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Jaunystės gėrybės – jėga ir grožis, senatvės gėrybės – išminties branda –Demokritas

Dvi išvykos lietuviško paveldo
pėdsakais – 4 psl.

ŠIAME NUMERYJE:

Kaina 1.50 dol.

Intensyvi savaitė lietuvybės darbui

VITALIUS ZAIKAUSKAS

2018 m. balandžio 24–27 d. Vilniuje vyko Lietuvos Res-

publikos Seimo ir Pasaulio Lietuvių Bendruomenės

(PLB) komisijos posėdžių sesija. 

Kaip visada – dienotvarkė labai įtempta

Sesija prasidėjo prel. Edmundo Putrimo invoka-
cija. Komisijos darbą sveikinimais pagerbė Sei-
mo pirmininko pirmoji pavaduotoja Rima Baš-

kienė, prezidentas Valdas Adamkus, PLB valdybos pir-
mininkė Dalia Henke, užsienio reikalų ministras Li-
nas Linkevičius. 

Prezidentas Valdas Adamkus sveikinime rašė:
„…Sveikinu ir siunčiu nuoširdžius linkėjimus vi-
siems jums, susirinkus į PLB ir Seimo komisijos po-
sėdį. Sveikinu visus ir kiekvieną, kuris savo laiką, pa-
stangas ir visus savo asmeninius ir profesinius ga-

bumus skiria lietuvybei išsaugoti. Žinau, ką reiškia
dirbti šį darbą – pats su bičiuliais ne vieną dešimtmetį
negailėjau jėgų lietuvybės bylai. Išaušus Kovo 11-ajai
galėjo susidaryti iliuzija, kad viskas jau padaryta:
valstybingumas atkurtas, tautinės vertybės išsau-
gotos, tačiau akivaizdu, kad šiandieniniame pasau-
lyje žmonėms, tautoms, valstybėms kyla nauji iššū-
kiai – tai ir nauji iššūkiai lietuvybei...”       –  8  psl.

Seimo ir Pasaulio Lietuvių Bendruomenės komisija susirinko
į pavasarinę posėdžių sesiją.

Olgos Posaškovos/Seimo kanceliarijos nuotraukos

JAV ir Lietuva švenčia 
100 metų draugystę

ALGIS VAŠKEVIČIUS

Šiaulių Povilo Višinskio viešojoje bibliotekoje ati-
daryta Lietuvos ir Jungtinių Amerikos Valstijų bi-
čiulystės šimtmečio puslapius atskleidžianti pa-

roda „Per Atlantą: Lietuvos ir JAV draugystės amžius”.
Prieš tai ši paroda buvo eksponuojama Nacionalinėje
Martyno Mažvydo bibliotekoje Vilniuje, o iš Šiaulių ji
toliau keliaus po visą Lietuvą ir pasieks Telšius, Pa-
nevėžį, Druskininkus, Jurbarką, Visaginą, Marijam-

polę, Alytų ir kitus miestus.
Lietuvos valstybingumo atkūrimo šimtmečiui skir-

tą parodą kūrė JAV ambasada Lietuvoje, Prezidento Val-
do Adamkaus bibliotekos-muziejaus suburta istorikų
komanda kartu su Fulbright moksliniu darbuotoju iš
JAV Charles Perrin. V. Adamkaus bibliotekos-muziejaus
direktorius Arūnas Antanaitis sakė „Draugo” kores-
pondentui, kad dirbama buvo išties daug ir pavyko su-
rengti išskirtinę parodą, kurią pamatys visa Lietuva

. – 9 psl.

Parodos atidaryme kalba Prezidentas Valdas Adamkus. Organizatorių nuotr. 



tokią sumą paauglys pravalgo
per kelias dienas, tačiau mažame
miestelyje, kur nėra darbo, šei-
mai to kia suma tampa dar viena
galimybe „praturtėti” arba galu-
tinai pragerti savo vaikus. 

Ir vis tiek pykstu ant savo
pažįstamo – puikaus aktoriaus,
džiuginusio ir linksminusio savo
darbais, kuris užsinėrė kilpą sau

ant kaklo ir tokiu būdu išsprendė savo gyvybės – gy-
venimo problemą. O gal ne pykstu, tik priekaiš-
tauju sau, kad su malonumu „vartojau” savo draugą
ir lengvai priimdavau jo trumpą at sakymą „gerai”
į beveik formalų savo klausimą „kaip gyveni?” Argi
nema čiau, kad anaiptol ne viskas gerai? Ir kodėl
tada neturėjau laiko išgerti kar tu puodelio kavos?
Beje, o kiek kartų pati ryte negalėdama atsikelti iš
lovos meldžiausi: „ Dieve, pasiimk mane pas save,
pavargau, daugiau nebegaliu...”. 

Žinau, skamba šventva giškai, bet kiek tokių
maldų Jis iš girsta Lietuvoje ir ... pasiima. Per daug.
Kaip tokius gyvybės vertės ir prasmės neigimo at-
vejus gali užkirsti kovotojai „Už gyvybę”? Bažny-
čia? Maldų, regis, tikrai neužteks. Kaip ir nepa-
kanka vien kalbėti šūkiais apie eutanazijos žalą ir
tuo pačiu ne padėti visomis įmanomis priemonė mis
sumažinti žmogaus fizines ir dvasines kančias jo pa-
skutinėmis gyvenimo dienomis. Žinome, kad arti-
miesiems taip pat būtina parama, nes jie ilgainiui
suserga nuovargiu, persiima kito kančia ir vienin-
telį išsigelbėjimą bei artimojo „išvadavi mą” mato
eutanazijoje. Gyvybės die nos proga prisiminiau
vieno Anapi lin neseniai išėjusio bičiulio mintį: „Už-
uot amžinai verkus dėl to, kad Jėzus buvo nukry-
žiuotas, prisiminki me, kad jis prisikėlė. O su juo
kel kimės ir mes, būkime vilties žmo nė mis, savo gy-
venimu skelbdami Prisi kėlimo žinią kitiems”.

2 2018 GEGUŽėS 1, ANTRADIENIS DRAUGAS

DRAUGAS
(USPS-161000)

THE LITHUANIAN WORLD-WIDE NEWSPAPER

Published on Tuesday, Thursday 
and Saturday 

except legal Holidays, Jan. 2nd, and Dec. 26th by
the Lithu anian Catholic Press Society, 

4545 W. 63rd Str., Chicago, IL 60629-5532. 
Tel.: 773-585-9500. Fax.: 773-585-8284
Periodical class postage paid at Chicago, IL 

and additional mailing offices.
Subscription Rates: $150.00.

GARBėS PRENUMERATA $250.00
JAV – metams $150.00 • 1/2 metų $80.00 • 3 mėn. $57.00

Pirma klase – $340.00 • kartą per savaitę $240.00
Į Kanadą – metams $390.00 (USD) • 1/2 metų $210.00 (USD) • 3 mėn.$110.00 (USD)

Į Lietuvą paprastu paštu – metams $120.00 • 1/2 metų $66.00
Internetinė prenumerata – metams $99.00 

TIK ŠEŠTADIEnIO LAIDA
JAV metams $95.00 • 1/2 metų $70.00 • 3 mėn. $48.00

Į Kanadą– metams $150.00 (USD) •1/2 metų $120.00 (USD) • 3 mėn.$75.00 (USD)
Į Lietuvą  – metams $70.00

Mažindami pašto išlaidas, prenumeratos kvitų nesiunčiame. ,,Draugo” prenumerata yra mokama iš anksto.
Administracija dirba kasdien nuo 9:00  iki 4:30, šeštadieniais nedirba. 

Redakcija dirba kasdien nuo 8:00 iki 4:00, šeštadieniais nedirba.

Vyriausioji redaktorė – 
Ramunė Lapas

vyr.redaktore@gmail.com

Redaktorė – 
Virginija Petrauskienė

Techninis redaktorius –
Jonas Kuprys

Korektorė – 
Dalia Sokienė

Už skelbimų turinį ir kalbą neatsakome. 

Straipsnių autorių nuomonė nebūtinai 
sutampa su redakcijos nuomone.

Administracija –
skelbimai@draugas.org.,    administracija@draugas.org

Reklama – Audronė Kižytė, 
audreykizys@gmail.com, 630-805-1404

Popiežiaus
vizitui –
lietuviškos
giesmės
konkursas

Lietuvos Vyskupų
Konferencijos Jaunimo pa-
storacijos taryba paskelbė
giesmės, kuri skambės per Popie žiaus Pranciškaus ke-
lionę Lietuvoje, konkursą.

Viena iš sąlygų, kad giesmė atitiktų vizito šūkį „Kris-
tus Jėzus – mūsų viltis”.

Konkursui teikiamas kūrinys turėtų būti parašytas
lietuvių kalba, ne ilgesnis nei 6 minučių, tinkamas atlikti
gausiems kolektyvams. Priva lumas – jei kūrinio prie-
giesmis skambėtų ir kitomis kalbomis (pa vyzdžiui, lo-
tynų, anglų, lenkų ar kt.)

Konkurse dalyvauti gali tiek pavieniai kūrėjai, tiek
jų grupės.

Lietuvos Vyskupų Konferencijos Jaunimo pasto-
racijos taryba, rengdama šį konkursą, tikisi ne tik iš rinkti
giesmę, labiausiai atitinkančią vizito šūkį, bet kartu su-
daryti galimybę pasireikšti krikščioniškos mu zikos kū-
rėjams, skatinti profesionalios krikščioniškos muzikos
kūrybą Lietuvoje.

Kūrinius konkursui galima pa teikti iki gegužės 27
dienos.

ELTA

1991 metais Vatikanas pasiūlė paskutinį ba-
landžio sekmadienį mi nėti Gyvybės dieną. Į
tokį paragini mą vietinės katalikų Bažnyčios
uoliau atsiliepė tik po ketverių metų, kai
gyvybės kultūros klausimais ypatingai plačiai
pradėjo kalbėti šiandien jau šventuoju pa-
skelbtas popiežius Jonas Paulius II.

Nors idėja priklauso Bažnyčiai, tačiau netru-
kus noriai jai pritarė daugelio Europos vals-
tybių visuomeninės organizacijos, neforma-

 lūs judėjimai, medicinos darbuotojų draugijos ir
pan. Kodėl prireikė steigti tokią dieną, jei nuo se-
niausių laikų žinomas Dievo įsakymas ‚,Ne žudyk”?
Be to, net jei žmogus nėra su sijęs su jokiu tikėjimu
ir nepraktikuoja jokios religijos, tai kone kiek vie-
name populiariame žurnale, so cialiniuose tink-
luose ar televizijos laidose gali išgirsti, pamatyti ir
pritarti skelbiamai žiniai – brangiausias turtas
šiame pasaulyje yra žmogaus gyvybė, todėl reikia
ja rūpintis kaip įmanoma geriau: sportuoti, val-
gyti sveiką maistą, naudoti vitaminus, vengti streso
ir gerai išsimiegoti. Tai gi, Gyvybės diena yra skirta
ir man, mano gyvenimui, žinoma, ir mano arti-
mųjų taip pat. Gal dar ir kitų, jei jie netrukdo gy-
venti man ir mano šei mai, turi panašių interesų,
priklauso mano luomui, nėra konkurentai ir ge-
riau, jei yra to paties tikėjimo ir odos spalvos. Kiek
ironizuoju, tačiau tokie svarstymai ne viešoje erd-
vėje yra įprastas dalykas. Vis dėlto, steig dama šią
dieną Katalikų bažnyčia pirmiausia norėjo at-
kreipti visuo menės dėmesį į abortų ir eutanazijos
problemas, iškelti žmogaus gyvybės prasmę ir
vertę nuo pat jos prasidėjimo iki natūralios mirties.
Štai čia ir prasideda visa painiava. Ne tik painiava,
bet ir aršios kovos tarp skirtingų pasaulėžiūrų,

Premjeras: kviesime pasaulio lietuvius į talką

Vyriausybė pasitarime pritarė priemonėms, kurios turėtų sutelkti Lietuvos diasporos profesion-

alus  šalies pažangai. Įgyvendinant šias priemones, bus siekiama aktyvesnio Lietuvos ir jos

diasporos bendradarbiavimo, didesnio užsienio lietuvių profesionalų bei juos vienijančių orga-

nizacijų įsitraukimo į Lietuvos gyvenimą  

„Pasaulyje gyvena ir kuria daug garsių lietuvių – savo srities profesionalų, kurių įžvalgos, patari-

mai mums labai svarbūs. Mes ieškosime tokių žmonių ir kviesime juos į talką kurti modernią Lietuvą.

