai, ketu-

ri vairuotojai iš „Formula Drift Pro2”
lygos, lenktynininkas iš Italijos Fre-
derico Sceriffo, o taip pat, metus laiko
pailsėjęs nuo varžybų, lygos senbuvis
Forest Wang iš Las Vegas. 

Long Beach trasa yra labai pavo-
jinga. Mažiausia vairavimo klaida,
gali pasibaigti automobilio avarija.
Varžybų komentatoriai ją vadina „Be-
toniniu tuneliu”. Ypatingai pa vojingas
pirmasis posūkis po pagrei tėjimo ruo-
žo. Nuo automobilių ratų nusitrynusi
guma susikaupia kiek vie name posū-
kyje ir būna sunku numatyti saugų sly-
dimo greitį. Šiais metais keletas vai-
ruotojų atsitrenkė į betonines trasos
sienas ir negalėjo toliau tęsti varžybų.
Labiausiai nepasisekė italui Sceriffo.
Jis taip smarkiai trenkėsi į sieną, kad

jo vairuojamas „Ferrari” užsiliepsno-
jo kaip fakelas. Laimė, kad pats vai-
ruotojas spėjo iššokti iš automobilio ir
nenu kentėjo.

Pirmąjį šių metų etapą laimėjo
2015 metų čempionas, norvegas Fred-
 ric Aasbo, antrąją vietą laimėjo po
metų poilsio sėkmingai startavęs Fo-
 rest Wong, o trečiąją – kylanti šona sly-
džio žvaigždė lenkas Piotr Wiecek.
Praeitų metų čempionui, airiui Ja mes
Deane, dėl automobilio gedimo teko
tenkintis ketvirtąja vieta.

Aurimui šis etapas iš vienos pu sės
nebuvo labai sėkmingas (bendroje
įskaitoje jis užėmė 13-tą vietą), o iš ki-
tos – jį lydėjo sėkmė. Atrenka mųjų
var žybų metu, per dideliu grei čiu slys-
damas pirmajame posūkyje jis atsi-
trenkė ne į betoninę sieną, o į saugu mo
sumetimais pastatytą pa dan gų rietuvę.
Nuplėšė užpakalinį automobilio bufe-
rį, bet automobilis liko nesugadintas.
1/32 finalo įveikė Dan Burkett ir pate-
ko į pagrindines etapo varžybas. Deja,
1/16 finalo po puikaus pirmo prava-
žiavimo sekant lygos senbuvį Justin Pa-
wlak, antrajame važiavime patekęs
ant slidžios trasos dalies nesuvaldė
autobilio ir apsisu ko, taip nusileisda-
mas savo varžovui ir prarasdamas tei-
sę tęsti varžybas. 

Kitas „Formula Drift” etapas vyks
balandžio 27–28 dienomis Or lando, Flo-
ridoje. Besidomintys šia įdomia auto-
mobilių sporto šaka bei norintys suži-
noti apie lietuvio lenktyni nin ko Auri-
mo-„Odi” Bakchis pasiro dymus gali
per internetinę svetainę: www.formu-
ladrift.com 

Atkelta iš 1 psl.

Nepraleiskime progos pasi-
klausyti klebono kun. Tomo
Karanausko rūpesčiu iš Tė-

vynės Lietuvos pakviestų svečių ku-
nigų ir vyskupų.

Vyskupas Eugenijus Bartulis
gimė 1968 m. Kaune, jauniausias iš 10
vaikų šeimos. Baigęs vidurinę mo-
 kyk lą, tarnavo tarybinėje armijoje.
1976 metais baigęs Kauno kunigų se-
minariją buvo įšventintas į kunigus.
Kunigavo įvairiose Lietuvos bažny-

čiose. 1997 m.
birželio mėne-
sį Kauno arki-
katedroje ba-
zilikoje kon-

sekruotas vyskupu ir paskirtas pir-
muoju popiežiaus Jono Pauliaus II
naujai įsteigtos Šiaulių vyskupijos
vyskupu.

Globoja unikalųjį Kryžių kalną,
kasmet surengia jame atlaidus, or-
ganizuoja piligriminius žygius iš
Šiau lių į Kryžių kalną, iš Kryžių
kalno į  Tytuvėnus  ir  Šiluvą. Šių,
Lietuvai jubiliejinių metų proga, lie-
pos 7 d. Kry žių kalne pašventins nau-
ją  kry žių, kuris pagamintas už išei-
vijos lietuvių aukas.

Formula Drift 2018
Kalifornijos lietuvių kredito unija

laukia naujų klientų

Aurimas-„Odi” Bakchis (Bak šys). Kredito unijos sėkmingu darbu džiaugiasi pranešimą skaitantis Dainius Vaidila, CEO, ir Val-
dybos pirmi ninkas Albinas Markevičius. Reginos�Banionis�nuotr.

Džiugu kredito unijos narių gretose matyti kelias kartas.            Zinos�Markevičius�nuotr.���

Unijos darbuotojos visada pasiruošusios  padėti  įvairiais finansiniais klausimais.
Dainos�Bandžiulis�nuotr.

Sutvirtinimo Sakramentas 
Šv. Kazimiero parapijos bažnyčioje



Emilija Škarnulytė (gimė Vilniuje, 1987 m.) bai-
gė skulptūros studijas Breros institute Milane, Ita-
lijoje, ir šiuolaikinio meno magistro studijas Trom-
sės meno akademijoje Norvegijoje. Šiuo metu gy-

vena tarp Tromsės, Vilniaus ir Berlyno.
E. Škarnulytės filmai rodyti dau-

gelyje tarptautinių kino festivalių, tarp
jų: Oberhauzeno, „Hors Pistes”, Edin-
burgho, San Paulo, „Lumen Nyc”,
„Message to a Man” festivaliuose, o
taip pat parodoje „Manifesta 10”
(2014) ir San Paulo bienalėje (2014).
2015 m. Osle jai įteiktas Anne ir Jakob
Weidemanns apdovanojimas; 2016
m. – Jaunojo menininko apdovanoji-
mas; 2017 m. Miunchene ji pelnė
„Kino der Kunst Project” apdovanoji-
mą.
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Menininkės Emilijos Škarnulytės didžiulė videoins-
taliacija „Sirenomelia” iki spalio 13 d. bus eksponuo-
jama grupinėje parodoje „Hyperobjects” vienoje
įspūdingiausių šiuolaikinio meno erdvių JAV – gale-
rijoje „Ballroom Marfa”, Marfos miestelyje Texas vals-
tijoje.

Tarptautinę grupinę parodą ,,Hyperobjects”
nedideliame dykumos apsuptame Marfos mies-
telyje organizavo filosofas, Rice universiteto

profesorius Timothy  Morton ir galerijos „Ballroom
Marfa” direktorė ir kuratorė Laura Copelin. Ši paroda
– tai įvairių meno disciplinų kūrėjų žvilgsnis į šiuo
metu vykstančią pasaulyje didžiulio masto ekologi-
nę krizę. Beje, 2015 m. E. Škarnulytė buvo pasikvie-
tusi T. Morton parašyti įžanginį tekstą jos persona-
linei parodai „QSO lęšis” Šiuolaikinio meno centre
Vilniuje. „Trikdantis, šiurpulingas jausmas: kaž-
kas gigantiškas iškraipo pačią erdvę. Priverčia mus

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

Menininkė tyrinėja visatą tarsi archeologė

Emilija Škarnulytė prie galerijos „Ballroom Marfa”.

matyti kitaip. Traukia ir stumia objektus, milži-
niškus objektus: radijo teleskopą, kalnų masyvą. Hi-
perobjektas: kažkas toks didelis, taip plačiai pa-
sklidęs erdvėlaikyje, kad mes negalime į jį parody-
ti pirštu. Kažkas, kas pranoksta mums įprastus
mastelius ir patį pasaulį bei ‘objekto’ ir ‘subjekto’ ka-
tegorijas. Mes jį juntame anamorfiškai: kaip visa ko
iškreiptumą. Kaip lęšį...”, – rašė filosofas T. Morton
2015 m. apie Emilijos parodą.

E. Škarnulytės filmai užburia savo poetine gel-
me ir įtaigiu vizualiniu pasakojimu, kuriame pa-
grindiniu herojumi tampa ne žmogus, o įvairūs
moksliniai objektai. Galerijoje „Ballroom Marfa” pri-

statomame 11 minučių filme „Sirenomelia” atsiranda
ir viena herojė (ji, beje, jau buvo šmėkštelėjusi ir
ankstesniuose Emilijos kūriniuose) – undinė. „Ši un-
dinė – tai moteris-torpeda, postžmogus išgyvenęs  ka-
taklizmus ir sugebėjęs prisitaikyti prie naujų sąly-
gų, – sako E. Škarnulytė. – ‘Sirenomelia’ kelia Visatos
pradžios klausimus. Man svarbus santykis, atsi-
randantis tarp žmogaus ir požeminių geologinių pro-
cesų, nematomų struktūrų, neutrono dalelių, geot-
raumų ir gilaus laiko.” Savo videokūrinį Emilija va-
dina „išgalvota vizualine meditacija apie šiuolaiki-
nį mokslą ir skerspjūvius nebe žmogaus sistemų ska-
lėje ir troškimų politikoje”. Menininkė tarsi ar-
cheologė iš ateities tyrinėja dabartinį pasaulį ir ku-
ria jo tolimesnio likimo scenarijų.

Parodos pavadinimas „Hyperobjects” pasisko-
lintas iš T. Morton knygos „Hyperobjects: Philosophy
and Ecology After the End of  the World”, 2013.
Nagrinėdamas šiuolaikinį pasaulį ištikusią ekolo-
ginę krizę, T. Morton pasitelkė kompiuterinių moks-

lų sąvoką „hiperobjek-
tas”, apibūdinančią dau-
giamačius nelokalius
reiškinius, norėdamas
paaiškinti labai plačiai
laike ir erdvėje paskli-
dusius objektus (pvz,.
vandenynuose plūdu-
riuojančias plastiko sa-
las, branduolines atlie-
kas), kurių neįmanoma
suvokti įprastomis loka-
lumo kategorijomis.
Anot filosofo, tam, kad
suvoktume hiperobjek-
tus, turime kitaip su-
vokti Visatą. Ir ši paroda,
pasak T. Morton, leidžia
praplėsti mūsų pasaulio
suvokimo ribas.

Parodoje „Hyperob-
jects” be E. Škarnulytės
kone visą salę užiman-
čios videoinstaliacijos,
taip pat pristatomi gru-
pės „Center for Land Use
Interpretation” meni-
ninkų iš Los Angeles, me-
nininkės iš Californijos
Megan May Daalder, New
Yorke gyvenančios skulp-
torės Tara Donovan (ji
kuria skulptūras iš at-
liekų), ekologinių siste-
mų ir kraštovaizdžio kū-
rėjos Nance Klehm, me-
nininkų grupės „Post-
commodity”, danų me-

nininkų Sissel Marie Tonn ir Jonathan Reus darbai.
Taip pat čia eksponuojami įvairūs objektai, parodai
pasiskolinti iš įvairių fondų ir privačių galerijų.

Meksikos pasienyje esanti Marfa neatsitiktinai
vadinama šiuolaikinio meno Meka. Šiame, vos kelis
tūkstančius gyventojų turinčiame miestelyje, įsikūrę
net keli įtakingi meno fondai, tarp jų garsusis Chi-
nati fondas, įkurtas žinomiausio minimalizmo at-
stovo Donald Judd, bei kelios dešimtys šiuolaikinio
meno galerijų.

Galeriją „Ballroom Marfa” 2003 m. įkūrė Virgi-
nia Lebermann ir Fairfax Dorn. Ši meno instituci-
ja – tai nepelno siekianti organizacija, dinamiška

Stopkadrai iš E. Škarnulytės filmo „Sirenomelia”. E.�Škarnulytės�asmeninio�archyvo�nuotr.

Iki balandžio 21 d. KADIST meno centre San Francisce vei-
kiančioje parodoje „If These Stones May Sing” („Jei šie ak-
menys uždainuotų) Emilija Škarnulytė pristatė savo video
instaliaciją „Aldona”. Paroda, nukreipta į kūną kaip viešųjų
paminklų politikos diskusijos vietą, skatino persvarstyti,
kaip ir ką mes minime, nagrinėjo kūno gebėjimą spręsti
mūsų kolektyvinę praeitį, siūlant naujas ir netikėtas reikš-
mes.

šiuolaikinė kultūros erdvė. Šios institucijos tikslas
bandyti nagrinėti šiuolaikinį pasaulį apimančias
įvairias problemas pasitelkiant vizualinį meną,
kiną, muziką ir performansus. Galerija įkurta bu-
vusioje šokių aikštelėje (ballroom), pastatytoje Mar-
foje 1927 m., tad ir pavadinimas liko toks, kaip va-
dinosi pastatas.

Emilijos Škarnulytės dalyvavimą parodoje Mar-
foje parėmė Lietuvos kultūros institutas.

Parengė Gražina Michnevičiūtė,
Lietuvos kultūros atašė New Yorke
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Iš ATEITININkŲ GYVENIMO

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

POVILAS VARNELIS

AF sąskrydis – renginys, po vasarišku dangumi su-
telksiantis organizacijos narius kartu švęsti Lietu-
vos atkūrimo šimtmetį. 

Sąskrydžio metu daug laiko skirsime vieni ki-
tiems: bendrausime, dalinsimės idėjomis, ap-
tarsime svarbius klausimus ateitininkijai,

padėkosime organizacijos nariams už atliktus dar-
bus, idėjas, gerąjį pavyzdį! Tikimasi, jog šis pro-
ginis savaitgalis, vyksiantis liepos 7–8 dienomis
Ateitininkų stovyklavietėje, Berčiūnuose, suburs

ir leis geriau pažinti viso pasaulio ateitininkus. 
Registruotis į sąskrydį galima iki birželio 10 d.: el. paš-
tu: http://www.ateitis.lt/

Kvietimas siūlyti kandidatus 
apdovanojimams

ĮKVĖPTI ATEITIES apdovanojimai – tai padėka Atei-
tininkų federacijos nariams už uolų darbą, aktyvų įsi-
traukimą, naujas idėjas, dvasinį, filosofinį vedimą ir kt.
žvelgiant nuo atkurtos modernios Lietuvos gyvavimo
pradžios.

Apdovanojimai bus įteikti AF sąskrydžio metu.
Nominuoti galima šiems apdovanojimams: filoso-

fas, įkvėpėjas, idėja, kuopos globėjas, moksleivis-pa-
vyzdys, ateitininkų šeima, tikėjimo vedlys, moksleivių
ugdytojas, darbštuolis, frazė.

Pirmuoju rinkimo etapu galima iškelti kandidatus
į norimą nominaciją, tai galima daryti iki gegužės 6 d.
Antruoju rinkimo etapu bus galima balsuoti už konk-
retų kandidatą.

Daugiau informacijos apie renginį galite rasti: www.fa-
cebook.com/events/2072011689701208/ arba www.atei-
tis.lt 

Povilas Varnelis – AF Lietuvos atkūrimo 100-mečio
komiteto narys.

Čikagos Prano Dielininkaičio-Par-
tizano Daumanto jaunųjų ateiti-
ninkų kuopa yra didžiausia Š.

Amerikoje. Joje per 100 narių. Kuopai
sumaniai vadovauja nauja globėja Ele-
nutė Tijūnėlytė-Harris. 

Susipažinkime su kuopos veikla:
Trijų Karalių šventės dieną, sausio 7 d.,
jaunieji ateitininkai piešė atvirutes li-
goniams. Po to, kartu su vadovais ir tė-
veliais, važiavo į Lemonto reabilitacijos centrą ap-
lankyti sergančiųjų, pabendrauti, pagiedoti šventi-
nių giesmių bei padovanoti jiems savo atvirutes, nu-
pieštas šiai proga.

Vasario mėnesį kuopos nariai gvildeno tautiš-
kumo principą, kalbėjosi apie Lietuvos valstybės at-
kūrimo šimtmečio šventę. Alda Polikaitienė, Rita
Bielskienė ir Ilona Didžbalienė vedė įžodžiui pasi-
ruošimo pamoką būsimiems įžodininkams. Po su-

sirinkimo šventėme Užgavėnes – visi gardžiai valgė
Bronės Abromauskienės iškeptuss mielinius blynus. 

Vasario 10 d. vaikai su tėvais važiavo į ,,Feed My
Starving Children” sandėlį pakuoti maistą, kuris
siunčiamas  badaujančių kraštų žmonėms. Šis  dar-
belis jau yra tapęs gražia kuopos tradicija Gavėnios
laikotarpiu. „Feed My Starving Children” – krikš-
čioniška, pelno nesiekianti organizacija, kuri parū-
pina maisto vaikams našlaičių namuose, mokyklo-

se, klinikose, pabėgėlių stovyklose
ir kt. Maistą finansuoja aukotojai ir pakuoja sava-
noriai. 

Kovo mėnesį kuopos nariai susipažino su inte-
ligentiškumo principu, išbandė fizikos, statybos ir ma-
tematikos dėsnius.

Numatomi dar keli susirinkimai, o veiklos me-
tus užbaigs  Šeimos šventė, kuri vyks birželio 3 d.  Pa-
saulio lietuvių centre, Lemont, IL.

Kuopos info

Mergaičių būrelio vadovė Daiva Daulytė su jaunosiomis ateitininkėmis gamina trispalves širdeles
Vasario 16-tosios proga.

Čikagos
jaunųjų
ateitininkų
veikla

Blynų kepėja šeimininkė Bronė Abro-
mauskienė su padėjėju Tomu Marcher-
tu. Kairėje: Jaunųjų ateitininkų tėveliai
mėgaujasi blynais.

Būrelio vadovė Kristina Barškėtytė prave-
da žaidimą Čikagos ateitininkų susirinki-
me.

Visi kviečiami į Ateitininkų federacijos sąskrydį 2018 – ,,Įkvėpti ateities”
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Mes atei namE!

„Nei vienos iš mūsų giminėje ne buvo garsių
krepšininkų, kurių pėdo mis norėtume sekti, tačiau no-
ras žaisti krepšinį mums, kaip ir daugumai lietuvių, tik-
riausiai yra įgimtas”, – juokėsi mergaitės.

7–8 klasėse besimokančios pa aug lės po mokyk-
los į krepšinio tre niruotes PLC skuba beveik kiek-
vieną dieną. „Mes tiek daug laiko praleidžiame
PLC, kad neįsivaizduojame gy venimo be šios vietos,
be krepšinio ir viena be kitos. Ne tik kartu žaidžia-
me vienoje komandoje, bet ir esame geros draugės.
Net jei nebūna krep šinio treniruočių, kartais atva-
žiuoja me į PLC susitikti. Vasarą čia lan kome Spor-
to stovyklą”, – pasakojo krepšininkės.

Nors merginos jau ne vienerius metus beveik
kasdien kartu po kelias valandas prakaitą lieja
sportuoda mos, tačiau sako, kad viena nuo kitos ne-
pavargsta. Todėl po treniruočių ne retai drauge dar
nuvažiuoja į kavinę pavalgyti ar į kino teatrą pa-
žiūrėti filmo. „Būna, kad juokais ir pasipykstame, pa-
sierziname, viena iš kitos per treniruotes kamuolius
vis atimame. Tačiau taip linksmiau”, – juo kėsi jau-
nosios krepšininkės.

Mergaitės kartu ne tik sportuoja, leidžia lais-
valaikį, bet ir drauge keliauja. Vasario mėnesį visos
penkios 10 dienų kartu praleido Lietuvoje. Čia jas pa-
kvietė Lietuvos krepšinio fede racija, kuri antrus me-
tus rengia projektą „Aukime kartu”, skirtą geriau-
sioms jaunosioms krepšinio žai dėjoms. Projekto
metu mergaitės iš visos Lietuvos pluša treniruočių
sto vyklose ir tobulina savo įgūdžius. Šiemet pirmą
kartą į „Aukime kartu” stovyklą Kaune Lietuvos
krepšinio federacija pakvietė ir lietuves  spor tininkes
iš Čikagos, kurios viešėda mos Lietuvoje be stovyk-
los dar rado laiko apsilankyti ir Alytuje bei Pane vė-
žyje, kur dalyvavo bendrose treni ruotėse su ben-

„Esame ne tik
vienos komandos
žaidėjos, bet ir
geros draugės”

Akimirka iš projekto „Aukime kartu” stovyklos Kaune: Kaya Stropus varosi kamuolį.
„Lituanicos”�trenerės�Laranos�Stropus�asmeninio�archyvo�nuotraukos

Geriausių jaunųjų krepšininkių iš Lietuvos ir JAV treniruotė projekto „Aukime kartu” stovykloje Kaune.

draamžėmis ir išbandė jėgas žaisdamos.
„Pernai vasarą, kai su ‘Lituani cos’ komanda vy-

kome į Pasaulio lietuvių sporto žaidynes Lietuvoje,
draugiškas rungtynes žaidėme su įvairių Lietuvos
miestų mergaičių krepšinio komandomis. Laimė-
jome visas rungtynes, o mūsų žaidimą pastebėjo ir
įvertino Lietuvos krep šinio federacijos jaunimo
rinktinių vyr. treneris Rolandas Radvila. Todėl
mes, 5 geriausios žaidėjos, šiemet sulaukėme kvie-
timo atvykti treni ruotis į ‘Aukime kartu’ stovyklą”,
– pasakojo Sabrina Zapašnikas.