Todėl tai nebus dar vienas „popierinis” suma nymas, o gyvą bendravimą ir bendradarbiavimą skati-

nančios priemonės”, – sakė  premjeras Saulius  Skver nelis.     

Visų pirma ketinama diasporos profesionalus įtraukti į diskusiją su Vyriausybe dėl valstybės rai-

dos prioritetų ir jų įgyvendinimo strategijos. Numatoma profesionalų ekspertines žinias panaudoti

konsultacijoms su valstybės institucijomis. Tai svarbu rengiant sprendimų projektus, kurie įgyvend-

ina Vyriausybės programoje numatytas reformas.  

Su Lietuvos diasporos profesionalais ketinama tartis dėl naujų už sienio investicijų pritraukimo

mechanizmų, parengtų remiantis sėkmingais kitų gausias diasporas turinčių šalių pavyzdžiais.

Kita labai svarbi bendradarbiavimo sritis – specialių programų, sie kiant sudaryti sąlygas pa -

saulio lietuviams atvykti pamatyti Lietuvą, kū rimas.  

Manoma, kad šios priemonės su aktyvins užsienio lietuvių profesionalų bei juos vienijančių orga-

nizacijų įsitraukimą į Lietuvos gyvenimą. Ti kimasi, kad įvairių sričių ekspertai, sėkmingą karjerą pa -

darę ir tarptautinį pripažinimą pelnę Lietuvos diasporos atstovai konsultuos Vy riausybę ir Ministrą

Pir mininką strateginiais klausimais efektyviai veiks sukurtas diasporos ekspertų ir ministerijų ben-

dradarbiavimo mechanizmas.

Įgyvendinus užsienio investicijų pritraukimo priemones, būtų paskatintas ne tik didžiųjų

užsienio investicijų, skirtų didelę pridėtinę vertę kuriantiems Lietuvos pramonės ir paslaugų sekto-

riams, bet ir smulkių jų investicijų pritraukimas, siekiant sukurti kuo daugiau darbo vietų Lietuvos

gyventojams. 

Plėtojant specialias užsienyje gy venančiam lietuvių kilmės jaunimui skirtas programas, suak-

tyvėtų moder nios Lietuvos pristatymas, tai skatintų galimybę atrasti savo lietuvišką tapatybę, pažin-

ti inovacijų Lietuvą ir ateityje tapti šalies ambasadoriais.

Mano Vyriausybė

Gyvybės diena
JŪRATĖ KUODYTĖ

verslo ir net tarp tos pačios krikščionių bendruo-
menės narių, kurie privalo gyventi pagal savo iš-
pažįstamą religiją, tačiau ne visada tai atrodo pa-
keliamas dalykas, nes paprasčiausiai nebėra jėgų,
arba pinigų, arba elementaraus teisingumo šalyje,
kurioje žmogus nori gy venti pagal savo įsitikini-
mus, tačiau nesulaukia pagarbos ir paramos.

Ar galiu priekaištauti tam, kuris pasisako už
abortus, jeigu jo gyvybės samprata nesutampa su
manąja? Man gyvybė yra jau kelių dienų em brio-
nas ir neįsivaizduoju, kad įmano ma ją išlupti iš įs -
čių ir išmesti. Ta čiau ar galiu teisti moterį, kuri
apsisprendžia daryti abortą, nes jos smurtaujantis
ir alkoholikas vyras vėl „užtaisė” vaiką ir ji jau da-
bar negali apsaugoti savo keturių mažamečių
vaikų, tai kaip išmaitins dar ir penktą? 

Taip taip, jau girdžiu uolių krikš čionių pasi-
ūlymus apie krizių centrus, motinos ir vaiko glo-
bos namus, tačiau ten niekas nesiūlo pagalbos il-
gesniam laikui. Savo problemas ga liausiai turi
spręsti pats. Jei tiki – su Dievo pagalba, ir kliau-
damasis jo gailestingumu. Verslas primena apie
kontracepciją – apsisaugojimo nuo vaikų priemo-
nes, tačiau Bažnyčia šiuo klausimu taip pat turi
savo priminimus, o senstanti ir vis dar krikš čio-
niška Lietuva su siaubu stebėdama demografinę
situaciją kviečia gimdyti vaikus, įsipareigodama
kiek vienam skirti po 30 eurų paramos. Vilniuje



nijoje, vėliau, 1977 ir 1979 m., portugalų kalba Sao
Paulo, Brazilijoje. 

Lietuviškoje veikloje profesorius dalyvavo
visą laiką. Ypač daug dalyvavo ir vadovavo ateiti-
ninkuose. Buvo ateitininkų sendraugių skyriaus
pirmininkas Detroito mieste. Taip pat buvo šios są-

jungos centro valdybos pirminin-
kas, pagaliau buvo išrinktas Atei-
tininkų federacijos vadu 1967–1973
m. kadencijai. Profesorius taip
pat plačiai išvystė savo veiklą Lie-
tuvių Bendruomenėje, Dievo Ap-
vaizdos lietuvių parapijoje. Jis
buvo Amerikos lietuvių Romos
katalikų federacijos pirmininkas,
aktyviai dalyvavo lietuvių moks-
lininkų sambūriuose, skaitė pra-
nešimus Mokslo ir kūrybos sim-
poziumuose, Lietuvių katalikų
mokslo akademijos suvažiavi-
muose ir t.t. 

Akademinę kūrybą lietuvių
kalba jis plačiau atskleidė tik išėjęs
į pensiją. 1990 m. ,,Ateities” lei-
dykla išleido jo knygą ,,Nuo as-
mens iki asmenybės”. 1994 m. Vy-
tauto Didžiojo universitetas išlei-
do papildomą jau minėtos knygos

laidą. Tas pats universitetas 1998 m.
išleido ir visuomenei pristatė dar
vieną profesoriaus knygą – ,,Meilės
psichologija”. Kartu su Aldona Pa-
lujanskiene paruošė naują knygos
“Asmenybės vystymasis: kelias į sa-
vęs atradimą” laidą. Po to dar buvo
parašytas veikalas ,,Rorschacho me-
todikos asmenybei tirti integruotoji
sistema”.  

2000 m. psichologas mokslininkas prof. Justi-
nas Pikūnas apdovanotas Didžiojo Lietuvos kuni-
gaikščio Gedimino penktojo laipsnio ordinu už nuo-
pelnus Lietuvos psichologijai. Lietuvos psichologų
sąjunga prof. Justinui Pikūnui suteikė garbės na-
rio vardą ir įteikė garbės nario diplomą.

Švenčiant 90-ąjį gimtadienį sukaktuvininką pa-
sveikinau elektroniniu būdu ir domėjausi jo gy-
venimu Hawaii.  Su šia valstija jis susipažino 1991
m., lankydamas Maui saloje gyvenančią dukrą
Ra  moną. Užkalbintas apie gyvenimą Hawaii, jis at-
sakė, kad ,,Hawaii vėjai yra švelnūs, kiek žvarbesni
pasitaiko ankstyvą pavasarį. Čia žydi gėlės, krūmai,
medžiai ištisus metus. Maui yra gražiausia pasaulio
sala. Mes gyvename savo naujuose namuose. Juo-
se abejos durys neturi spynų, taigi ir raktų nerei-
kia nešiotis”. Ar tai ne rojus žemėje? – tada sau pa-
galvojau. 

Profesorius su žmona gyveno Haiku mieste-
lyje.  Nežinau,  ar  miestelio  pavadinimas  turėjo
įtakos, kad gyvenimo saulėleidžiui sutikti pasirin-
ko  Haiku  vardo   miestelį.  Tuo pačiu  vardu pa-
saulyje plačiai žinomas japonų prozinės poezijos sti-
lius.

Iš rojaus žemėje gerbiamas ir mielas profeso-
rius iškeliavo į rojų Amžinybėje. Tesiilsi ramybė-
je! Užuojauta šeimai, giminėms ir artimiesiems ne-
tekties valandą.

,,Jis gimė prieš 50 metų, sausio 7 d.
Gimė dzuku. Gimnazija – Marijam-
polėje, daktaratas – Münchene, pro-
fesūra – Detroite. Vedęs septyniolika
metų. Trijų vaikų tėvas. Penketo kny-
gų autorius. Mėgsta sportą, gamtą,
žmones, ramybę, intensyviai dirba
rytą, kad vakare liktų laiko šeimai.
Savo dvasią peni idealizmu. Kūną
stiprina mankšta. Gyvenimo entuziastas, kuris  ig-
noruoja pesimizmą. Mokslininkas – visuomenininkas,
vyras – tėvas. Daug skaito ir rašo. Gyvena ne pra-
bangoje, bet jaukiai. Namas padabintas dailės kūri-
niais. Sienos apstatytos knygomis”.

„Atgaivos ieško muzikoje. Pa-
sąmonės kūrybinius polė-
kius piešia drobėje. Važi-

nėja pagyvenusiu automobiliu.
Kuklus sau, dosnus kitiems. Sės-
lus darbe ir pažiūrose. Dažnai
vizituoja jaunimą. Jam vadovau-
ja. Vaišingas, nuoširdus, plačių
užmojų. Grožio mėgėjas. Jautriai
užjaučia artimą nelaimėje. Pa-
žangiai konservatyvus”.

,,Iškalbus, bet kalbų ne-
mėgsta. Jis – Justinas Pikūnas.
Detroito universiteto profesorius.
Ateitininkų federacijos vadas.
Jam ilgiausių metų. Andre Mau-
rois primena, kad senėjimas tėra
tik blogas įprotis, kurio darbštūs
žmonės neturi laiko įsigyti. Lin-
kėjimai likti darbščiu” (,,Drau-
gas”, 1970.01.17).

Tai mano rašyti žodžiai prof.
Justinui Pikūnui švenčiant 50-
ąjį gimtadienį. Po 48-erių metų susilaukėme jo
žmonos Reginos skambučio iš Maui salos Hawaii ir
sužinojome, kad 2018 m. balandžio 26 d. Jis mirė.  Ten
bus ir palaidotas.  

Justinas Pikūnas gimė 1920 m. sausio 7 d. Mi-
roslave, Alytaus apskrityje. 1944 m. jis pasitraukė į
Austriją, kur sulaukė karo pabaigos. Būsimasis pro-
fesorius 1941–1943 m. studijavo Vytauto Didžiojo uni-
versitete, o 1945–1949 m. – Maximilian-Ludwig uni-
versitete, Münchene, Vokietijoje. Čia įsigijo dakta-
ro laipsnį iš psichologijos. Po to dar metus tobulinosi
Paryžiaus universitete. Atvykęs į Ameriką 1951 m.
pradėjo dėstyti Detroito universitete ir dėstė iki iš-
ėjimo į pensiją 1987 m. Ta proga jam buvo suteiktas
profesoriaus emerito titulas už pasižymėjimą pe-
dagoginiame darbe ir išskirtinę tarnybą universi-
teto bendruomenei. Nuo 1992 m. iki 2003 m. J. Pi-
kūnas buvo vizituojantis profesorius Vytauto Di-
džiojo universitete Kaune ir kitose aukštojo moks-
lo institucijose Lietuvoje. Po to keliolika metų su
žmona gyveno Haiku miestelyje, Maui saloje, Ha-
waii.