„Stovykla visoms labai patiko. Tiek mus, atvy-
kusias iš JAV, tiek kitas mergaites, į Kauną suva-
žiavusias iš kitų Lietu-
vos miestų, gyventi priė-
mė kauniečių krepšinin-
kių šei mos. Kartu žaidė-
me žaidimus, diskutavo-
me apie varžybas”, – pri-
siminė Patricija Tama-
šauskas.

Jai pritarė ir Gustė
Jasinskaitė: „Visos sto-
vyklos dalyvės buvo labai
draugiškos ir šiltos, to-
dėl ne tik sportavome, bet
ir užsimezgė draugystė.
Su keliomis mergaitėmis
iš Panevėžio ir Kauno su-
sirašinėjame iki šiol”.

„Treniruotes vedė
skirtingi tre neriai, todėl
buvo labai įdomu išban-
 dyti įvairias technikas”, –
stovyklos nauda džiaugė-
si Vanesa Lingė. 

„Pastebėjome ir įdomių dalykų. Lietuvoje mūsų
bendraamžės treni ruojasi ir krepšinį žaidžia su ma-
žesniais, 5 dydžio kamuoliais, o mes Amerikoje žai-
džiame su didesniais. Kadangi esame pripratę prie
6 dydžio kamuolių, buvo labai keista treniruotis su
mažesniais, kurie vis slydo iš rankų. Baigiantis sto-
vyklai sužaidė me ir simbolines varžybas – mes 5, at-
vykusios iš JAV, prieš Lietuvoje gy venančias mer-
gaites. Nelaimėjome, nes buvome be savo trenerio,
todėl kitą kartą į stovyklą būtų smagu važiuoti su
visa ‘Lituanicos’ komanda ir su savo treneriu arba
krep ši ninkių stovyklą surengti Čikagoje”, – juokė-
si Kaya Stropus.

Geriausios 13–14 m. grupės „Lituanicos” krepšininkės:
Sabrina Zapašnikas, Kaya Stropus, Vanesa Lingė, Gustė Ja-
sinskaitė ir Patricija Tamašauskas „Aukime kartu” stovyk-
loje Kaune.

Ir po treniruočių jaunosios krepšininkės dažnai laiką leidžia kartu.
Laimos�Smilgytės�nuotr.
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Parengė Vitalius Zaikauskas

LIETUVA IR PASAULIS

Patvirtino Demografijos, migracijos strategiją (0)
Vilnius (Alkas.lt) – Vyriausybė

patvirtino ir teiks Seimui Demografijos,
migracijos ir integracijos 2018–2030 m.
strategiją, kurią parengė darbo grupė.
Šia strategija siekiama spręsti šalies de-
mografinius iššūkius, didinti gimsta-
mumą, mažinti emigraciją, skatinti
grįžtamąją migraciją ir gerinti vyres-
nio amžiaus žmonių gyvenimo kokybę.

Demografijos, migracijos ir in-
tegracijos politikos strategija pareng-
ta atsižvelgiant į tai, kad prastėjanti
Lietuvos demografinė padėtis, nema-
žėjanti emigracija ir kartų kaitos ne-
užtikrinantis gimstamumas daro nei-
giamą poveikį šalies ekonomikai ir so-
cialinės apsaugos sistemai. 

Strategijoje pateikiama situaci-
jos analizė, įvardinamos pagrindinės
problemos. Strategijoje keliami 3 pa-
grindiniai uždaviniai: kurti šeimai
palankią aplinką, užtikrinti valsty-
bės poreikius atitinkantį migracijos
srautų valdymą ir suteikti galimybių
vyresnio amžiaus asmenims integ-
ruotis į visuomenę.

Lygiagrečiai su strategijos priė-

mimu vyksta ir Vyriausybės organi-
zuojamos viešosios konsultacijos dėl
veiksmų plano, skirto spręsti demog-
rafijos problemas, mažinti emigraciją
ir gerinti gyvenimo kokybę Lietuvoje.
Piliečiai teikia idėjas ir pasiūlymus an-
ketoje, kurią galima rasti adresu: http:
//epilietis.lrv.lt/formos/demografija. 

Piliečių ir organizacijų pateikti
siūlymai dėl demografijos gerinimo
laukiami iki gegužės 24 dienos.  Pasiū-
lymai bus vertinami ir įtraukiami į
„Demografijos, migracijos ir integra-
cijos 2018–2030 metų strategijos” įgy-
vendinimo priemonių planą.

2017 m. sausio 1 d. duomenimis,
Lietuvoje gyveno 2 848 tūkst. gyven-
tojų. Per 25 metus Lietuva neteko 859
tūkst. gyventojų. Jei tendencijos ne-
sikeis, 2030 m. Lietuvoje gyvens tik
apie 2,4 mln. žmonių. Statistiniai duo-
menys rodo, kad Lietuvoje sparčiai ma-
žėja vaikų ir daugėja vyresnio am-
žiaus gyventojų. 2017 m. pradžioje ša-
lyje gyveno 550 tūkst. 65 metų ir vy-
resnio amžiaus žmonių. Tai yra beveik
penktadalis visų gyventojų.

Į Lietuvą atvyks Dalai Lama
Vilnius (BNS) – Į Lietuvą birželio

mėnesį atvyks Tibeto dvasinis lyderis
Dalai Lama.

Viešosios įstaigos „Tibeto namai”
atstovė Rūta Norkutė sakė, kad Dalai
Lama Lietuvoje lankysis birželio 13-14
dienomis.

Pirmąją vizito dieną jis skaitys
pranešimą Vilniaus universitete, svei-
kins Lietuvą su valstybingumo atkū-
rimo šimtmečiu.

Dalai Lama Lietuvoje lankėsi tris
kartus, o paskutinį kartą čia viešėjo
2013 metais.

Tada su juo susitiko Lietuvos pre-
zidentė Dalia Grybauskaite, o tai su-
kėlė didelį Kinijos pasipiktinimą.

Pervadintas Genocido aukų muziejus 
Vilnius (BNS) – Buvusiuose KGB

rūmuose Vilniuje įsikūręs Genocido
aukų muziejus pervadintas į Okupa-
cijų ir laisvės kovų muziejų.

Toks pavadinimas nustatytas nau-
joje Lietuvos gyventojų genocido ir re-
zistencijos tyrimo centro (LGGRTC)
įstatymo redakcijoje. 

Ligšiolinis muziejaus  pavadini-
mas kritikos sulaukė dėl to, kad esą so-
vietinius nusikaltimus kaip  genoci-
dą akcentuojanti Lietuva menkina na-
cistinės Vokietijos įvykdytą žydų ge-
nocidą, prie kurio prisidėjo ir lietuvių
kolaborantai. Muziejuje daugiausia
pristatomi sovietinio režimo nusikal-
timai.

Lietuvos gyventojų  genocido  ir
rezistencijos tyrimo centro generalinė
direktorė Teresė Birutė Burauskaitė
yra sakiusi, kad muziejaus pavadini-
mas neatitinka ekspozicijos turinio.

„Tai nėra tik aukų muziejus – pri-
statomos ir kitos temos. Ekspozicijoje
pristatomi ir laisvės kovotojai, disi-
dentai, kalbama apie visas  okupaci-

nio režimo apraiškas, jo poveikį. Ge-
nocido sąvoka turi siauresnę reikšmę”,
– sakė T. B. Burauskaitė.

Muziejus yra įsikūręs prieš dau-
giau nei 100 metų prie Lukiškių aikš-
tės iškilusiame pastate. Rusijos, Vo-
kietijos, Lenkijos ir Lietuvos įvairių
įstaigų, daugiausia teismų, būstine
buvęs pastatas daugeliui lietuvių ge-
riausiai žinomas kaip buvę KGB rū-
mai.

Be to, naujoje įstatymo redakcijo-
je Lietuvos gyventojų genocido ir re-
zistencijos tyrimo centras tampa koor-
dinuojančia institucija renkant, ti-
riant, analizuojant istorijos procesus,
susijusius su Sovietų Sąjungos vykdyta
agresija, taip pat atkūrus Lietuvos ne-
priklausomybę.

Švietimo ir mokslo ministerijos
darbo grupė neseniai pasiūlė LGGRTC
sujungti su kitais humanitariniais
institutais, dalis parlamentarų tokią
iniciatyvą kritikuoja.

LGGRTC ir  Genocido  aukų  mu-
ziejus Lietuvoje veikia nuo 1992 metų.

Vilniuje atsidarė pirmasis „Marriott“ 
Vilnius (Verslo žinios) – Vilniuje

atsidarė pirmasis Baltijos šalyse „Cour-
tyard by Marriott” viešbutis. Į verslo
klientus orientuotas keturių žvaigž-
dučių viešbutis svečiams siūlo 199
kam barius, beveik 250 vietų konfe-
rencijų centrą, restoraną su vasaros te-
rasa, rašoma pranešime žiniasklaidai. 

Pirmiesiems atvykusiesiems

„Courtyard by Marriott” taiko spe-
cialias nakvynės kainas. 

Pasak Arvydo Avulio, „Courtyard
by Marriott” prekės ženklą į Lietuvą
atvedusios NT įmonės „Hanner” val-
dybos pirmininko, Vilniuje atidaro-
mas „Marriott” tinklo viešbutis išsi-
skirs ir savo architektūra, ir pritai-
kytomis naujovėmis.

Ruošiamasi  D. Trump ir Kim Jong-un susitikimui
New Yorkas (ELTA, „Draugo”

info) – JAV prezidento Donald Trump
ir Šiaurės Korėjos lyderio Kim Jong-un
susitikimas gali įvykti Šveicarijoje. 

JAV ir Šiaurės Korėjos atstovai kol
kas galutinai nenusprendė, kur bus su-
rengtas susitikimas. Tarp variantų, ku-
rie buvo svarstomi, bet atmesti sau-
gumo sumetimais – Pekinas, Pchenja-
nas ir Ulan Batoras. Viena iš galimų su-
sitikimo vietų yra ir Švedija. Ji atsto-
vauja JAV interesams Šiaurės Korėjoje. 

D. Trump pasiūlytas į JAV valsty-
bės sekretoriaus postą CŽV direktorius
Mike Pompeo praėjusią savaitę buvo
susitikęs su Kim Jong-un. Jų pokalbyje
buvo aptariamos viršūnių susitikimo
detalės. 

JAV prezidentas D. Trump pla-

nuojamą susitikimą su Šiaurės Korė-
jos vadovu Kim Jong-un pavadino is-
torine galimybe, tačiau pabrėžė, kad
„pagarbiai pasišalins” iš susitikimo, jei
jis nebus „vaisingas”.

Tikimasi, kad aukščiausiojo ly-
gio D. Trump ir Kim Jong-un susitiki-
mas įvyks gegužę.

„Mūsų maksimalaus spaudimo
kampanija bus tęsiama, kol Šiaurės Ko-
rėja atsisakys branduolinių ginklų”, –
teigė prezidentas. 

M. Pompeo kelionė buvo aukš-
čiausio lygio susitikimas su Šiaurės
Korėjos vadovu nuo 2000 metų, kai
tuometė valstybės sekretorė Madelei-
ne Albright Pchenjane susitiko su da-
bartinio Šiaurės Korėjos vadovo tėvu
Kim Jong-il. 

Ankara ruošiasi įsigyti rusiškas raketas
Washingtonas (BNS) – JAV gali

įvesti Turkijai sankcijų, jei Ankara iš
Rusijos įsigys modernių oro erdvės gy-
nybos sistemų S-400, pareiškė JAV
valstybės sekretoriaus padėjėjas Wess
Mitchell.

„Ankara skelbia, kad ketina įsigy-
ti iš Rusijos zenitinių raketinių komp-
leksų, o dėl to potencialiai Turkijos at-
žvilgiu gali būti panaudotas 231-as sank-
cijų įstatymo ‘Dėl atoveikio Amerikos’
priešininkams per sankcijas” (Coun-
tering America’s Adversaries Through

Sanctions Act, CAATSA) punktas”, – sa-
koma W. Mitchell pareiškime.

W. Mitchell pabrėžė, kad Turkija
neturėtų pamiršti apie karinių susi-
tarimų su Rusija riziką.

Pasak jo, „JAV yra suinteresuota
matyti Turkiją Vakarų sąjungininke”,
o Rusijos strateginiai tikslai Sirijoje
„nesutampa su amerikiečių” tikslais.

Rusijos prezidento patarėjas Vla-
dimiras Kožinas sakė, kad Rusija per-
duos Turkijai oro erdvės gynybos sis-
temas S-400 iki 2019 metų pabaigos.

Pasisako prieš Rusijos sankcijas Vakarams
Maskva (BNS) – Mokslo taryba

prie Rusijos švietimo ir mokslo mi-
nisterijos pasisako prieš atsakomą-
sias sankcijas Vakarams,  kurios pa-
liestų techninės ir programinės įran-
gos importą bei suvaržytų  užsienio
specialistų darbo galimybes.   

„Šiuolaikinis mokslas remiasi ak-
tyviu tarptautiniu bendradarbiavimu
ir pats iš esmės yra internacionalinis.
Šalis, apribojanti savo dalyvavimą šia-
me bendradarbiavime, pasmerkia savo
mokslą izoliacijai, kuri sudaro sąly-
gas greitai degradacijai ir provincia-
lumo įsigalėjimui, neišvengiamam at-
silikimui nuo užsienio konkurentų ir
pasaulinio lygio. Vėliau įveikti šį at-
silikimą bus itin sunku ar apskritai
neįmanoma”, – rašoma Mokslo tarybos
pareiškime. 

Pareiškimo autoriai pabrėžia, kad
Rusija daugelyje mokslo sričių atsilie-
ka nuo pasaulinių lyderių, o pasirink-
tas „saviizoliacijos nuo šių lyderių kur-
sas” nubrauktų visus pastarųjų metų

laimėjimus ir padidintų atsilikimą.   
„Įstatymo projekte siūlomos prie-

monės padarys kur kas daugiau žalos
mūsų šaliai nei jos varžovėms ir ga-
lutinai palaidos bet kokią viltį mūsų
šaliai užimti garbingą ir konkuren-
cingą vietą mokslo ir technologijų sri-
tyje”, – rašoma pareiškime.  

Pasak dokumentų, orlaivių ga-
mybos, raketų variklių, atominėje sri-
tyse siūloma nutraukti arba apriboti
Rusijos įmonių bendradarbiavimą su
amerikiečių ir kitomis užsienio kom-
panijomis. 

Suvaržymai palies bendroves, ku-
rių daugiau kaip 25 proc. akcijų valdo
JAV ar kitų užsienio šalių juridiniai ar
fiziniai asmenys.

Įstatymų leidėjai taip pat siūlo
įvesti draudimą importuoti technolo-
ginę ir programinę įrangą iš JAV ir
kitų šalių tuo atveju, jei pirkimai vyk-
domi valstybės ir savivaldybių reik-
mėms, taip pat „atskirų juridinių as-
menų” reikmėms.

Saudo Arabijoje parodytas kinas
Riyadas (Die -

na.lt) – Saudo Ara-
bijoje pirmą kartą
per 35 metus buvo
viešai parodytas
kino filmas. 

Amerikiečių
režisieriaus Ryan
Coogler juosta
„Juodoji pantera”
(Black Panther)
buvo demonstruo-
jama į kino teatrą
pertvarkytoje kon-
certų salėje. Pa-
žiūrėti filmo atėjo
tiek vyrai, tiek moterys.

Viešai rodyti kino filmus Saudo
Arabijoje buvo uždrausta praėjusio
amžiaus devintajame dešimtmetyje.
Šalies religiniai veikėjai laiko viešus

pramoginius renginius „ydų šaltiniu”
ir ragina jaunimą juose nesilankyti.
Jie taip pat draudžia naudotis sociali-
niais tinklais.

Saudo Arabijoje pirmą kartą per 35 metus buvo viešai parodytas
kino filmas. EPA-ELTA� nuotr.

Dalai Lama į Lietuvą atvyks ketvirtą kartą.
Diena.lt�nuotr.�
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Parengė Dainius Ruževičius

SPORTAS

Geriausiam Lietuvos beisbo-
lininkui Dovydui Neverauskui ne-
pavyko išsaugoti vietos stipriausios
pasaulyje JAV beisbolo lygos (MLB)
Pittsburgho ,,Pirates” komandos
pagrindinėje sudėtyje. 

Lietuvis perkeltas į dukterinę
komandą – Indianapolio ,,Indians”,
kurioje praleido didžiąją praėjusio
sezono dalį. Tuo pačiu D. Neve-
rauskas atlaisvino vietą naujokui
Enny Romero. Šį kairiarankį me-
tiką iš Dominikos Respublikos
Pittsburgho klubas įsigijo iš Was-
hingtono ,,Nationals”. 

MLB sezoną pradėjęs D. Neverauskas yra dešiniarankis ir per septynerias
rungtynes komandos vadovų nesužavėjo. Treneris Clint Hurdle teigė, kad lietu-
vis neatlaikė spaudimo stipriausioje pasaulio beisbolo lygoje: „Jis neša sunkų svo-
rį, būdamas vienintelis savo šalies atstovas visoje MLB. Negaliu įsivaizduoti, koks
tai jausmas. Jam reikia dar subręsti. Jis turi tris metimus, kuriuos galima naudoti
aukščiausio lygio beisbole, tačiau jam trūksta stabilumo juos atliekant.” 

MLB sezonas yra ilgas ir D. Neverauskas gali tikėtis sugrįžti į pagrindinę ko-
mandą, traumą patyrus kuriam nors žaidėjui ar klubą užklupus nesėkmių serijai.
Kol kas „Pirates” klubas su 11 pergalių ir 6 pralaimėjimais yra Centrinio divizio-
no lyderis, o visoje MLB užima trečiąją vietą

Prie Lietuvos ledo ritulio rinktinės sto-
vyklos balandžio 18 d. prisijungė 25-
erių puolėjas Pijus Rulevičius, kuris

rungtyniauja Mississippi „RiverKings” ko-
mandoje, žaidžiančioje JAV SPHL lygoje. Či-
kagos lietuvis kartu su komanda baigė pa-
sirodymą atkrintamųjų varžybų pirmajame
etape ir pateko į galutinę rinktinės sudėtį,
kuri ruošiasi balandžio 22 d. Kaune prasi-
dedančiam pasaulio ledo ritulio I diviziono
B grupės čempionatui.

Rinktinėje – ir ledo
ritulio legendos

Dainius Zubrus ir Darius Kaspa-
raitis paskutinį kartą atiduos duoklę
juos čiuožti išmokiusiai ir kelią į stip-
riausią planetos ledo ritulio lygą NHL
nutiesusiai Lietuvai. Jau dabar aišku,
kad tai bus pirma ir vienintelė galimy-
bė tokio rango varžybose išvysti kartu
čiuožiančias dvi Lietuvos ledo ritulio le-
gendas. 

45-erių metų elekrėniškis D. Kas-
paraitis neslepia, kad turnyras Kaune
– paskutinis jo profesionalo karjeroje,
netgi jei lietuviai iškovos aukso meda-
lius ir kitąmet žengs į stipresnį divi-
zioną. Šešis vaikus auginantis veteranas
po turnyro sugrįš į Miami ir žada visą
savo laisvalaikį skirti tik šeimai. 

Šešeriais metais už jį jaunesnis D.
Zubrus taip pat šiuo metu gyvena Flo-
ridoje, bet dar nėra tvirtai apsisprendęs,
ką darytų kitąmet, jei lietuviams Kau-
ne pavyktų iškovoti auksą ir prasi-
mušti į aukštesnį divizioną. Tačiau ga-
limybė, jog puolėjas vėl apsivilktų Lie-
tuvos rinktinės marškinėlius tikrai ne-
didelė. Jis neslepia, kad rimtai nespor-
tavo jau beveik dvejus metus – nuo to lai-
ko kai baigė profesionalo karjerą 2016-
aisiais. 

Per savo karjerą D. Zubrus atsto-
vavo šešiems NHL klubams (Phila-
delphijos ,,Flyers”, Montrealio ,,Cana-
diens”, Washingtono ,,Capitals”, Buffalo
,,Sabres”, New Jersey ,,Devils”, San
Jose ,,Sharks”) ir tris sykius žaidė Stan-
ley taurės (Stanley Cup) finale. D. Kas-
paraitis per savo karjerą stipriausioje
planetos ledo ritulio lygoje vilkėjo New
Yorko ,,Islanders”, Pittsburgho ,,Pen-
guins”, Colorado ,,Avalanche” ir New
Yorko ,,Rangers” marškinėlius. 

Jie abu yra vieninteliai lietuviai, iki
šiol rungtyniavę NHL. Trečiasis sutar-
tį su šios lygos klubu turėjęs lietuvis
Mantas Armalis taip pat žibės Kaune.
Vartininkas 2016 metais sužaidė vienas
rungtynes San Jose ,,Sharks” sudėtyje
parengiamajame cikle, bet Šiaurės Ame-
rikoje neįsitvirtino – praėjusį sezoną jis
atstovavo KHL žaidžiančiai Rygos „Di-
namo” komandai.

„Turime daug gerų jaunų žaidėjų.
Mūsų užduotis viena – laimėti auksą.
Visi apie tai galvoja ir kiekvienas rink-
tinės narys tą norėtų padaryti. Jei ne-
turėtume šios svajonės, niekas čia ne-
žaistų. Komanda tikrai pasiruošusi”, –
įsitikinęs D. Kasparaitis.

Jam antrino ir komandos kapito-
nas. „Aš buvau gerokai nustebęs. Per
tuos ketverius metus, kai pastarąjį kar-
tą žaidžiau rinktinėje, lygis tikrai pakilo.
Manau, kad vyrai pasiruošę, geros nuo-
taikos, norime laimėti ir bandysime to
siekti”, – optimizmo nestokojo D. Zu-
brus.