Prof. J. Pikūnas dažnai dalyvaudavo moksli-
ninkų suvažiavimuose ir ne kartą juose skaitė savo
srities pranešimus. Šalia kursų dėstymo ir dalyva-
vimo universiteto komisijose jam teko pirminin-
kauti Doktorantų programos komisijai, Vaikų diag-
nostikos centrui, Mokyklinės psichologijos prog-
ramai, Vaikų ir šeimos centrui. Ketverius metus
buvo psichologijos katedros vadovas. 

Jo mokslinis palikimas skirstytinas į dvi kate-
gorijas. Pirmojoje yra šimtai, jei ne tūkstančiai jo
buvusių studentų, kurie išklausė 10 žemesnių ir 12
aukštesnių studijų kursų bei atliko testavimo ir psi-
choterapijos praktiką. Dar apčiuopiamesnis yra
profesoriaus raštiškas palikimas. Tai jo spausdin-
tos studijos: raštai, straipsniai, prieinami kitiems,
ypač akademiniame pasaulyje. Visa tai vainikuoja
jo stambios ir vertingos knygos. Kai kurios susilaukė
net papildomų laidų. Unikaliu įnašu reikia laikyti
1953 m. profesoriaus sukonstruotą ,,Grafoskopinę
skalę” ir jai pritaikytą ,,Vadovą”. Standartizuota ska-
lė, paskelbta 1956 m., susilaukė papildomų laidų ir
vertimo į lietuvių kalbą.  

Jo pirmąją knygą ,,Fundamental Child Psy-
chology” Bruce leidykla išleido 1957 m. Po dvejų
metų Detroit universitetas išleido jo ,,Develop-
mental Psychology”. 1961 m. McGraw-Hill leidykla
išleido ,,Psychology of  Human Development”, vėliau
išleista papildoma laida. Knygos pasisekimas buvo
tikrai didelis. 1971 m. ši knyga buvo išleista Japo-
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Iš rojaus žemėje iškeliavo
į rojų Amžinybėje
ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS

Prof. Justinas Pikūnas.
,,Draugo” archyvo nuotr.

Visuomeninis judėjimas ,,Už vieningą Vilkaviškio
kraštą” šiemet birželį rengia pirmąjį ,,Pasaulio vil-
kaviškiečių sąskrydį”. Šią iniciatyvą remia Užsie-
nio reikalų ministerija, Švietimo reikalų ministe-
rija, Pasaulio Lietuvių Bendruomenė. 

Pirmuosius savo veiklos metus skaičiuojantis vi-
suomeninis judėjimas „Už vieningą Vilkaviškio
kraštą” ėmėsi atsakingos ir seniai lauktos misijos

– suburti po visą pasaulį išsibarsčiusius kraštiečius. Bir-
želio 27–29 dienomis esami ir buvę šio krašto gyven-
tojai kviečiami į pirmąjį pasaulio vilkaviškiečių sąskry-
dį!

Visuomeninio judėjimo „Už vieningą Vilkaviškio
kraštą” komanda jau yra parengusi šio renginio prog-
ramą, sukūrusi tinklalapį pasauliovilkaviskieciai.lt, ku-
riame talpinama visa su sąskrydžiu susijusi informaci-
ja.

Trijų dienų renginyje numatyta daugybė užsi-
ėmi mų – nuo kontaktų mugės, konferencijos apie kraš-
to praeitį, dabartį, ateitį, pokalbių su žymiais vilkaviš-
kiečiais iki bendrų pasibuvimų atvirose erdvėse, spe-
cialiai parengtų ekskursijų, per kurias bus lankomos įdo-
mios rajono vietos, diskotekos, lauko kino ir daug kitų
puikių dalykų.

Birželio 27-ąją rengiama konferencija, kurioje apie
tai, kaip skutimosi putos padėjo atrasti Vilkaviškio žydų
istoriją, pasakos svečias iš Izraelio Ralph Salinger, apie
totorių koldūnus, kurie Vilkaviškį garsino ir užsienyje,
kalbės istorikas Antanas Žilinskas, vokiškosios krašto
istorijos pėdsakais pakvies eiti Elena Rupeikienė. Bus
kalbama apie tai, ką gali atrasti keliautojas Vilkaviškio
krašte, ką labiau vertiname: vietinę ar „atvežtinę” kul-
tūrą, diskutuojama, ar nuoširdžiai rūpinamės socialiai
atskirtais krašto gyventojais, supažindinama, kaip pla-
čiai po pasaulį pasklidę produktai, pagaminti Vilka-
viškyje, analizuojamos kitos įdomios temos.

Šio sąskrydžio organizatoriai siekia parodyti, kad
Vilkaviškio krašte gyveno ir gyvena puikūs žmonės, ku-
rie myli savo kraštą, jį puoselėja ir tiki jo ateitimi.

Birželį pasimatyti Vilkaviškyje kviečiami visi, kurie
širdyje yra tikri savo krašto patriotai. Ir visai nesvarbu,
kur Jūs gyvenate – Amerikoje, Izraelyje, Ispanijoje, Vil-
niuje, Kaune ar Balbieriškyje, suraskite laiko apsilankyti
savo gimtajame mieste ir prisidėti prie šios gražios ini-
ciatyvos.

„Grįžkite, mes Jūsų laukiame!” – kviečia pirmojo vil-
kaviškiečių sąskrydžio organizatoriai.

Parengė Algis Vaškevičius

Laukia vilkaviškiečių iš viso pasaulio
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TELKINIAI

DANUTĖ PETRAITIENĖ

Jau  tapo tradicija, kad kiekvienais
metais, pavasarį, Čikagos lituanisti-
nės mokyklos ketvirtokai vyksta į Bal-
zeko muziejų. Vaikams visada įdomu
pamatyti senovinius daiktus, kurie su-
siję su Lietuva ir jos istorija: doku-
mentus, fotografijas, tautinius drabu-
žius, gintaro papuošalus ir kitus dirbi-
nius.

Šį kartą vaikai turėjo progą susi-
pažinti su paroda ,,For Free-
dom”, skirtą Lietuvos valstybės

atkūrimo 100-mečiui.
Visus sudomino Lietuvos žemėla -

pis, kuriame matyti, kaip keitėsi Lie-
tuvos valstybės sienos. Ketvirto kams
buvo įdomu sužinoti, kodėl lie tuviai
turėjo emigruoti į Ameriką ir ką jie at-
sivežė savo lagaminuose. Tarp asme-
ninių daiktų buvo nuotraukos, doku-
mentai, vadovėliai, mal  daknygės. Pa-
rodoje eksponuojamos dvi maldakny-
gės ,,Aukso altorius”, išleistos spaudos
draudimo metais.             

Vieną iš parodos stendų sudaro
straipsnių iškarpos iš Amerikos laik-
 raščių ir žurnalų su informacija apie
Lietuvą ir jos žmones. Vaikams buvo
įdomu išgirsti muziejaus direktorės
Ritos Janz pasakojimą apie milžiniš-
 ką Amerikos lietuvių darbą, kurį jie
nuveikė siekdami, kad Lietuvos vals-
tybę pripažintų Amerika. Jie surin ko
milijoną parašų, remiančių peticiją dėl
Lietuvos valstybės pripažinimo ir įtei-
kė juos JAV politiniams lyderiams.

Išėję iš muziejaus visi pasukome
prie ąžuolo, augančio šalia pastato. Tai

Ekskursijas į Čikagos skerdyklų rajoną
esu pradėjęs vesti seniai, dar 2006
metais, įkvėptas savo bičiulio prof.
Randy Richards. Tiesą sakant, ekskur-
sijos tikslas visada būna ne pa čios
skerdyklos, o Upton Sinclair romano
„Džiunglės” („The Jungle”) pėdsakai –
žingsniuojame po buvusias skerdyklas
ir po netoliese esantį gyvenamąjį ra-
joną „Už skerdyklų” („Back of the
Yards”). 

Kaip tik ba landžio 22 dieną ir iš-
sirengėme į to kią ekskursiją.
Anksčiau dalyvaudavo vien

mano studentai – University of  Illinois
Čikagoje Lietuvių kultū ros paskaitų
klausytojai. Tačiau ke letą pastarųjų
metų prie ekskursijos vis dažniau
prisijungia ir įvairių žmo  nių iš Lie-
tuvos, iš Čikagos lietuvių bendruo-
menės ir kitų čikagiečių, besidomin-
čių istorija. Pavyzdžiui, šie met daly-
vavo iš Lietuvos atvykusios stažuoto-
jos Lituanistikos tyrimo ir studijų
centre ir Maironio litua nistinėje mo-
kykloje Lemonte Riman tė Jaugaitė,
Rūta Kupetytė, Živilė Gurauskienė, o
iš bendruomenės – Ri mantas Kunčas
Žemaitaitis, Reda Montė, Rafaelė Še-
dytė, Jurgita Sedys. Prisijungė ir ra-
šytoja Sandra Col bert, rašanti trum-
pus apsakymus iš rajono „Už sker-
dyklų” istorijos (jos angliška knyga:
„Chicago Bound”, McIver Publishing,
Freeport, IL, 2015). 

Sinclair 1904 metų rudenį 6–7 sa-
 vaitėms buvo atvykęs tirti darbinin kų
išnaudojimo Čikagos skerdyklose. Per
praėjusius nuo to laiko jau beveik 112
metų labai daug kas pasikeitė. Dau-
giausia įvairių pastatų išnyko pačio-
je buvusių skerdyklų teritorijoje. Tik
plynė tįso toje vietoje, kur bent dalį lai-
ko Sinclair buvo apsistojęs – „Transit
House Hotel” viešbutis su degė praėjus
aštuoneriems metams po Sinclair ap-
silankymo ir niekada ne buvo atstaty-
tas (žr. 1912 m. atvi ruką). Pačios sker-
dyklos buvo užda ry tos 1971 m., ir tada
jų vietoje įrengtas Čikagos industrinis
parkas, pristatyta naujų pastatų, dau-
giausia įstai  gų, sandėlių, gamyklė-
lių. Taip pat nieko nebeliko rytinėje
Halsted gatvės pusėje tarp Root ir 42
gatvių (Canaryville rajone), nors Sinc-
lair tyrimo metu tai buvo klestinti vie-
ta su daugybe krautuvių, restoranų,
pirčių. Dar 2006 m. darytoje nuotrau-
koje matyti du tos vietos pastatai su
garsiosios O’Leary’s alinės bei Sker-
dyklų metalo dirbinių parduotuvės
(„Sockyard’s Hardware”) likučiais.
Greta O’Leary’s alinės turėjo būti
Sinclair įsivaizduota bei romane ap ra-
šyta Šedvilo delikatesų krautuvė. Nėra
ir „Swift Central Time Station” pa-

ČLM ketvirtokų išvyka į Balzeko muziejų

Ekskursija po „Džiunglių” vietas

Įdomu  pamatyti senosios Lietuvos žemėlapį. ČLM archyvo nuotraukos

Čikagos lituanistinės mokyklos ketvirtokai Balzeko muziejuje.

ypatingas ąžuolas, nes išaugęs iš Stel-
mužės ąžuolo,  seniausio ir storiau sio
ąžuolo Lietuvoje, gilės. Vai kams buvo
smagu paliesti rankomis šį ąžuolą,
kuris prieš keturiasdešimt metų buvo

pasodintas profesoriaus Vytauto Os-
valdo Virkaus dėka.

￼
D. Petraitienė – Čikagos lituanisti-

nės mokyklos ketvirtokų mokytoja.

stato, kur Sinclair herojus Jurgis Rud-
kus gavo pirmąjį savo darbą (žr. tos vie-
tos nuotrauką). 