Penki varžovai – 
vienas kelialapis 

Pasaulio čempionato I diviziono B
grupės varžybose lietuviams teks kau-
tis su Estijos, Japonijos, Rumunijos, Uk-
rainos ir Kroatijos ledo ritulininkais. Į
aukštesnį divizioną pateks viena stip-
riausia grupės komanda. 

Pernai į A grupę iškopė Didžioji
Britanija, kurią visai neseniai kontro-
linėse rungtynėse svečiuose lietuviai
įveikė du kartus 3:2 ir 7:2. Prieš šias pir-
menybes mūsiškiai laimėjo visas ketu-
rias repeticijas.

Nuo 2012-ųjų metų su Lietuvos ledo
ritulio rinktine dirbantis vokietis Ber-
nd Haake supranta, kad lietuvių lū-
kesčiai, žaidžiant namuose – patys di-
džiausi ir atsakomybės nesikrato.

„Turime aiškų tikslą – norime lai-
mėti čempionatą. Tačiau net du buvę
NHL žaidėjai dar negarantuoja, kad
auksas bus mūsų. Žinau, jog Japonija
tikrai turi ambicijų laimėti čia, iš aukš-
tesnio diviziono iškritusi Ukraina taip
pat norės laimėti. Gerbiame visus savo
varžovus ir privalome kaskart žaisti ati-
duodami visas jėgas”, – įsitikinęs vo-
kietis.

Po dviejų mėnesių Brooklyne vyk-
siančioje 2018 metų NBA naujo-
kų biržoje savo laimę bandys ke-

turi lietuviai. Trys jų šiuo metu atsto-
vauja LKL klubams, o vienas žaidžia Ita-
lijoje.

JAV televizijos sporto kanalas
ESPN pranešė, kad paraiškas dalyvau-
ti NBA naujokų biržoje jau pateikė
Šiaulių „Šiaulių” vidurio puolėjas Lau-
rynas Birutis, Kėdainių „Nevėžio” žai-
dėjas Tadas Sedekerskis, Vilniaus „Lie-
tuvos ryto” aukštaūgis Martynas Echo-
das ir Kapo di Orlando „Sikeliarchivi”
puolėjas Arnoldas Kulboka. 

20-metis šiaulietis L. Birutis šiuo
metu LKL pirmauja net pagal tris iš ke-
turių svarbiausių statistinių rodiklių –
pelnomus taškus, atkovojamus ka-
muolius ir naudingumo balus, o susi-
domėjimą juo išreiškė kone pusė NBA
komandų.

213 cm ūgio vidurio puolėjas žaidžia
geriausią savo sezoną LKL lygoje – vi-
dutiniškai per 25 minutes pelno 15,1 taš-
ko, atkovoja 7,0 kamuolio, blokuoja 1,4
metimo. Kauno „Žalgiriui” priklau-
santis ir „Šiauliams” išnuomotas krep-
šininkas Per pastaruosius 25 metus tik
vienam žaidėjui LKL istorijoje pavyko

rinkti tokius skaičius – 1994 metais tai
buvo 19-metis Žydrūnas Ilgauskas.

„NBA visuomet buvo mano svajo-
nė, – ESPN sakė L. Birutis. – Norėčiau
išmėginti savo jėgas ten. Tai nebuvo su-
dėtingas sprendimas, nes noriu pamė-
ginti varžytis su geriausiais planetoje
krepšininkais”. 

L. Birutis šiuo metu ESPN suda-
rytame TOP 100 talentingiausių jaunųjų
krepšininkų sąraše užima 95 vietą ir
gali būti pakviestas antrajame naujokų
biržos rate. 

20-metis T. Sedekerskis, priklau-
santis Vitorijos „Baskonia” komandai,
LKL čempionate vidutiniškai renko po
9,3 taško ir 4,4 atšokusio kamuolio.

20-metis 206 cm ūgio M. Echodas
LKL pirmenybėse taip pat pasižymi
labai panašiais skaičiais – 9,5 taško ir 6,2
sugriebto kamuolio.

Tuo metu Italijos komandos „Si-
keliarchivi” garbę ginančio 20-mečio A.
Kulbokos vidurkiai – 8,2 taško ir 3,6 at-
kovoto kamuolio.

Nė vienam iš minėtų keturių lie-
tuvių pašaukimas pirmame NBA nau-
jokų biržos rate neprognozuojamas, o
antrame gali nutikti visko. 

2018-ųjų NBA naujokų birža vyks
birželio 21 dieną.

„Svajonių komanda” 
sieks aukščiausių tikslų

Čikagos lietuvis P. Rulevičius kartu su Lietuvos rinktine sieks iškovoti aukso medalius ir
žengti į stipresnį divizioną.

Į NBA naujokų biržą 
veržiasi keturi lietuviai 

D. Neverauskas neatlaikė spaudimo stipriausioje
pasaulio beisbolo lygoje.

L. Birutis – realiausias Lietuvos krepšinio mokyklos kandidatas, galintis praverti stipriausios
pasaulio krepšinio lygos – NBA duris.

,,Pirates” išsiuntė D. Neverauską į dukterinę komandą



RASA SĖJONAITĖ

Gimusi Kėdainių rajone, Pelėdnagių gyvenvie-
tėje, Jolita Koruklu net negalėjo įtarti, kad gy-
venimas ją nublokš į Mažosios Azijos vieną

gražiausių miestų – Stambulą. Baigusi gimnaziją Jo-
lita Vilniaus universitete studijavo anglų kalbą. Tuo
pačiu metu, Lietuvai įstojus į Europos Sąjungą, iš-
populiarėjo mokslo mainų programos. Vienoje jų
dalyvaudama Jolita susipažino su savo būsimu vyru
turku Cengizu. Po kelių pažinties ir draugystės metų
jaunuoliai nusprendė savo likimus susieti santuokos
įžadais, ir štai jau vienuolika metų Jolita gyvena
Stambule, mieste, kuris dar vadinamas Rytinės Ana-
tolijos lobiu. Tinklaraščio „Surfing the World Cuisi-
ne” autorė Jolita Koruklu jau spėjo išleisti net dvi kny-
gas, kurios abi skirtos jos antrai gimtinei – Turkijai.

Kaip pavyko adaptuotis svečioje šalyje?
Visada sakiau, kad kraustantis gyventi į Turkiją,

Stambulas yra pats idealiausias miestas, nes tai ne-
paprastai įvairus miestas tiek žmonėmis, tradicijo-
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Lietuvės gyvenimas istorinėje 
Bizantijos sostinėje

Jolita Koruklu – knygų ,,Turkijos virtuvė” ir ,,Savas Stam-
bulas” autorė. Asmeninio�albumo�nuotraukos

vietas ir pateikiu daug naudingos informacijos, kad
lietuviai atvykę į Stambulą galėtų pramogauti, ap-
sipirkti ir mėgautis šalies virtuve kaip tikri stam-
buliečiai. Knyga pataria nuvykti ten, kur atsiveria
gražiausi Bosforo sąsiaurio vaizdai, pataria, kaip elg-
tis mečetėje ar hamame (turkiška pirtis su savo ri-
tualais – aut.past.), ką parvežti lauktuvių, kur atsi-
pūsti pasivaikščiojus po Didįjį Stambulo turgų. Kny-
goje taip pat daug kitos kelionėje praversiančios in-
formacijos.

Lietuviškumo ženklų galima užčiuopti Turkijoje vien pri-
simenant poeto J. Baltrušaičio diplomatinę draugystę su Tur-
kijos prezidentu Kemaliu Atatiurku, į lietuvių kalbą gausiai
verčiamas genialusis Nobelio premijos laureatas Orhanas
Pamukas, o ką bekalbėti apie Adomo Mickevičiaus palik-
tą pėdsaką Stambule! Ar žinote daugiau lietuvių, kurie gy-
vena Stambule, Turkijoje? Gal jau formuojasi vietos lietu-
vių bendruomenė? 

Stambule ir visoje Turkijoje yra keli šimtai
nuolat gyvenančių lietuvių. Daugelis jų apsistoję An-

mis, tiek kultūromis. Čia niekas nesistebės, iš kur tu
ar ką čia veiki, užsieniečiai ar atvykėliai iš kitų mies-
tų čia yra kasdienybė. Taigi čia lengva įsimaišyti į
minią ir greitai pasijusti kaip namie. Pramogų ir kul-
tūrinių renginių gausa neleidžia nuobodžiauti. Kita
vertus, kasmet didėjant gyventojų skaičiui, vis labiau
akivaizdžios urbanizacijos problemos – čia vis dar sta-
toma daugybė naujų pastatų, mažėja žalių erdvių bei
parkų, nenumaldomai didėja transporto kamščiai.

Taigi prie to vis dar sunku priprasti. Sunku prisi-
versti praleisti kelias valandas kamščiuose, ski-
riant vos pusę valandos parodos aplankymui ar
trumpam spektakliui. Minios žmonių parkuose, pre-
kybos centruose tikrai vargina. Kartais kyla minčių
nuo to bėgti. Gal todėl atostogos Lietuvos kaime man
vis dar patraukliausias pasirinkimas ir tikra atgai-
va nuo šio miesto didybės.

Kas buvo sunkiausia apsigyvenant kitoje šalyje? Kas
Jus stebina Turkijoje, prie ko veikiausiai taip ir nepavyko
priprasti? 

Viskas buvo sunku. Žinoma, jaunatviškas verž-
lumas leido į daug ką nekreipti dėmesio, todėl pa-
lengvino adaptaciją. Pirmus metus buvo sunku iš-
mokti kalbą, priprasti prie kitokios mąstysenos,
tradicijų, kitokių, kartais net labai keistų problemų
sprendimo būdų. Bėgant metams, susibičiuliavus su
kitais užsieniečiais, kitomis lietuvėmis bei vietiniais,
pradėjau jaustis geriau. Stambule gimė mano dukra
Emilė, todėl jau niekada neliksiu abejinga šiam
miestui.

Kas labiausiai žavi Ma-
žosios Azijos vieno didžiau-
sių miestų kasdieniame gy-
venime?

Gyvenu europinėje
Stambulo dalyje, kuri
daug kuo skiriasi nuo
azijinės, kitaip dar turkų
vadinamos Anatolijos.
Europinėje dalyje žmo-
nės daugiau skuba, visi
daug dirba, daugybę lai-
ko praleidžia kamščiuo-
se, o vakarus paprastai
leidžia kavinėse su drau-
gais. Anatolijos gyvento-
jai daugiau atsipalaidavę,
daugiau laiko skiria ben-
dravimui, ilgiems pasi-
vaikščiojimams Bosforo
sąsiaurio ar Marmaros
jūros pakrantėmis ar tra-
dicinio čajaus (arbatos)
gėrimui. Iš tiesų, žaviuo-
si turkų šeimomis, ku-
rios vis dar daug laiko
praleidžia kartu. Sek-
madienio pusryčiai ar
vakarienė su tėvais, gi-
minaičiais, anūkais yra
neatskiriama jų kasdie-
nybės dalis. 