Perėję skerdyklų gardų (Pens) ir
gamyklų (Packingtown) teritorijos pa-
 siekėme rajoną „Už skerdyklų”. Bend -
ras vaizdas ten daug panašesnis į tą,
kurį matė Sinclair, išgriovimų ten
daug mažiau, didelė dalis namų išlikusi
dar iš Sinclair lankymosi laikų. Tačiau
saliūno pastatas, kuria me vyko lietu-
vių vestuvių šventimas, taip gražiai ap-
rašytas pirmaja me „Džiunglių” sky-
riuje, buvo nugriau tas (1984 m. jis dar
stovėjo) – aplan kėme tik to saliūno
vietą 4558 S. Pau lina gatvėje. O West 46
gatvėje tebe stovi namas (Nr. 1934), ku-
riame gy veno tikėtiniausia Sinclair
stebėta jaunavedžių pora – Jonas Pet-

O’Leary’s alinė bei Skerdyklų metalo dirbinių parduotuvė
2006 m.

Vieta, kur buvo „Swift Central Time Station”. Pakeliui į rajoną „Už skerdyklų”. 
Giedriaus Subačiaus nuotraukos

rošius ir Marijona Rimkaitė.
Galų gale eks kur sija baigėsi
buvusiuose sąvarty nuose, taip
vaizdingai Sinclair aprašy-
tuose. Aplankęs sąvartynus
(norėjo juos nufotografuoti,
bet vos už tai ne gavo su lazda
nuo policininko), jis kaip tik
netyčia ir užtiko lietuvių ves-
tuves, buvo įsileistas, ir ten su-
prato, kaip planuojamą roma-
ną turi rašyti, įkvėptas dar
pačioje šventėje ėmęs mintyse
kurti pirmąjį skyrių. Dabar są-
vartynų vietoje stovi virtinės
parduotuvių ir restoranų. 

Kita ekskursija planuoja-
ma rug sėjo mėnesį. 

Giedrius Subačius –  Uni-
versity of  Illinois Čikagoje PLB
Lituanistikos katedros vado-
vas. Prie Skerdyklų vartų.
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REGINA JUŠKAITĖ-
ŠVOBIENĖ 

Balandžio 21 d., šeštadienį, Lietu-
 vos vyčių Vidurio Amerikos apy-
garda globojo Centro valdybos pa-
vasario suvažiavimą. Apygardos
pirmininkė yra Aldona Zajauskas.
Šią apygardą sudaro: 5 kuopa, Chi-
cago, IL; 16 kuo pa, Chicago, IL; 36
kuopa, Chicago, IL; 38 kuopa Ke-
nosha, WI; 82 kuopa, Gary, IN; 112
kuopa, Chicago, IL; 133 kuopa, Los
Angeles, CA; 157 kuopa, Lemont, IL,
ir 158 kuopa, Lakeshore, IN. Šis
suvažiavimas buvo ypatingas, nes
kartu buvo atšvęstas Lietuvos Ne-
priklausomybes atkūrimo šimt-
metis. 

Išvakarėse centro valdybos nariai ir
Vidurio Amerikos apygardos na-
riai iš Čikagos, Detroito, Lemonto,

Lakeshore, Oklahomos kuopų susi-
 rin ko „Quality Inn and Suites” vieš bu-
tyje, Orland Park, IL, kur vaka rie nia-
vome ir bendravome. Centro val dybos
posėdis vyko kitą dieną vieš bučio sa-
lėje. Dalyvavo 20 valdybos narių, gar-
bės narių ir svečių iš Connecticuto, Il-
linojaus, Michigano, Oklahomos, Mas-
sachusetts ir Ohio valstijų. 

Susirinkusius pasveikino ir mal-
 dą sukalbėjo Vidurio Amerikos apy-
gardos pirmininkė Aldona Za jaus kas.
Sveikinimo žodį tarė ir po sėdį vedusi
Centro valdybos pirmi ninkė garbės
narė Regina Juškaitė-Švobie nė. Ji pa-
pasakojo apie balandžio 22-osios Lie-
tuvos Nepriklausomybės šimtmečio
minėjimo pokylį. 

Brock ton, MA, 1 kuopos pirmi-
ninkė Ma rytė Bizinkauskaitė pateikė
patiks lintą informaciją apie 105-ąjį
Lietu vos vyčių suvažiavimą 2018 m.
rugpjūčio 3–5 d., kuris vyks Hilton
Boston-Dedham viešbutyje. Čia bus
aukojamos ir atidarymo šv. Mišios.
Uždarymo šv. Mišios bus aukojamos Šv.
Petro lietuvių bažnyčioje, South Bos-
ton, MA. Anksčiau atvykusieji daly-
vaus ekskursijoje po Plymouth mies-
tą (kaina – 65 dol. asmeniui). Yra pa-
kviesta garbės svečių, pasauliečių ir
dvasininkų iš JAV ir Lietuvos. 

Aleksandra Rudmin, trečioji vi ce-
 pirmininkė, dirbanti su jaunaisiais
vyčiais, pranešė, kad ji „vy čiukams”
ruošia įvairių užsiėmimų, darbelių ir
išvykų. Suvažiavimo ruo ša vyksta
sėkmingai. Registracijos kaina suau-
gusiam iki gegužės 1 d. – 250 dol., po ge-
gužės 1 d. – 300 dol. Jauniems vyčiams

iki 18 m. – 90 dol. Į registracijos kainą
įeina penktadienio susipažinimo/kul-
tūros vakaro; Lietuvos šimtmečio mi-
nėjimo bei koncerto „100 years of  Lit-
huanian Music”; šeštadienio vakaro iš-
kilmingo pokylio; sekmadienio suva-
žiavimo uždarymo pietų išlaidos. Į re-
gistra cijos kainą įskaičiuotos ir trans-
porto paslaugos. Tikimės sulaukti ke-
letos staigmenų! Suvažiavimo metu
vyks dvi įdomios paskaitos, kurias
ves Daiva Navickas ir Danutė Milei-
kienė. 

Buvo pranešta, kad garbės narys
prel. Albert Contons-Kontautas, 17
kuopa, South Boston, MA, gegužės 11
d. švęs garbingą 93-iąjį gimtadienį ir 70
m. kunigystės jubiliejų. Ta proga Cent-
ro valdyba nusprendė prelatą pasvei-
kinti simboline dovana. 

Šios organizacijos tinklalapio eks-
 pertas Alex Fletcher papasakojo apie
savo veiklą. Šiuo metu Lietuvos vyčių
organizacija turi savo tinklalapį:
www.knightsoflithuania.com. Jame
skelbiama informacija apie lietuvišką
kultūrą, renginius, talpinama daug
nuotraukų. Centro valdybos nariams
yra paruošti el. pašto adresai. Tie na-
riai, kurie norėtų gauti žurnalą „Vy-
tis – The Knight” elektroni niu būdu,
gali užsiregistruoti suvažiavimo metu.
Neužsiregistravusieji žurnalą gaus
paštu.

Garbės narys Robert A. Martin,
Jr., papasakojo apie Lietuvos vyčių
organizuojamą ekskursiją į Lietuvą ir
Lenkiją 2018 m. birželio 28 d.–lie pos 9
d. Jau užsiregistravo 41 keleivis. Ap-
lankysime Vilnių, Druskininkus, Ma-
rijampolę, Palangą, Klaipėdą, Ni dą,
Šiaulius, Šiluvą, Kauną, Kaišia doris,
Trakus ir Varšuvą (Lenkijos sostinė).
Dalyvausime Dainų ir šokių šventėje.

Kiti Centro valdybos nariai ir ko-
mitetų pirmininkai pateikė informa-
ciją apie savo veiklą. 

Kitas Centro valdybos posėdis nu-
matytas 2018 m. rugpjūčio 2 d., 7 val. v.
Hilton Boston-Dedham vieš butyje, Ded-
ham, MA, metinio visuotinio narių su-
važiavimo metu. 

Posėdis baigtas malda, kurią vedė
Šv. Kazimiero gildijos pirmi ninkė
Mary Beth Slakis.

Po darbingo posėdžio važiavome į
St. Elizabeth Seton bažnyčią, Orland
Hills, Mišioms. Po to vakarieniavome
italų „Guardiano’s” restorane ir ben-
dravome su vietiniais vyčiais.

Sekmadienį, balandžio 22 d., po
pusryčių, Palos Country Club, Orland
Park, IL, vyko iškilmingas pokylis ir
programa „100-metį švenčiame tik
kartą per šimtmetį”. 

Lietuvos vyčių centro valdybos pavasario suvažiavimas
Ansamblis „Gabija” (vadovė Genė Razumienė – sėdi pirma iš k.).Atlikėjas Povilas Strolia.  R. Juškaitės-Šcobienės nuotraukos

Lietuvos Nepriklausomybės 
šimtmečio minėjimas

Vyko iškilmingi pietūs, meninė
programa ir „silent auction” (tylio-
sios varžytinės). Salė buvo šventiškai
papuošta. Ant baltomis staltiesėmis
užtiestų stalų stovėjo trispalviais sim-
boliais papuošti šakočiai, programos
lankstinukas ir specialus šimtmečio
ženkliukas („Celebrate Lithuania-1918-
Centenial-2018” su Lie tuvos vyčiu ir už-
rašu „Knights of  Lithuania”). Šventę
sklandžiai vedė garbės narys Robert A.
Martin, Jr. ir Genevieve Maluska. Muz.
Povilas Strolia vedė JAV ir Lietuvos

manski, gintarų komplektas, „Draugas
News” prenumerata vieneriems me-
tams, odinis rankinukas ir ametisto ka-
roliai, do vanų sertifikatai „Papa Joe’s”,
„Rose bud’s” ir „P.F Chang’s” restora-
nuose, 32 colių įstrižainės televizorius
ir kt. Šventei paruoštoje programo-
 je/lanks tinuke buvo pateikta infor-
ma cija, kas buvo tyliųjų varžytinių
aukotojai. Tai Alexander R. Do mans-
kis, „Capri Ristorante”, Debbie ir Ken
Rudmin, Donald Petkus, laik raštis
„Draugas”, First Rate Real Estate, Gra-
nite City Brewery, „Knights of  Lit-
huania” Council 16, „Knights of  Lit-
huania” Council 157, „Knights of  Lit-

himnų  giedojimą. A. Zajauskas ir šių
eilučių autorė tarė po trumpą žodį.
Buvo padėkota Vidurio Centro apy-
gardai už gerai organizuotą šventę. 

Maldą prieš valgį sukalbėjo ses. ka-
zimierietė Janine Golubickis. Pie tų
meto muzikinį foną kūrė P. Strolia. Me-
ninę programą atliko Genės Ra zumie-
nės vadovaujamas lietuvių liau dies
ansamblis „Gabija” (Agnė Šakalytė,
Gabrielė Miknius, Karina Shtogryn,
Lukas Raumas, Algirdas Razumas),
padainavęs ir kanklėmis atlikęs kele-
tą dainų. Lidijos Rin gienės vadovau-
jama Lietuvos vyčių tautinių šokių
jaunuolių grupė pašoko kelis šokius
(šokių mokytojos Aušra Karalienė,
Giedrė Knieža ir Miglė Gaigalienė).
Dainininkas Da rius Kairys iš Lietuvos
taip pat pa dainavo keletą liaudies ir ro-
mantiškų dainų. Svečiai programą
įvertino gausiais plojimais.

Po to vyko tyliosios varžytinės, ku-
riose buvo įvairių prizų: „Napo leonas”
iš „Racine Bakery”, „La Dolce Vita”
restorano Lemonte sertifikatai, įvairių
vynų pintinės, „Estate Planning Ser-
vices” pas advokatą Alexander R. Do-

huania” Supreme Council, Joan Stos-
kus, Lexie Rud min, Papa Joe’s Paul ir
Susan Binkis, P. F. Chang’s, „Racine Ba-
kery”, Rimantas ir Rita Penčylos, Ro-
bert Martin, HM, Palo Country Club
darbuotojai, „Vacha Florist”. Pelnas
bus skirtas Lietuvos vyčių Vidurio
Ame rikos apygardos projektams. 

Šventės programos vedėjai padė-
 kojo visiems už dalyvavimą ir para mą.
Ses. kazimierietė  Theresa Papsis su-
kalbėjo pabaigos maldą. 

Šventės komitetas: Lietuvos vy čių
Vidurio Amerikos apygardos pir minin-
kė Aldona Zajauskas, Lietuvos vyčių
Vidurio Amerikos apygardos iždinin-
kas Robert Damasauskas, Genevieve
Maluska, garbės narys Robert A. Mar-
tin, Jr., Cis Matul, Deborah Martin-
Rudmin ir Lexie Rudmin.

Atsisveikinome iki 105-ojo visuo-
tinio narių suvažiavimo Brockton,
MA.

Regina Juškaitė-Švobienė – gar-
bės narė, Centro valdybos pirmininkė ir
ryšiams su visuomene komiteto pirmi-
ninkė.

Dalis Lietuvos vyčių Centro valdybos narių (iš k.): Liza Macke, Lexie Rudmin, Norma ir Mi-
chael Petkus, garbės narys Robert A. Martin, Jr., Lietuvos vyčių Vidurio Amerikos apygardos
pirmininkė Aldona Zajauskas, June Grenier, Dave Boucher, Susan Binkis, Mary Beth Sla-
kis ir Lietuvos vyčių centro valdybos pirmininkė Regina Juškaitė-Švobienė.
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Tęsinys iš balandžio 26 d.

RAIMONDAS ŠENAUSKAS

Matehualoje sužinome, kad netrukus bus autobusas
į kitą mūsų kelionės tikslą – Queretaro miestą. Mies-
tą, turintį daugiau nei  2 milijonus gyventojų. Pa-
prastai autobusai dar užsuka į SLP, bet šį kartą kelionė
– be sustojimų. Net trumpam nuliūstame, nebe-
teks pavalgyti mūsų pamėgto patiekalo – viščiuko.
Užtat greičiau nuvažiuosime. 

Queretaro mieste apsistojame viešbutyje,
įrengtame 400 metų senumo dideliame pa-
state. Šį miestą taip pat yra pamėgę vietiniai

turistai. Meno muziejaus, įrengto buvusiame Šv. Au-
gustino vienuolyne, vidinis kiemas laikomas pačiu
gražiausių vakarų pusrutulyje. Ir ne be reikalo, tik-
rai įspūdinga jo architektūra. Vertino vienuoliai gro-
žį! Įdomu apžiūrėti ir muziejaus ekspozicijas. 

Miesto centrinėje dalyje galima pamatyti retai
pasitaikančią Mudejar stiliaus baziliką. Tai gotiki-
nės ir islamo architektūrų mišinys su įspūdingu, ba-
roko stiliaus interjeru. O kur dar baroko stiliaus baž-
nyčios, puikiai sutvarkytas senamiestis, meno ga-
lerijos. Verta paminėti vis dar veikiantį viaduką, pa-
statytą XVIII a. 

Papietavę ir bevaikščiodami senamiesčiu, pa-
matėme skelbimą, kviečianti į spektaklį ,,Genijus”.
Vaidins trupė iš Anglijos ,,Anjali’’. Kodėl nenu-
ėjus? Belieka susirasti teatrą. Užsukome į turizmo
informacijos centrą pasidomėti, kur gi tas teatras,

noje. Su jais dirba pasaulinio lygio menininkai ir jie
žinomi visame pasaulyje. Žmonės scenoje ne vaidi-
no, o pantomimos judesiais išreiškė savo vidinius iš-
gyvenimus. Spektaklyje buvo pateikti patys skau-
džiausi kompozitoriaus gyvenimo momentai – mo-
tinos netektis, klausos praradimas, mūzų abejin-
gumas. Ir aktoriai tai perteikė taip tikroviškai, ne-
sumeluotai, skambant genialiai muzikai, kad nu-
skambėjus paskutiniams akordams, salėje buvo
spengianti tyla. Ir tik po kurio laiko reginio pakerėti
žiūrovai pradėjo ploti. Tai buvo vienas iš įspūdin-
giausių mūsų matytų spektaklių, kurį ir spektakliu
pavadinti sunku. Tai buvo gyvenimo dalis, išryš-
kinta, priverčianti kartu su aktoriais  pergyventi tai,
ką matai scenoje. Bravo ,,Anjali”! Kitą dieną suti-
kome aktorius, bevaikščiojančius mieste ir širdin-
gai padėkojome. 

Ryte jau lipame į dviaukštį autobusą, kuris mus
nuveš į San Miguel de Allende (SM), nedidelį mies-
tą, esantį apie 50 mylių nuo Queretaro miesto. SM
gyvena daug amerikiečių, kanadiečių pensininkų,
menininkų. Prieš gerą šimtmetį miestas buvo ge-
rokai ištuštėjęs, praūžus įvairių ligų epidemijoms.
Bet graži architektūra išliko ir netrukus mieste pra-
dėjo kurtis menininkai, atvykę iš Europos. Tai at-
siliepė miesto ekonomikai, nes dauguma gyvento-
jų pradėjo dirbti turizmo sferoje. Reikėtų pažymė-
ti, kad SM buvo pirmas miestas, paskelbęs nepri-
klausomybę nuo Ispanijos. Puikiai sutvarkytas
miesto centras, su garsiąja naujosios gotikos stiliaus
bažnyčia, kuri yra viena iš daugiausiai fotografuo-
jamų Meksikoje. Puikios kavinės, restoranai, eu-
ropietiškas aptarnavimas pritraukia daug turistų. 

Mieste galima aplankyti  apie du tūkstančius
įvairaus dydžio kiemelių, kurie pasitinka nepa-
kartojamo grožio vartais. Ir dauguma jų sutvarky-
ti! Aplankome Meno centrą, tradiciškai – bažnyčias,
katedras, turgų. Į pavakarę jau galima pastebėti daug
pasipuošusių ponių, kurios, nuslūgus karščiams, iš-
eina pasivaikščioti į centrinę miesto aikštę, parodyti
save ir į kitus pasižiūrėti. Sėdėdami ant suolelio, pa-
stebime įdomiai apsirengusią moterį – apsiaustas,
galvą dengianti plačiabrylė skrybėlė. Niekaip ne-
galėjome pamatyti jos veido, nes moteris, lyg tyčia,
atsukusi mums nugarą, eidama apžiūrinėjo vitrinas.
Nusprendėme, kad ji labai panaši į mums gerai pa-
žįstamą dailininkę iš Čikagos – Magdaleną Stan-
kūnienę. Ir tik kitą dieną sužinojome liūdną žinią,
kad a. a. dailininkė paliko mus. Ilsėkis ramybėje ir
atsisveikinai su mumis netikėtoje vietoje, bet pui-
kioje vietoje – mieste su daug spalvų! 

Kita mūsų stotelė – jau mažesnis, turintis apie
800 000 gyventojų, Morelia miestas. Kaip ir daugu-
ma Centrinės Meksikos miestų, įkurtas XVI a. Mo-
relios katedra dažnai išrenkama gražiausia visoje

IŠ KELIONĖS SUGRĮŽUS

Meksika – artima ir nepažįstama (III)

Meksikoje. Sunku ginčytis, nes jų šalyje yra daug ir
įvairių. Bet šio miesto šventovė tikrai įspūdinga ir
didelė. Apsistojome puikiame viešbutyje, kuris
įrengtas meno centre, kur vyksta paskaitos, renka-
si menininkai, veikia kavinė, yra daug meno kūri-
nių. Kiekvienas kambarys unikalus, nes yra deko-
ruotas skirtingo menininko darbais. 

O šalia – miesto turgus, kur gali nors ir gyvą par-
šiuką nusipirkti. Bet tokia kaiminystė mums ne-
trukdo. Pavalgę miesto centre, užsukame į katedrą,
kurioje kaip tik repetuoja simfoninis orkestras.
Muzikantų profesionalumas užburia ir tada apima
smalsumas, kada gi bus jų pasirodymas. Apsidairęs,
pamatau europietiškos išvaizdos vargonininką (nuo-
jauta neapvylė, jis kalbėjo angliškai). Vyras paaiš-
kino, kad jie koncertuos šįvakar  katedroje. Priėjęs
kitas vyras paklausė, ar domimės muzika, kad jau
su vargonininkais bendraujame. Atsakėme, kad
taip... Ir lyg mostelėjus burtininko lazdele, jis ištie-
sė du VIP pakvietimus keturiems vakarams. 

Pasirodo, kad mūsų užkalbintas žmogus yra Bue-
nos Aires bazilikos vargonininkas. Iš jo ir sužinome,

bet darbuotojai, kurie turėtų suteikti tokią  infor-
maciją, net nebuvo apie tokį girdėję. Užtruko 15 mi-
nučių, kol visažinio ,,Google” pagalba šiaip ne taip
atradome tą teatrą, esantį už poros šimtų metrų. Mus
pasitiko didelis ir moderniai įrengtas teatro pasta-
tas. Salė beveik pilna žiūrovų. Spektaklis buvo skir-
tas įžymaus kompozitoriaus L. van Beethoveno gy-
venimui. Tik prasidėjus spektakliui, scenoje pasirodę
aktorių judesiai, jų veidų išraiškos kiek suglumino.
Ir tik paskui sužinojome, kad vaidino negalią tu-
rintys žmones. Teatro ,,Anjali’’ misija ir yra –  to-
kiems žmonėms suteikti galimybę save realizuoti sce-

kad prasideda tarptautinis vargonų muzikos festi-
valis. Festivalio skelbimai, iškabinėti ant kiekvieno
stulpo, skelbė, kad pirmasis  koncertas bus tiesiogiai
transliuojamas per televiziją, radiją, kad festivalio ati-
daryme dalyvaus miesto vadovai ir garbingi svečiai.
Tad teko pasukti galvą, kaip gi tvarkingiau apsi-
rengus ir pasigražinus. Juk sėdėsime tarp vietinių
ponų. Bet kadangi šalia viešbučio turgus, ten ir nu-
sprendėme ieškoti pagalbos. 

Pamatę kirpyklą, užsukame į ją. Jauna moteris,
skaitydama Bibliją, laukė klientų. Šalia kabėjo didelis
kryžius. Gal tai padėjo, bet pas ją iškart atėjo du klien-
tai, ir dar du užsieniečiai. Ji labai jau stengėsi mus

San Miguel de Allende – vienas gražiausių Meksikos mies-
telių. 

Queretaro miestas – žymus didžiuliais statiniais, bažnyčiomis, vienuolynais, muziejais.  Juos lankėme ir žavėjomės.
Raimondo Šenausko nuotraukos
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pagražinti, ir buvome nenuvilti – kai-
navo nedaug, darbas puikus. Taigi,
lyg ir buvome jau  pasiruošę iškil-
mingam vakarui. 

Atrodė, kad į koncertą susirinko
visas miestas. Didžiulės eilės prie ka-
tedros durų, visur televizijos kameros,
policija. Aišku, buvo ir daug oficialių
kalbų, kurias kantriai išklausėme nie-
ko nesuprasdami. Bet viską atpirko
nuostabi muzika sakralioje aplinkoje,
kuria ir mėgavomės du vakarus. 