Pirmąja savo knyga
„Turkijos virtuvė” supažin-
dinote skaitytojus su gausiais
Turkijos skoniais, o štai ant-
roji Jūsų knyga, kaip su-
prantu, skirta tiems, kurie
nori iš arčiau pažinti Stam-
bulą? 

Įsikūręs tarp Rytų
ir Vakarų, jungiantis tai,

kas sena ir nauja, tradicijas ir šiuolaikiškumą,
Stambulas yra energija trykštantis miestas, vis daž-
niau pavadinamas hipiškiausiu pasaulio miestu. Iš
tiesų, dviejuose žemynuose, ant septynių kalvų sto-
vintis miestas gali pasiūlyti kvapą gniaužiančių
vaizdų ir vietovių, kelis tūkstančius metų menančią
istoriją bei nepamirštamų įspūdžių kiekviename po-
sūkyje. Todėl šiame gide „Savas Stambulas” kviečiu
pasidairyti po gražiausias ir įdomiausias Stambulo

Stambulas – didmiestis, pasižymintis žmonių, tradicijų, kultūrų įvairove.

Atvykėlių akį traukia nuostabus turkiškų raštų ažūras.

Spalvingas gatvės gyvenimas ,,pro rakto skylutę”…



11DRAUGAS 2018�BALANDŽIO�21,�ŠEŠTADIENIS

talijos (Pietų Turkijos kurortinis mies-
tas – aut. past.) ir Stambulo apylinkė-
se. Jau kelis metus Antalijos regione
veikia oficiali Lietuvių Bendruomenė,
organizuojami įvairūs renginiai, vei-
kia sekmadienio lietuvių mokyklėlė.
Lapkričio mėnesį Lietuvos ambasa-
doje, Turkijos sostinėje Ankaroje, vyko
pirmasis Turkijos Lietuvių Bendruo-
menės suvažiavimas, kuriame buvo ap-
tarta daugybė lietuviams aktualių
temų, pradėti planuoti Lietuvos vals-
tybės atkūrimo 100-mečio renginiai. 

Kaip turkai priima lietuvius? Ar žino
mūsų kraštą? Jei taip, ką vertina labiausiai
iš mūsų tradicijų, kultūros?

Turkai garsėja svetingumu. Čia
kiekvienas svečias yra laukiamas ir
svetingai priimamas. Ne kartą sve-
čiuojantis pas vyro vaikystės draugus
jie net užleisdavo savo miegamuosius,
tik kad mums būtų patogiau. Jau ne-
kalbu apie gausias vaišes ir ilgus po-
kalbius iki paryčių.

Turkai labiausiai žino Lietuvą,
kurią garsina krepšinio ir futbolo žai-
dėjų pavardės. Šiuo metu dauguma
jų žavisi futbolo vartininku Žydrūnu
Karčemarsku, kuris žaidžia pirmojo-
je Turkijos futbolo lygoje. 

Jaunieji turkai dažnai svarsto ga-
limybę aplankyti Lietuvą, pasinaudo-
jant ES švietimo, profesinio mokymo,
jaunimo ir sporto finansavimo prog-
rama „Erasmus”.

Emigranto dalia apdainuota liūdnose
dainose, aprašyta literatūros kūriniuose, kino
filmuose. Nostalgija, psichologų manymu,
emociškai naikinantis asmenybę jausmas.
Ar pažįstama tokia jausena? Ko pasiilgstate
iš Lietuvos?

Manau, teiginys, kad nostalgija
naikina asmenybę, yra labai drąsus. Gy-
venimas svetimoje šalyje visada pasi-
tinka su iššūkiais, tačiau manau, kad
esu gana lengvai prisitaikanti prie
įvairių aplinkybių, todėl susikūrusi
artimų draugų ir šeimos ratą, jaučiuo -
si gana jaukiai. Kita vertus, dažnai iš-
gyvenu nesusipratimų grįžusi į Lietu-
vą, bendraudama su senais draugais ar
pažįstamais. Manau, kad atsiminimuo -
se tie draugai yra tokie, kokius pažino -
me dar gyvendami Lietuvoje, bėgant
metams visi keičiamės, ir dažnai mūsų
atmintyje išlikę prisiminimai neati-
tinka dabartinės situacijos. Todėl daž-
nai pasijaučiu nutolusi nuo lietuviškos
kasdienybės, ir dėl to man būna liūdna.

Šiandien Lietuvoje dėmesio centre – de-
mografinė krizė ir jos galimi padariniai vals-
tybei. Pavojaus varpai skambinami dėl tau-
tinės tapatybės ir net pačios tautos išsau-
gojimo. Ką galėtumėte šiuo klausimu pasa-
kyti kaip eilinė  pilietė, kuri šiuo metu gyvena
kitoje šalyje? 

Stambulo tulpių festivalyje – Gediminaičių stulpai
Praėjusį šeštadienį į Turkijoje, Stambule esantį Emirgan parką atvyko šioje šalyje gyvenantys lietuviai. Į vieną

gražiausių Stambulo parkų juos priviliojo oficialus tulpių kompozicijos, vaizduojančios Gediminaičių stulpus, ati-
darymas. Ši keturių tūkstančių ryškiaspalvių tulpių kompozicija yra Turkijoje gyvenančių lietuvių bendruomenės do-
vana Lietuvai jos atkūrimo šimtmečio proga. Šią iniciatyvą rėmė Užsienio reikalų ministerijos projektas „Globali Lie-
tuva”. 

Tulpių festivalis didžiausiame Turkijos mieste yra rengiamas trylika metų iš eilės. Atidarymo iškilmėse Stam-
bulo lietuvius Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio proga sveikino LR ambasadorius Turkijoje Audrius Brūzga,
LR garbės konsulas Stambule Sarper Džengiz, Stambulo savivaldybės atstovai. Šventėje puikią nuotaiką kūrė lie-
tuvių folkloro ansamblis „Raskila”, renginio svečiams buvo surengtos tradicinės lietuviškos vaišės. Daugiausiai pa-
gyrų sulaukė Ankaroje kepti šakočiai ir šimtalapiai. „Lietuviai itin didžiuojasi šia kompozicija, pasakojo savo arti-
miesiems turkams jos reikšmę. Taip pat tai puiki proga susitikti, pabendrauti su tautiečiais”, – įspūdžiais dalijosi
viena Lietuvių Bendruomenės narių Diana Aydin. 

Į renginį susirinko apie 50 žmonių, atvyko ne tik Stambule, bet ir kituose Turkijos miestuose gyvenantys lietu-
viai, jų artimieji turkai. Progos įsiamžinti prie įstabios tulpių kompozicijos nepraleido ir Stambule viešintys turistai
iš Lietuvos. 

Žmonės atvyko su šeimomis, mažiausiam renginio dalyviui buvo vos keletas mėnesių. „Nors gyvename ne Lie-
tuvoje, tačiau norime prisidėti sveikinant Lietuvą šimtmečio proga. Tulpė nuo senų laikų yra Turkijos simbolis, o
ši kompozicija sujungė Turkiją ir Lietuvą. Kiekvieną dieną į Emirgan parką pasigrožėti tulpių kompozicijomis už-
su ka tūkstančiai turkų ir atvykėlių iš kitų šalių. Manome, kad ši Gediminaičių stulpų kompozicija paskatins tulpių
festivalio svečius pasidomėti Lietuva”, – pasakojo devynerius metus Stambule gyvenanti D. Aydin. 

Gediminaičių stulpų kompozicija visą balandžio mėnesį galima pasigrožėti Emirgan parke prie Baltojo pavil-
jono, mėlynų gėlių upės ištakose.

15min.lt info, organizatorių nuotr.

Turkai – muzikalūs ir garsėja svetingumu. Istorinės Bizantijos sostinės mūrai mena daug įvykių...

Paukščių mylėtoja miesto aikštėje. 

Dabar gyvename tokiais
laikais, kai kelionės yra kas-
dienybė. Jaunoji karta jau
nėra tokia sėsli, kaip buvo
mūsų tėvai ar seneliai. Jau-
ni jau yra pasaulio piliečiai,
todėl labai svarbu neuž-
trenkti durų norintiems su-
grįžti. Tokios galimybės jie
netenka, kai nusprendžia-
ma nesuteikti dviejų pilie-
tybių. Užuot būdami atviri,
statome sienas ir praranda-
me savo piliečius, o tai nie-
kada nepadės išspręsti de-
mografinių problemų.

Turkijos lietuviai džiaugėsi sulaukę svečių iš Lietuvos.
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Tel fax: 708-923-0280
pencylar@comcast.net

ATSTOVYBĖ ČIKAGOJE

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

LIETUVĄ

1-800-778-9847

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

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

Kainas sužinoti ir užsisakyti vietas galite 
www.vytistours.com

Siūlome informaciją apie specialias nuolaidas
Atsiųskite savo el. pašto adresą

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

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

SKaityKite 
,,Draugą”
greičiau! 

www. draugas.org

12 DRAUGAS2018�BALANDŽIO�21,�ŠEŠTADIENIS
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,,Draugo” knygynėlyje rasite tai, ko jums reikia 
Siūlome atvykti į ,,Draugą” ir įsitikinti, kad čia jūs įsigysite knygas,

kurių ilgai ieškojote. Prižadame – knygų įvai rovė jus nustebins.

,,Žmogus nerašo knygos, kai jis ką nors žino. Jis rašo knygą grum-
damasis su kokiu nors klausimu”. (Psichologas�Rollo�May)

Ši�mintis�ir�paskatino�dr.�kun.�Antaną�Paškų�parašyti�knygą�,,Žvilgs nis
į pasaulėžiūrinę aplin ką, šventovę, save”. Knygos�dalys�– ,,Mū�sų�amžiaus
veidas”,�,,Krikš�čionis�šventovėje”,�,,Žvilgsnis�į�save”�ir�,,Menkavertiškumo�ša-
linimas”,�– nors�ir�atskiros,�bet�,,sukabintos”�stipria�grandine,�kurios�vardas�–
žmogus,�jo�pasaulėžiūrinis�klimatas,�jo�kolektyvinė�ir�individualioji�savivertė,
žmogaus�sakralumo�sfera�(šventykla).�Gvildenami�klausimai�yra�aktualūs�ir
šiandien�žiūrint�iš�desakralizacijos�(religinės,�pagarbos�žmogui�ir�Dievybei)
perspektyvos.�Kai�kultūra�įspraudžiama�į�vieno�matmens�žmogiškosios�eg-
zistencijos�erdvę,�tuomet�pasaulyje�,,nebelieka�nieko�šventa”,�pratarmėje
teigia�pats�kn.�autorius.