Orkestrui dirigavo Seulo simfo-
ninio orkestro vadovas. Pakvietimus
įteikęs vyras, kaip sužinojome vėliau,
yra vienas geriausių Meksikos var-
gonininkų.  Išvažiuodami pakvieti-
mą atidavėme žaviai viešbučio dar-
buotojai, kuri labai apsidžiaugė neti-
kėta dovanėle. Morelia mieste, kaip ir
šioje kelionėje aplankytuose, vėl ap-
sipratome ir štai – reikia jį palikti. To-
kiuose miestuose tiesiog gera vaikš-
čioti, stebėti žmones, apžiūrinėti įdo-
mesnius pastatus. Žmonės neįkyrūs ir
draugiški. Visada padės, parodys rei-
kiamą kryptį, neapgaus. Vakariečių tu-
ristų taip ir nesutikome. 

taus ir šalto ryto. Ji praeina bevaikš-
čiojant mieste ir besigėrint miesto
įžimybėmis. Viešbutis netoli turgaus,
į kurį ir patraukiame. Indėnai dėlioja
prekes, daug daržovių, vaisių, žmonės
pusryčiauja, žodžiu, prasideda įpras-
ta diena.  

Kitą rytą jau leidžiamės link eže-
ro. Lake Patzcuaro – vienas aukš-
čiausiai virš jūros lygio pasaulyje
esančių ežerų – 2 km aukštyje. Jau bu-
vome ir primiršę, kad visą kelionės lai-
ką ir gyvename tokiame aukštyje.
Kulniuojame nuokalne, eiti reikia apie
tris kilometrus. O dar ir nauji įspū-
džiai laukia. Plauksime į Janitzio salą.
Ežere yra penkios salos, bet populia-
riausia ir didžiausia yra Janitzio. Tai
lyg kalva, apstatyta nameliais. O salos
viršūnę puošia 40 m. dydžio skulptūra,
vaizduojanti nacionalinį didvyrį Jose
Maria y Pavon. Tai katalikų kunigas,
žuvęs kovoje už Meksikos nepriklau-
somybę. Monumentas truputį prime-
na tokius, kokie Šiaurės Korėjoje sta-
tomi vietiniams vadams. Bet su sala
susipažinsime vėliau, o anksti rytą jau
norisi kažko užkąsti ir sušilti. Iš pa-
gyvenusios moters nusiperkame į
uogų kisielių panašaus gėrimo ir ba-
nanų lapuose virto įvairių daržovių
mišinio (jis labai populiarus šiose vie-
tose). Mums pasirodo, kad tai truputį
neįprastas, bet maloniai nuteikiantis
skonis. 

Netrukus pasiekiame ir ežero pa-
krantę, tankiai apaugusią vandens
žolėmis. Kas valandą į salas plaukia
įvairios valtys, tad neskubėdami gro-
žimės aplinka, gurkšnojame kavą, ste-
bime vietinius indėnus. Patekėjusios
saulės spinduliuose tarpsta kalnai,
šalia tyvuliuoja žvilgantis ežero van-
duo. Jis neatrodo labai švarus, bet ir
maudytis jame nesiruošiame. 

Atplaukę į salą, kopiame link mo-
numento, esančio jos aukštumose. Ap-
linkui išsidėstę suvenyrų prekeiviai.
Pats populiariausias užkandis – tai eže-
re sugautos mažos žuvytės, paskru-
dintos aliejuje. Nuo salos viršaus at-
siveria dar gražesnis vaizdas, nei mė-
gavomės prieš kelias valandas nuo
kranto. O ir stovime Jose Marios sta-
tulos papėdėje, kuri mus apsaugo nuo
kaitrios saulės. Aplinkui jau verda
gyvenimas. Tai vienintelė vieta, kur
vietiniai gali susirinkti, pabendrauti
su turistais. O ir švęsti čia mėgstama,
kelios kavinės su gausiu gėrimų pasi-
rinkimu, dideliais stalais ir plyšau-
jančia muzika leidžia tai suprasti.
Leidžiamės link prieplaukos jau kita
salos puse, daug ramesne, be prekei-
vių, kurią įvertiname kaip žavingą vie-
tą išvykai. Plaukiant atgal, į didelę val-
tį įlipa ir keli muzikantai, kurie už ke-
lis centus, garsiai groja įvairias dainas
iki pat sustojimo kitame krante. Kaip
gi be muzikos Meksikoje?  Pavakarie-
niavus dar norisi pasivaikščioti po
Patzcuaro, kuris sutemus aprimsta, pa-
sirodo kitoks ir su tokiu juo ir norisi
atsisveikinti – ramiu ir paslaptingu. 

1991 m. Morelijos senamiestis įtrauktas į
UNESCO pasaulio paveldo sąrašą. Vienas iš
šedevrų – katedra.

Guadalajaros miesto širdis – katedra.

Smėlėti paplūdimiai traukia poilsiautojus ir turistus. Muzika – neatsikiriama meksikiečių
gyvenimo dalis.

Tolimesnis kelionės tikslas – Pa-
tzcuaro miestas, vietinių gyventojų
įkurtas XIV a. ir klestėjęs iki atvyks-
tant ispanų kolonizatoriams. Dar ir da-
bar dauguma miesto gyventojų yra
indėnai, išlaikę savo kultūrą, kurioje
jaučiasi ir ispanų palikimas.  Indėnai
su malonumu lankosi bažnyčiose, bet
truputį kitaip viską priima, nei Euro-
pos katalikai. Jie tiesiog išlaikė ir
savo protėvių tikėjimą ir ta tradicija
netrukdo priimti dabartinį tikėjimą. 

Ankstesnėse kelionėse – Meksi-
koje – esame matę, kaip pagyvenu-
sios indėnės nusukinėjo vištoms galvas
prie bažnyčios altoriaus, murmėjo už-
keikimus ir garbino Gvadelupės Mer-
gelę. Kad miestas kitoks, pajutome
įvažiavę į miesto centrą. Kita  archi-
tektūra, daugiau molinių pastatų že-
mais stogais, žmonės, apsirengę na-
cionaliniais drabužiais ir nuolat jau-
čiasi šurmulys, primenantis didelį
turgų. Vėliau sužinojome, kad aplin-
kinių kaimų indėnai atvyksta čia pre-
kiauti. Mėgsta čia užsukti ir turistai.
Patzcuaro dar garsus ir Mirusių dienos
šventimu,  įspūdingiausiu visoje šalyje. 

Didelį įspūdį paliko ne tik unika-
lūs autentiški pastatai, bet ir vienuo-
lynas, kuris ypač sutemus žavėjo savo
paslaptingumu. Atrodė, kad persikeli
į senus laikus,  viskas apinkui ištuštėja
ir nurimus dienos šurmuliui tarsi pa-
bunda praeities dvasios. Panašų jaus-
mą patyrėme, kai vaikščiojome šalia
Romos Forumo sutemus. 

Pirmoji diena prasideda nuo anks-

Mažu autobusu grįžtame į Morelia
ir neilgai trukus, jau važiuojame gerais
keliais į antrą pagal dydį Meksikos
miestą Guadalajarą, kuriame simbo-
liškai susilieja ir tequila, ir mariachi
muzika, kavinės ir užeigos, nuo  kuk-
lių ,,taco” iki aukščiausios klasės res-
toranų, kuriuose gali pasimėgauti
įvairiausiais tradiciniais patiekalais
bei keistais gėrimais, kurie dažnai
yra būdingi tik šiai šaliai.

Kai važiuodamas žvalgaisi po gra-

žias apylinkes, kelionė neprailgsta.
Kad atvažiavome į didelį miestą, su-
prantame valandą praleidę taksi au-
tomobilyje –  tokios eismo spūstys. Ir
kaip malonu apsistoti nedideliame,
ramiame viešbutyje, įrengtame seno-
viniame pastate. Kambariai nedideli,
bet jų lubų aukštis apie 6 metrus. To-
kiame kambaryje pasijunti labai ma-
žas,  kaip ir dideliame mieste, į kurį ką
tik atvykome. 

Kaip jau įprasta, patraukiame į

miesto širdį – aikštę, esančią priešais
miesto katedrą. Ji pradėta statyti XVI
a., o baigta tik po 60 metų. Įspūdingas
pastatas, kuriame susimaišę keli stiliai
– barokas, gotika, islamo architektūra.
Gatvėse  – minios žmonių, ir kaip tai
neprimena mielo Patzcuaro, kurį taip
neseniai palikome. Bet tuo kelionė ir
įdomi, kad laukia nauji įspūdžiai ir iš-
šūkiai. Vakaras praeina susipažįstant
su miestu, kuris jau nebeatrodo toks
chaotiškas. Ko norėti, atvykome iš Či-
kagos ir dideli miestai negąsdina. 

Kitą dieną nusiperkame bilietus
visai dienai, kurie galioja turistiniams
autobusams, važinėjantiems įvairio-
mis kryptimis. Labai patogi paslauga.
Pirma mūsų išvyka skirta Zapopan
priemiesčiui, kuriame įsikūrusi gar-
sioji bazilika. Jos statyba užtruko be-
veik 200 metų. Ši vieta šventa Meksikos
katalikams. Joje lankėsi ir popiežius
Jonas Paulius II. Kaip tik atvykstame
į sekmadienio Mišias. Bazilikoje pilna
žmonių ir atrodo, kad pro pravirus pa-
stato vartus tiesiog veržiasi stipri be-
simeldžiančiųjų energija. Apima pakili
nuotaika, jautiesi, kaip dalis šio nuo-
stabaus veiksmo. Kelionės nuovargio
kaip nebūta. 

Grįžtame į Guadalajaros centrą pa-
kylėtos nuotaikos, pakeliui apžiūri-
nėdami miestą pro autobuso langus.
Papietavus laukia kelionė į kitą prie-
miestį, sunkiai ištariamų pavadini-
mu – Tlaquepaque. Tai vieta, sutei-
kianti mažo miestelio jausmą ir žave-
sį, kerinti savo spalvingomis pėsčiųjų
gatvėmis, aplinka. Todėl čia daug tu-
ristų ir vietinių pasiturinčių gyven-
tojų, kurie susitapatina su turtingai-
sias europiečiais. Priemiestis primena
gražų ir tvarkingą Europos miestelį, su
prabangiais (ir ne visai) restoranais,
meno galerijomis. Jei ieškote origina-
lių suvenyrų, keramikos, odos gami-
nių, dažytų kaukolių iš pūsto stiklo,
visa tai čia atrasite. Puiki vieta atsi-
pūsti nuo triukšmingos Guadalajaros,
pasimėgauti įvairiu maistu, pasižiūrėti
meno dirbinių, susipažinti su meni-
ninkais, paklausyti gatvės muzikantų.
Vakare  autobuse gėrėjomės naktiniu
miestu, kuris atsiskleidė kitomis spal-
vomis. 

Kitą dieną nusprendžiame tiesiog
pavaikščioti po miestą. Užklystame į to-
limesnį centro rajoną, kuriame krinta
į akis įvairiais mistiniais piešiniais iš-
pieštos sienos, įdomiais aprėdais apsi-
rengę žmonės, kavinės ir tatuiruotojų
studijos. Pasirodo, užsukome į miesto
rajoną, kuris ir garsėja savo tatuiruo-
tojų salonais, kur tatuiruotės pasidaryti
atvažiuoja žmonės iš visos šalies ir už-
sienio. Susipažįstame su keliais tatui-
ruočių meistrais. 

Nukelta į 11 psl.
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Intensyvi savaitė lietuvybės darbui
Atkelta iš 1 psl.

Užsienio reikalų ministro Lino Linkevičiaus
sveikinime buvo pabrėžta „Globalios Lietuvos”
programa bei naujai kuriamas jos modelis, Seimui
svarstyti teikiama Demografijos, migracijos ir in-
tegracijos politikos strategija 2018–2030 m., pasi-
ruošimas Lietuvos šimtmečio dainų šventei, lietu-
vių kalbos ir tautinio tapatumo išsaugojimo svarba,
pilietybės išsaugojimo ir vaiko teisių apsaugos
klausimai. „Sveikinu garbią Seimo ir Pasaulio Lie-
tuvių Bendruomenės komisiją, susirinkusią į posėdį
Lietuvos Valstybės atkūrimo šimtmetį švenčiančioje
Lietuvoje. Tikiu, kad mokėdami švęsti, mokėsime ir
dirbti, nes mūsų laukia vienas svarbiausių iššūkių
– pasirengimas planuojamam referendumui dėl
dvigubos pilietybės. Nebeturime blaškytis, o turime
elgtis kaip tikri piliečiai, kad išspręstume šį Lietu-
vai ir jos valstybingumui svarbų klausimą”, – svei-
kindamas komisiją sakė ministras L. Linkevičius.

PLB vadovė Dalia Henke kalbėjo: „Praėjusių
metų gale įvardijome pagrindines idėjas akcijos ‘Idė-
ja Lietuvai’ metu. Iš šimtų idėjų buvo išrinktos trys
geriausios. Sveikinu! Džiugu, kad pilietybės išlai-
kymas nuo šiol ne vien tik Pasaulio lietuvių ben-
druomenės reikalas. Ir išduosiu, kad šiomis dieno-
mis PLB teiks vieną įdomų siūlymą – tikiuosi, mes
galėsime apie tai padiskutuoti ir priimsime naują,
racionalų sprendimą...”  

Seimo narys Žygimantas Pavilionis kalbėjo
apie pasiruošimą referendumui dėl dvigubos pilie-
tybės. Jis perspėjo, kad iki galimo referendumo liko
vieneri metai ir mėnuo, tačiau nuveikta be galo ma-
žai. Ypač daug nerimo kelia, kad šalies vadovybė kol
kas demonstruoja savo lėtapėdiškumą.    

Po sveikinimų kibo į darbus

Seimo ir PLB komisija posėdžiauja du kartus
per metus ir aptaria Lietuvoje bei užsienio valsty-
bėse gyvenančių lietuvių bendradarbiavimą, keičiasi
užsienio lietuviams aktualia švietimo, kultūros ir
kita informacija, Seimui ir kitoms valstybės insti-
tucijoms teikia pasiūlymus, kurie padėtų stiprinti
valstybingumą ir demokratinių tradicijų puoselė-
jimą.

Nuo 1995 m. veikiančią komisiją sudaro po 10 na-
rių iš Seimo ir Pasaulio lietuvių bendruomenės. Šio-
je Seimo kadencijoje komisijai pirmininkauja An-
tanas Vinkus (Seimas) ir Rimvydas Baltaduonis
(PLB).

Darbinis posėdis balandžio 24 d. prasidėjo nuo
aptarimo institucijų atsakymų į Komisijos 2017 m.
spalio mėn. priimtas rezoliucijas. Popietiniame po-
sėdyje buvo aptarta demografijos, migracijos ir in-
tegracijos politikos 2018–2030 m. strategija. Prane-
šimus šiomis temomis skaitė komisijos nariai Guo-
da Burokienė ir Kęstutis Eidukonis, socialinės ap-
saugos ir darbo ministras Linas Kukuraitis, vidaus
reikalų viceministras Giedrius Surplys, švietimo ir
mokslo ministrė Jurgita Petrauskienė bei jau spė-
jusios išgarsėti itin sėkmingos sugrįžtančiųjų iš už-
sienio gyventi ir čia dirbti integracijos programos
iniciatoriai – Tauragės rajono vadovai. 

Kita diena buvo skirta kultūrai. Pasitarta, kaip
vyksta pasiruošimas liepos mėnesį vyksiančiai pa-

saulio lietuvių dainų šventei ir kt. probleminiai klau-
simai. 

Kai kurios vėliavos – nenaudotinos

Kaip žinoma, šiemet, Valstybės atkūrimo šimt-
mečio metais, šimtas metų sukako ir mūsų trispal-
vei. Lygiai prieš šimtą metų, 1918 m. balandžio 25-ąją,
Lietuvos tarybos komisijos nutarimu Lietuvos tau-
tine vėliava patvirtinta trispalvė. 

Komisijos pirmininko pavaduotojas Henrikas
Antanaitis ir PLB valdybos narė Jūratė Caspersen
perskaitė pranešimus, iš kurių paaiškėjo, kad kai ku-
rių LB, kai kurių vyriausybinių ir visuomeninių or-
ganizacijų vėliavos, kurioms jau ne viena dešimtis
metų, žvelgiant iš dabar Lietuvos Respublikoje ga-
liojančio „Lietuvos Respublikos valstybės vėliavos
ir kitų vėliavų įstatymo” pozicijų, neatitinka kelia-
mų reikalavimų.  

Komisijos narys Henrikas Antanaitis iš Aust-
ralijos perskaitė Lietuvos Respublikos Heraldikos ko-
misijos posėdžio 2018 m. kovo 29 d. protokolą: „Svars-
tyta: Dėl Australijos ir Šveicarijos LB vėliavų nau-
dojimo. Nutarta: Atsižvelgiant į tai, kad pagal „Lie-
tuvos Respublikos Vėliavos ir kitų vėliavų įstatymo”
pirmo straipsnio trečią dalį, Lietuvos valstybės vė-
liavos etalonas negali būti naudojamas kaip Heral-
dikos pagrindas kitoms vėliavoms ir pagal antro
skirsnio septinto straipsnio antrąją dalį Lietuvos
valstybės vėliavos atvaizdą galima naudoti tik tokiu
būdu, kad nebūtų parodyta nepagarba Lietuvos
valstybės vėliavai, Australijos ir Šveicarijos Lietu-
vių Bendruomenių vėliavų naudoti negalima. Aust-
ralijos ir Šveicarijos valstybinių vėliavų naudojimą
reglamentuoja tų šalių įstatymai”. 

„Australijos LB vėliava mėlyname fone yra
siaura lietuviška trispalvė ir iš Australijos valsty-
binės vėliavos paimtas Pietų kryžius. Mes pasitik-
rinome su Australijos valdžios įstaigomis, ar su mūsų
vėliava yra viskas tvarkoje, ar nenusižengiama
Australijos įstatymams. Atsakymas buvo, kad tikrai
nenusižengta”, – kalbėjo H. Antanaitis.

Australijos lietuviai naudoja ir kitas vėliavas, ku-
riose yra įpinta Lietuvos trispalvė, tai yra Australijos

lietuvių skautų vėliava, kuri bendruomenei buvo pa-
dovanota 1958 m. Jos kairėje pusėje yra įkomponuota
trispalvė. Daugybėje, vos ne visose Australijos lie-
tuvių organizacijų vėliavose, yra įpinta trispalvė, kar-
tais panaudojamas dar ir Vytis, – o tam prieštarau-
ja minėtasis įstatymas.   

Ką pasakyti savo Bendruomenei?

Jūratė Caspersen iš Šveicarijos LB pasakojo, kad
jų vėliava buvo sukurta ir naudojama nuo tų laikų,
kai dar nebuvo valstybinės vėliavos įstatymo ir kai
dar nebuvo sukurta pati Heraldikos komisija, dabar
rekomenduojanti šių vėliavų nenaudoti. „Taip ne-
buvo, kad du žmonės susėdo, ir tokią vėliavą pasi-
rinko”, – sako J. Caspersen. „Ši vėliava priimta per
visuotinį Šveicarijos lietuvių susirinkimą iš 19 pa-
vyzdžių. Prie šitos vėliavos, kaskart perrenkant
naują valdybą, jos nariai yra prisaikdinami. Tai rodo
ypatingą pagarbą šiai vėliavai. Netgi žeidžia heral-
dikos komisijos perspėjimai šios vėliavos nenaudo-
ti. Be to, šioje vėliavoje yra panaudotas šveicariškas
kryžius. Ar galima labiau nusižengti Heraldijos
komisijos reikalavimams? Ką aš turėčiau paaiš-
kinti sugrįžusi iš šios sesijos namo mūsų bendruo-
menei?” – klausė J. Caspersen. 

Bendruomenių vėliavos šiemet, šimtmečio me-
tais, yra itin aktualios. Su jomis užsienio lietuviai
ketina atvykti Lietuvon į Pasaulio lietuvių dainų
šventę, Pasaulio lietuvių jaunimo suvažiavimą, Pa-
saulio lietuvių dienas. Ar iškilmingoje eisenoje, ki-
tuose renginiuose bus galima naudoti vėliavas, ne-
atitinkančias įstatymo? 

Seimo ir PLB komisija parengė prašymą He-
raldikos komisijai, kuriame prašoma Lietuvos Res-
publikos Seimo visomis įmanomomis priemonė-
mis sudaryti galimybes užsienio LB naudoti oficia-
lius Lietuvos Respublikos simbolius (Valstybinė, Is-
torinė vėliavos bei Herbas), apjungtus su rezidavi-
mo valstybių oficialiais simboliais: „Susipažinus su
Heraldikos komisijos atsakymais galima teigti, kad
pakeitus Valstybinės vėliavos ir kitų vėliavų įstatymo
kai kurias nuostatas ir numačius jame išimtį Pa-
saulio lietuvių šalių bei kraštų bendruomenėms, ku-

Seimo ir PLB komisija lankėsi Kauno Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjuje. 
Seimo komisijų sekretoriato nuotraukos

Seimo ir PLB komisijos pirmininkas dr. R. Baltaduonis ap-
dovanoja kadetus už sporto pasiekimus.

Australijos lietuvių skautų ir Lietuvių Bendruomenės vėliavos neatitinka įstatymo reikalavimų.



92018 GEGUŽėS 1, ANTRADIENISDRAUGAS

rias pripažino Lietuvos Respublika per
savo institucijas, šis klausimas būtų
sėkmingai išspręstas”, – sakoma prašy-
me.

Heraldikos komisijos, veikiančios
prie Lietuvos Respublikos prezidentūros,
pirmininkė, dalyvavusi šiame posėdyje,
dr. Agnė Railaitė-Bardė patikino, kad bus
kreiptasi į Seimą dėl šio valstybinės vė-
liavos įstatymo pakeitimų inicijavimo. Ji
taip pat paaiškino ir visus nuramino, kad
pagal dabar galiojantį įstatymą už rei-
kalavimų neatitinkančios vėliavos nau-
dojimą nėra numatyta bausmė, tik įspė-
jama. A. Railaitė-Bardė sako nemanan-
ti, kad lietuvių bendruomenės rezidavi-
mo šalies vėliavos, Vyties naudojimas ša-
lia trispalvės yra nepagarbos vėliavai ro-
dymas, tačiau, pabrėžė ji, dabar galio-
jantis įstatymas yra toks, o ne kitoks.  

Platus nagrinėjamų klausimų ratas

PLB ir Seimo komisija tęsė darbą.
Buvo gilinamasi į pilietybės išsaugojimo
problematiką, vaiko teises ir kitus gy-
vybiškai svarbius klausimus. 

Ketvirtadienis, priešpaskutinė ko-
misijos sesijos diena, buvo dar intensy-
vesnė, nes buvo svarstomos būsimos re-
zoliucijos, diskutuojama dėl jų formu-
luočių. Rytinis ir vakariniai posėdžiai
vyko už uždarų durų, be žurnalistų. 

Reiktų priminti, kad visi šios ko-
misijos posėdžiai yra transliuojami in-
ternetu, todėl juos galima sekti ne tik sė-
dint posėdžių salėje, o vėliau lengvai su-
rasti „Youtube” archyve, su kuriuo bet
kas ir bet kada gali susipažinti. 

Penktadienis buvo paskutinioji PLB
ir Seimo komisijos darbo diena, bet ne
mažiau atsakinga. Surengtoje spaudos
konferencijoje buvo atsiskaityta už sa-
vaitę vykusios komisijos darbą, pa-
skelbtos rezoliucijos. 

Spaudos konferencija

„Kad pilietybės išsaugojimas taptų
realybe, būtinai reikia politinio sutari-
mo, politinės valios. Tiek Seimas, tiek
prezidentė, tiek Vyriausybė turi susi-
telkti ir rasti tą sprendimą. Kurį kelią pa-
sirinkti, reikės nuspręsti Lietuvos va-
dovams, o mes visada palaikysime vie-
ningą sutarimą. Dėl pilietybės vienybės
tikrai neaukosime ir paremsime tą
sprendimą, kurį pasirinks Lietuvos va-
dovai”, – per spaudos konferenciją Seime
balandžio 27 d. sakė Seimo ir PLB ko-
misijos vadovas nuo išeivijos R. Balta-
duonis.