****
Tuo�pačiu�pavartykite�kun.�A.�Paškaus�kn. ,,Asmuo ir laisvė”, kurioje�pus-

lapiai�prisodrinti�autoriaus�minčių,�kad�norėdamas�būti�visiškai�laisvu,�žmo-
gus�dar�turi�pasisakyti�ir�už�,,kilnią�vertybę”,�bandoma�kritiškai�analizuoti�Va-
karų�žmogaus�takus�į�laisvę�ir�laimę.�Kny�goje�iškyla�vienas�aštriausių�dabarties
klausi�mų:�kuriai�vertybių�sistemai�žmogus�turėtų�pavesti�savo�gyvenimo�už-
mojį?�Autoriaus�atsakymas�yra�aiškus:�tik�tokiai,�kuri�atliepia�pilnutinį�žmo-
gaus�vaizdą.�O�tokią�vertybių�sistemą�atrandame�tik�krikščionybėje,�nes�tik-
tai�,,krikščioniškosios�žmogaus�sampratos�pagrin�de�randame�dievažmogį
Kristų”.�

Kun.� Antanas� Paškus� lietuvių� spaudoje� yra� gausiai� analizavęs� da-
�barties�laiko�dvasią�vakarų�kul�tūroje,�o�ypač�plačiai�nagrinėjęs�Teil�hard�de
Chardin�teorijas.�

Knygos�,,Žvilgsnis į pasaulėžiū rinę aplinką, šventovę, save” kaina�–
8�dol.,�o�,,Asmuo ir laisvė” – 5�dol.�(Illinois�valstijos�pridėtinės�vertės�mo-
kestis�– 9.25�proc.,�persiuntimas�paštu�– 5�dol.).�Daugiau�informacijos�tel.
773-585-9500

„Draugo”�knygynėlis�dirba�nuo�8:30�val.�r.�iki�4:30�val.�p.�p.�Knygynėlio
adresas:�4545�W.�63rd.�Street,�Chicago,�IL.

www.draugas.org

,,Draugo” sudoku nr. 128
išsprendė�ir�mums�atsa�kymus�at�siun�tė:

Albinas Reivytis, Cleveland,�OH
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. DALIA E. CEPELĖ, DDS
Dantų�gydytoja

10745�Winterset�Dr.
Orland�Park,�IL�60467

708-873-9074
Valandos�susitarus

DR. RAMUnĖ MACIJAUSKAS
Dantų�gydytoja

9356�S.�Roberts�Road
Hickory�Hills,�IL

Tel. 708-598-2131
Valandos�susitarus

DR. DALIA JODWALIS
Dantų gydytoja
15543�W.�127th�St.
Suite�101,�Lemont,�IL
Tel. 630-243-1010

Valandos�susitarus

DR. GAILĖ V. ČERnIAUSKAS
DANTŲ GYDYTOJA

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

www.parkridgesmiles.com

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

PARDAVIMAS�IR�TAISYMAS
MIGLINAS TV

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

PERKA

Advokatas
GInTARAS P. ČEPĖnAS

6436�S.�Pulaski�Rd.,�
Chicago,�IL�60629

Tel. 773-582-4500
Valandos�pagal�susitarimą

ADVOKATAI

REAL ESTATE

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

Lietuviams�sutvarkys�dantis�už�prieinamą�kainą�
Susitarimui�kalbėti�angliškai�arba�lietuviškai

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

BRAnGIAI PERKU 
GINTARO DIRBINIUS

IR GINTARO GRYNUOLIUS.
tel. 708-603-5494

PerKrauSTymaS – mOVING
20 metų patirtis

arvidas tel. 773-251-2170
arnoldas tel. 331-642-5225

PASLAUGOS

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

katalikišką „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



14 DRAUGAS2018�BALANDŽIO�21,�ŠEŠTADIENIS

liui” paskirtas oficialiai. Lietuvos
prezidentas A. Smetona pasodino
pirmąją eglę. Vėliau pasodintos
dar dvi eglės – buvusių prezi-
dentų Aleksandro Stulginskio ir
Kazio Griniaus atminimui. Išlikę
ir paminklai šiems trims nepri-
klausomos Lietuvos preziden-
tams. Ilgą laiką ”Lietuvos sode-
lis” buvo apleistas. Vadovaujant
energingai ir išradingai pirmi-
ninkei Rimai Kašubaitei-Binder
LUMA moterys jį atkūrė. 

Turime unikalią galimybę
surengti didingą Lietuvos vals-
tybės atkūrimo šventę ir su-
kviesti daug svečių, išeivijos lie-
tuvių. Botanikos sodo gamta pui-
kiai nuteiks renginio dalyvius. Ir
tai tik viena valanda kelio nuo Či-
kagos. 

Po oficialiosios dalies ben-
drausime, vyks koncertai, vai-
šinsimės lietuviškomis vaišėmis,
karšta arbata, alum, vynu.

Maloniai kviečiame visus daly-
vauti šioje svarbioje ir įdomioje šven-
tėje.

Telefono numeriai pasiteiravimui
ir pasiūlymams:

LUMA pirmininkė Rima Binder,
tel. 847-310 2139, email: rimabin-
der@comcast.net;

LUMA iždininkė Danutė Bartu-
lienė, tel. 219-923 3036, email: danu-
teb@att.net arba galima kreiptis į bet
kurią LUMA narę.

Elena Norkus, gyvenanti Waterbury, CT, pratęsė metinę  „Draugo” pre-
numeratą ir paaukojo 50 dol. Dėkojame, kad ne tik skaitote, bet ir finansiš-
kai remiate laikraštį.

Jadvyga Kliorienė, gyvenanti Euclid, OH, pratęsė metinę „Draugo”
prenumeratą ir paaukojo 50 dol. Širdingai dėkojame savo ištikimai skaity-
tojai už  paramą.

DANUTĖ BARTULIENĖ

Malonaus, oficialaus ba-
landžio mėnesio 12 die-
nos LUMA (Lietuvos

universitetų moterų asociacija)
moterų vizito Lietuvos konsu-
late metu pirmininkė Rima
Kašubaitė-Binder ir LUMA ak-
tyvas aptarėme svarbius klau-
simus ruošiantis iškilmingai
paminėti Lietuvos valstybės
atkūrimo, 1918 m. vasario 16 d.,
Nepriklausomybės akto pa-
skelbimo šimtmetį, jo signa-
tarus, jų drąsą ir budrumą
„Lietuvos sodelyje”. Norime,
kad viskas vyktų pakiliai ir
sklandžiai, su lietuviška atri-
butika. Todėl prašėme Lietuvos
generalinio konsulo Čikagoje
Mantvydo Bekešiaus pagalbos
ir patarimų. Nuoširdžiai dėko-
jame jam už brangų laiką, skir-
tą mums.

LUMA pirmininkė Rima Kašu-
baitė-Binder supažindino konsulą su
lietuviško sodo istorija ir paprašė vi-
sokeriopos pagalbos.

Generalinis konsulas pasidomėjo
šventės programa ir maloniai sutiko
prisidėti ir padėti. Jis pažadėjo parū-
pinti lietuviškos atributikos. Kad ga-
lėtume pakviesti kaimyninių Baltijos
šalių konsulus Čikagoje (Estijos, Lat-
vijos, Lenkijos, Švedijos, Suomijos),
jis pažadėjo pateikti informaciją apie

Šiemet projektas „Misija Sibiras” ruo-
šiasi išlydėti jau 17-ąją ekspediciją.
Prieš 12 metų gimęs projektas dabar
skaičiuoja daugiau nei 140 sutvarkytų
lietuvių kapinių, dešimtis Sibire sutik-
tų lietuvių ir tūkstančius žmonių, pri-
sidėjusių prie tremties istorijos išsau-
gojimo Lietuvoje.

Pirmasis atrankos į ekspediciją eta-
pas – anketa, kurią užpildyti gali-
ma adresu www.misijasibiras.lt

iki balandžio 30 d. Po šio etapo atrink-
ti dalyviai bus pakviečiami į bando-
mąjį žygį, kuris tradiciškai vyksta
Lietuvoje, stengiantis atkurti iššūkius,
laukiančius Sibire. Po šio etapo sufor-
muojama galutinė ekspedicijos ko-
manda, vasarą vyksianti į Sibirą. 

„Šiemet atrankos metu siekiame
griauti mitus apie ekspedicijas. Dažnai
žmonės sustabdo save ir net nebando
dalyvauti atrankoje, nes turi neteisin-
gą įsivaizdavimą, kokie žmonės gali

Lietuvos valstybės atkūrimo šventė dar nesibaigia

Iš k.: Danutė Bartulienė, Rima Kašubaitė-Binder, Lietuvos generalinis konsulas Čikagoje Mantvydas Be-
kešius, Margarita Stiglich, Marija Boharevičienė. LUMA�archyvo�nuotr.

konsulatus. Nutarėme kviesti Indianos
senatorių Joe Donnely, atstovą Pete
Visclosky, Illinois senatorių Dick Dur-
bin, Michigan miesto merą ir kitus sve-
čius. Aptarėme reklamos ir kitus šven-
tės projekto įgyvendinimo reikalus.
Kalbėjom apie ekumenines apeigas,
kurios vyks šventės pradžioje.

Lietuvos valstybės atkūrimo 100-
mečio šventė vyks 2018 m. rugsėjo 23 d.
Ją rengia LUMA kartu su kitomis lie-
tuviškomis organizacijomis „Friends-

hip Botanic Gardens/International
Friendship Gardens”, ,,Lietuvos sode-
lyje”, Michigan City, Indianoje. Čia –
ypatinga vieta. 

„International Friendship Gar-
dens” parkas įkurtas 1934 m. gegužės
28 d. Tai filantropinė institucija, norinti
šildyti santykius tarp tautų. 1941 m.
spalio 12 d. šiame parke vyko didelė
šventė, skirta Lietuvai. Buvo pakvies-
tas Lietuvos prezidentas Antanas Sme-
tona. Žemės lopinėlis ,,Lietuvos sode-

Vyksta atranka į „Misija Sibiras’18” 
vykti į ekspediciją. Vieni mano, jog į
ekspediciją patenka tik istorijos mo-
kytojai ar studentai, kiti galvoja, kad
čia gali vykti tik patyrę žygeiviai ar ne-
priekaištingai mokantys rusų kalbą,
bet tai netiesa. Į ekspedicijas yra vykę
patys įvairiausi žmonės nuo padavėjų
iki geodezininkų, o ir rusų kalba nie-
kuomet nebuvo atrankos kriterijus.

Svarbiausia atrankoje – motyvacija ir
noras tapti ‘Misija Sibiras’ šeimos na-
riu ne kelioms savaitėms, o visam gy-
venimui”, –  teigia projekto vadovė Ra-
minta Kėželytė. 

Pernai „Misija Sibiras” organiza-
torius pasiekė daugiau nei 900 atrankos
anketų, o į bandomąjį žygį buvo pa-
kviestas kas vienuoliktas pildęs at-
rankos anketą. Būtent todėl organiza-
toriai ragina anketą pildyti atsakingai,
būti savimi ir atskleisti asmeninę mo-
tyvaciją tapti būsimos ekspedicijos
dalimi.

Organizatoriai teigia, kad taip pat
svarbu prisiminti, jog „Misija Sibi-
ras” yra daugiau nei 2 savaitės Sibire,
nes grįžus į Lietuvą dalyvių laukia pri-
statymai visoje Lietuvoje ir pasaulyje:

mokyklose, bibliotekose, bendruome-
nėse, įmonėse. „Dvi savaitės ekspedi-
cijoje yra tik būdas prisiliesti prie is-
torijos. Svarbiausias etapas laukia grį-
žus, nes tik dalindamiesi tuo, ką paty-
rėme ekspedicijoje, jaunimui dažnai
nuobodžiai skambančius tremties fak-
tus ir skaičius paverčiame  gyva ir
įtraukiančia istorija”, – sako R. Kėže-
lytė. 

„Misija Sibiras‘15” ekspedicijos
dalyvis ir projekto „Misija Sibiras”
Patarėjų tarybos narys Algirdas Kauš-
pėdas teigia: „Ekspedicija man suteikė
aiškumo ir dalyvavimo jausmą. Viena
yra apie tremtį skaityti knygose ir vi-
sai kas kita, kai prie kapinių prisilie-
ti pats. Taip pat iš Sibiro parsivežiau pa-
sididžiavimo lietuviais, kurie nepasi-
davė, išgyveno, grįžo, mokė Sibire ki-
tus, jausmą. Išvykę į ekspediciją gau-
na tam tikrą patriotiškumo krikštą, ku-
ris išlieka visam gyvenimui. Juk net į
Prezidento postą nebūna tiek kandi-
datų, kiek į vieną ekspedicijos dalyvio
vietą, o tai daug ką pasako.”

Ekspedicijos maršrutas šiuo metu
dar yra planuojamas, tiesa, tam įtakos
turi ir visuomenės palaikymas. Kiek-
viena auka padeda nueiti ir nuveikti
daugiau. Kiekvienas, kuriam rūpi is-
torija, savo indėliu prie projekto pri-
sidėti gali skirdamas savo 2 proc. GPM
paramą, aukojimo tinklalapyje au-
kok.lt.  

,,Misija Sibiras” info

Raminta Kėželytė ir Arnoldas Fokas „Draugo” redakcijoje. „Draugo”�archyvo�nuotr.
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www.draugofondas.org

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

Ilgamečiui Amerikos Lietuvių Tarybos pirmininkui

A † A
Dr. JONUI RAČKAUSKUI

mirus, reiškiame gilią užuojautą artimiesiems ir gi-
minėms.

Amerikos Lietuvių Taryba

Vieta, kur susitinka JAV lietuviai

DRAUGAS
Seniausias�lietuviškas�laikraštis�pasaulyje

Leidžiamas nuo 1909 m. 
Sužinokite vienas apie kitą

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

NAUJIEMS PRENUMERATORIAMS  

metams – 120 dol. pusmečiui – 65 dol. 

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

Siunčiu�_____________��dol.�

Vardas,�pavardė�________________________________________

Adresas:�______________________________________________�

Miestas�___________________�valstija______��zip�____________

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

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

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

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

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

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

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

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

administracija@draugas.org

Tarptautinis piešinių konkursas

,,Baltasis raitelis”
1518 metais Didžiosios Lietuvos kunigaikštystės

kariuomenė laimėjo svarbų mūšį – apgynė Polocko
miestą nuo rusų. Tikima, kad lietuviai mūšį laimėjo Šv. Ka-
zimiero užtarimu ir globa. Rusams užpuolus Polocko
miestą, lietuviams kariams reikėjo perbristi Dauguvos
upę. Pasirodė jaunas raitelis baltu apsiaustu ant balto
žirgo ir kariams parodė vietą, kur galima upę perbristi.
Raitelio vedami kariai toje vietoje lengvai perbrido upę,
užklupo priešą ir mūšį laimėjo. Baltasis raitelis pradingo.
Manoma, kad tai buvo Šv. Kazimieras.  

Gegužės mėnesį Lietuvoje Šv. Kazimiero Ordinas ir
Kauno Šv. Jurgio Konventas ruošia minėjimą, skirtą Po-
locko mūšio 500-osioms metinėms. Ta proga rengėjai pa-
skelbė piešinių konkursą jaunimui. Piešiniai turi atskleisti
Šv. Kazimiero stebuklą Polocko mūšyje ir pateikti ant A3
lapo formato (297 x 420 mm, 11.7 x 16.5 colių).  Jie gali
būti nupiešti, vartojant įvairias atlikimo technikas – ak-
varelę, tušą, kreidą ir kt.  Ant piešinio turi būti priklijuota
kortelė (3 x 10 cm),  su darbo pavadinimu, dalyvio (-ės)
vardu ir pavarde, amžiumi, mokykla, šalimi, adresu, tele-
fono numeriu bei el. pašto adresas. Konkurso dalyviai
bus skirstomi į tris grupes:  I grupė – 8–10 metų; II grupė
– 11–14 metų; III grupė – 15–19 metų. Konkurso darbus
vertins komisija, laureatai bus apdovanoti diplomais ir at-
minimo dovanomis. Apdovanojimai vyks gegužės 20 d.
Šv. Jurgio Kankinio bažnyčioje Kaune.  

Piešinius reikia pateikti iki 2018 m. gegužės 5 d. šiuo
adresu:

Piešinių konkursui ,,Baltasis raitelis”, 
Šv. Jurgio Konventas

Papilio g. 9, 44275 Kaunas, Lietuva. 

Kilus klausimams, galima kreiptis
į konkurso koordinatorius:

Kristina Giedraitienė: platanas@tremex.lt
Aidas Augustis: aidas.august@gmail.com.

Renginio organizatoriai
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Švč. Mergelės Marijos Gimimo

bažnyčiai (Marquette Parke)

reikalingas fortepijonas.

Būtume labai dėkingi

galinčiam jį padovanoti.

skambinti tel. 773-776-4600. 

www.draugas.org

� Balandžio 29 d., sekmadienį, po 11 val.
r. šv. Mišių JAV LB Lemonto apylinkės valdyba
kviečia visus apylinkės narius į metinį susi-
rinkimą, kuris įvyks PLC didžiojoje salėje. Bus
vaišės.

� Balandžio 22 d., sekmadienį, po 11 val.
r. šv. Mišių Švč. Mergelės Marijos Gimimo baž-
nyčioje kviečiame visus į Loretos Janulevičiūtės
autorinį koncertą ,,Paklausyk širdies plakimo”
parapijos salėje. Programoje taip pat dalyvaus
dainininkas Algirdas Motuza ir svečias iš Lie-
tuvos, kompozitorius, džiazo virtuozas, pro-
fesorius Saulius Šiaučiulis. Auka – 20 dol. Bus
vaišės.

� JAV LB Lemonto apylinkės Socialinių rei-
kalų skyrius balandžio 25 d., trečiadienį, 1 val.
p. p. kviečia visus į skaityklą Pasaulio lietu-
vių centre, Lemonte, kur matysite LTV doku-
mentinį filmą apie Saulės mūšį, turėjusį
svarbią reikšmę Lietuvos valstybės kūrimui.

�  JAV LB Marquette Parko apylinkės me-

tinis susirinkimas vyks balandžio 29 d., sek-
madienį, po 11 val. r. šv. Mišių Švč. Merge-
lės Marijos Gimimo parapijos salėje. Kviečiame
visus aktyviai dalyvauti. Bus vaišės.

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

� Gegužės 20 d., sekmadienį, 1 val. p. p.
Čiurlionio galerijoje Jaunimo centre, Čikago-
je, Lietuvių rašytojų draugija rengia literatū-
rinę popietę ,,Poezijos pavasaris”. Dalyvaus
išeivijos poetai bei svečiai iš Lietuvos: poetas,
filosofas, pedagogas Liutauras Degėsys; ra-
šytoja, poetė, ,,Nemuno” žurnalo vyr. redak-
torė Erika Drungytė; poetas, ,,Metų” žurnalo
vyr. redaktorius Antanas Šimkus. Bus rodo-
mi dokumentiniai kadrai apie ankstyvuosius
poezijos renginius. Vaišės.

Advokatas
VYTENIS LIETUVNINKAS

4536 W. 63 Street
Chicago, IL 60629

(Skersai gatvę nuo „Draugo”)

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

Namams pirkti paskolos 
duodamos mažais mėnesiniais 

įmokėjimais ir prieinamais nuošimčiais.
Kreipkitės į 

Mutual Federal Bank, 
2212�West�Cermak�Road.�

Tel. (773) 847-7747

pAS MUS
IR

AplINk MUS

California Lithuanian Credit Union
Santa Monica, CA

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

Savings   1.20% 
IRA         1.40% 

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

www.facebook.com/draugolaikrastis

Mission Siberia 2006
participant

Justinas Riškus
will discuss  the

Lithuanian deportations
to Siberia and his

experience in preserving
the memory 

Carnegie Library 
300 Beechwood Avenue - Carnegie PA 15106

Saturday May 19 2018
8:00 P.M. – 9:30 P.M.

Free admission & free parking.  There will be a free parking 

shuttle for transportation from the municipal parking lots. 
Directions & parking information:  http://carnegiecarnegie.org/  

More information:  www.pittsburghlithuanianschool.org 

Sveikiname
mielą IRENĄ ŽEMAITIS,
švenčiančią garbingą
gimtadienio dieną.

Linkime geros sveikatos, ilgiausių
metų ir visa ko geriausio.

Su meile,
giminės iš Bostono –

Valė Austras ir Danutė, Eddie, Juozas ir jų šeimos

Registracija į X Tautinę stovyklą jau prasidėjo. Užsi-
registravo jau per 100 skautų.  Nedelskite ir jūs – vietų skai-
čius ribotas!  

Registracija vyksta tik elektroni niu būdu. Anketos ir dau-
giau informacijos el. svetainėje: www.skautai.net 

Svečių laukiame rugpjūčio 4–5 dienomis, bet taip pat
reikia užsiregistruoti iš anksto.

Į visus klausimus atsakys registratorė sesė Lilija: 
izdininke@skautai.net

Šimtą metų stovyklaujam,/ Lietuvos tautos vaikai./ 
Suvažiavom į stovyklą,/ Esam skautai, /BUS GE RAI!

Iki malonaus pasimatymo 
X-TS rako stovykloje, Custer, mI!

X-TS info

Viktoras Stankus, gyvenantis Euclid,
OH, tapo „Draugo” garbės prenumerato-

riumi.

Wanda A. Gvildys, gyvenanti Lisle, IL,
tapo „Draugo” garbės prenumeratore. 

Nuoširdžiai dėkojame, kad skaitote

mūsų laikraštį ir sveikiname tapus gar-

bės prenumeratoriais