Jungtinės Karalystės LB vadovė Da-
lia Asanavičiūtė irgi pabrėžė, kad spren-
dimo galia dėl daugybinės pilietybės
įteisinimo – ne pasaulio lietuvių ranko-
se, o Seimo. „Ir mes raginame Seimą ap-
sispręsti ir išnaudoti visas galimybes,
kad pasaulio lietuviai turėtų galimybę
neatsisakyti ir išsaugoti savo  prigimti-
nę pilietybę, kuri brangi tiek emociškai,
tiek ir praktiškai”, – kalbėjo ji.

„PLB neturi kito kelio – eisime
kartu, esame viena nedaloma tauta. Ir aš
tikiuosi, kad tai bus sėkmė”, – sakė D.
Henke.

Valstybės vadovai svarsto, kad re-
ferendumas dėl dvigubos pilietybės įtei-
sinimo galėtų vykti kartu su prezidento
rinkimais 2019 m. Pasaulio lietuviai bai-
minasi, kad paskelbus referendumą dėl
dvigubos pilietybės įteisinimo, jis neį-
vyktų, nes sprendimui priimti reikia
ne tik daugiau kaip pusės piliečių daly-
vavimo, bet ir daugiau kaip pusės visų pi-
liečių balsų „už”. Išeivijos atstovai svars-
to, kad dvibugą pilietybę būtų galima iš-
saugoti ir pakeitus Pilietybės įstatymą,
tačiau Konstitucinis Teismas keliskart
yra pasisakęs, kad toks sprendimas įma-
nomas tik referendumu.

JAV ir Lietuva švenčia 100 metų draugystę
Atkelta iš 1 psl.

„JAV ambasada paskelbė konkursą ir pasiūlė suteikti
paramą tokios parodos parengimui. Mes subūrėme stip-
rią istorikų komandą, į kurią įėjau ir aš, ir istorikai Eu-
genijus Balandis, Giedrius Janauskas, taip pat Ilona Bu-
činskytė, kartu dirbo ir Fulbright stipendininkas iš Ame-
rikos Charles Perrin, kuris šiuo metu dėstytojauja Vy-
tauto Didžiojo universitete. Mes atrinkome dešimt svar-
biausių temų, kiekvienas istorikas kuravo tam tikras sri-
tis. Jau šiemet sausį sužinojome, kad mūsų paraiška nu-
galėjo konkurse ir gausime ambasados paramą parodai
surengti. Darbas buvo įdomus, medžiagos įvairiuose ar-
chyvuose radome labai daug ir tik dalį jos, pačios įdo-
miausios panaudojome šioje parodoje”, – sakė direkto-
rius.

Nacionalinė M. Mažvydo bibliotekoje parodos ati-
darymo metu dalyvavo ir JAV ambasadorė Lietuvoje
Anne Hall, ir Prezidentas Valdas Adamkus. Susirinku-
siuosius muzikiniu kūriniu pasveikino Fulbright prog-
ramos studentas, trimitininkas Dovas Lietuvninkas,
atlikęs Jono Tamulionio kūrinį „Monologas”. Įdomu tai,
kad šio iš JAV, Čikagos atvykusio studento prosenelis Al-
fonsas Pimpė buvo Pirmosios Lietuvos Respublikos po-
litikas, IV Seimo narys, o jo prosenelė buvo Elžbieta Ku-
dirkaitė, Vinco Kudirkos jauniausioji sesuo.

Nacionalinės bibliotekos direktoriaus pavaduotoja

informacijos išteklių ir paslaugų plėtrai Sandra Lek-
nickienė, tardama sveikinimo žodį, susirinkusiems pri-
minė, kad su JAV kultūros ir mokslo institucijomis bib-
lioteka bendradarbiauja jau ne vieną dešimtmetį, tą ryšį
ypač stiprina išeivijos pastangos.

Prezidentas V. Adamkus pabrėžė tvirtą moralinę JAV
poziciją dėl Lietuvos laisvės. „Moralinį įsipareigojimą
Lietuvai nepripažinti okupacijos JAV išlaikė visą laiką.
Nors buvo ir daugiau tokių šalių, nė viena kita neišlai-
kė tokios tvirtos pozicijos per visą okupaciją”, – tvirti-
no Prezidentas.

Kūrybinės komandos vardu kalbėjo jos vadovas,
mokslininkas dr. Ch. Perrin. „Mano tyrinėjimo kryptis
– Lietuvos istorija. Dirbdamas prie šios parodos sužinojau
daug naujų dalykų. Todėl tikiuosi, kad ir kiekvienas iš
jūsų šiandien sužinos ką nors naujo”, – sakė moksli-
ninkas.

Naujoji paroda išsamiai atskleidžia per šimtmetį
brandintų ir puoselėtų JAV ir Lietuvos santykių dina-
miką. Parodos kūrėjai surinko unikalius dokumentus,
fotografijas ir kitą istoriografinę medžiagą, vaizduojančią
svarbiausius bendros istorijos faktus ir galbūt mažiau
girdėtus pasakojimus apie Lietuvos ir Amerikos santy-
kių dinamiką bei istorines asmenybes, formavusias bei
lėmusias šiuos santykius.

„Man pačiam rengiant šią parodą kai kas buvo ma-
žiau žinoma ir net netikėta. Mes norėjome ne tik paro-
dyti išeivijos įtaką Amerikoje, lietuvių indėlį į Amerikos
kultūrą, bet ir papasakoti įdomias istorijas, parodyti drau-
gystės ryšius tarp lietuvių ir amerikiečių. Šiandien
jau gal primiršta jūreivio Simo Kudirkos, kažkada iš rusų
laivo peršokusio į amerikiečių, istorija, bet ją atgaivina
paroda, ją atgaivins ir šiemet pasirodysiantis doku-
mentinis filmas ‘Šuolis’. 

Vėl priminsime Lietuvos krepšinio rinktinės ir
amerikiečių roko grupės ‘The Greatful Dead’, kuri fi-
nansavo rinktinės kelionę į olimpines žaidynes Barce-
lonoje istoriją. Tų įvairių jaudinančių istorijų yra tikrai
nemažai, ir apie tai taip pat norėjome priminti šioje pa-
rodoje”, – teigė A. Antanaitis.  

Pasak jo, parodai pavyko rasti unikalių ir iki šiol ma-

žai kam žinomų dokumentų. Tarp jų – ir Prezidento Ka-
zio Griniaus sūnaus Liūto Griniaus pasirašytas ir į DP
stovyklą Vokietijoje išsiųstas iškvietimas būsimajam Lie-
tuvos prezidentui Valdui Adamkui atvykti į Ameriką bei
kiti.

Paroda leidžia pažinti amerikiečius ir lietuvius per
juos vienijančias tarpvalstybinės ir kultūrinės veiklos
sritis – meną, sportą, ekonomiką, saugumą ir diploma-
tiją. Nauju žvilgsniu parodoje pažvelgiama į lietuvių iš-
eivijos Amerikoje ir jos vaidmenį įkūnijant svarbiausias
lietuvių viltis ir lūkesčius tarpukario metu, per sovietų
okupaciją bei Lietuvai atkūrus nepriklausomybę. Be to,
paroda atskleidžia Lietuvos ir Amerikos mokslininkų,
menininkų ir sportininkų ryšius, bendrus jų sumany-
mus, kuriuos vienijo siekis dalintis abi šalis praturti-
nančia patirtimi.

JAV ambasadorė A. Hall, atidarydama parodą, pa-
brėžė, kad jai didelė garbė būti JAV ambasadore Lietu-
voje tokiu metu, kai Lietuva švenčia valstybingumo at-
kūrimo šimtmetį. Pasak jos, pastaruosius šimtą metų
Jungtinės Valstijos su pasididžiavimu vadino Lietuvą
savo drauge.

„…Ši paroda skirta pagerbti vyrus ir moteris abie-
jose Atlanto pusėse, pašventusius savo gyvenimus kul-
tūriniams, ekonominiams ir politiniams ryšiams tarp
mūsų šalių. Esame skolingi jiems padėką, taip pat ir jums,
Prezidente  Adamkau.

Norėčiau padėkoti visam Prezidento Valdo Adam-
kaus bibliotekos darbuotojams, taip pat ir Fulbright
moks lininkui iš JAV Charles Perrin, už jūsų didelį dar-
bą surandant vaizdo medžiagą, istorijas ir kitą infor-
maciją, kuri įkūnija mūsų dvišalių santykių istoriją.

Taip pat norėčiau padėkoti Lietuvos nacionalinei
Martyno Mažvydo bibliotekai už suteiktą erdvę šios pa-
rodos atidarymui, prieš jai pradedant savo kelionę per
dešimtį šalies miestų. Ši paroda keliaus po Lietuvą pa-
sakodama mūsų partnerystės ir draugystės istoriją
tūkstančiams mokinių. Amerikos žmonių vardu noriu
padėkoti Lietuvai už šimtą metų draugystės ir palinkė-
ti dar šimto metų”, – sakė ambasadorė.

Parodą lydi ir filmuota medžiaga iš Lietuvos cent-
rinio valstybės archyvo apie legendinį Amerikos lietu-
vių krepšininką Praną Lubiną, taip pat įrašytas pokal-
bis su Nobelio premijos laureatu, lietuvių kilmės moks-
lininku ekonomistu profesoriumi Robert J. Shiller. Ap-
keliavusi Lietuvą, ši paroda grįš į Kauną ir Prezidento
V. Adamkaus bibliotekoje-muziejuje bus eksponuoja-
ma nuolat. 

Direktorius A. Antanaitis Prezidentui V. Adamkui pasakoja apie
parodos eksponatus.                               Organizatorių nuotraukos

Parodos stendai keliaus po visą Lietuvą.

Stenduose pristatomas ir laikraštis „Draugas”.
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Parengė Vitalius Zaikauskas

LIETUVA IR PASAULIS

Maskva atsakė į Lietuvos „Magnitskio sąrašą“ 
Vilnius (BNS) – Rusijos Užsienio

reikalų ministerija (URM) pranešė
savo sankcijomis atsakiusi į Lietuvos
sudarytą „Magnitskio sąrašą”, drau-
džiantį atvykti į Lietuvą Rusijos pi-
liečiams.

Kaip informavo Rusijos užsienio
reikalų ministerija, Rusijai būtų „ne-
teisinga likti skolingai partneriams,
kalbant apie jų provokacinę veiklą”.

„Atsakant į Vilniaus priimtą ame-
rikiečių ‘Magnitskio sąrašo’ analogą, iš-
kilo būtinybė įvesti draudimą atvykti
į Rusiją priešiškiausiai nusiteikusiems
Lietuvos piliečiams, įskaitant vieti-
nius politikus, parlamentarus ir poli-
tologus”, – informuoja Rusijos URM.

„Įspėjame, kad rusiškasis draudi-
mo sąrašas liks atviras, ir jei Vilnius tęs
savo provokacinę liniją, į jį bet kuriuo
metu gali būti įtraukiamos ir naujos
personalijos”, – teigiama pranešime.

Lietuvos URM patvirtino gavusi
informacijos, kad kai kurie Lietuvos pi-
liečiai įtraukti į asmenų, kuriems
draudžiama atvykti į Rusiją, sąrašą, ta-
čiau jų tapatybė ir skaičius neatsklei-
džiamas. Šiame sąraše esančius žmo-
nes ministerija informuoja asmeniškai.

Sąrašas nėra viešinamas dėl as-

mens duomenų apsaugos.
Apie tai, kad buvo informuoti apie

patekimą į šį sąrašą ,,Facebook” pa-
skelbė apžvalgininkas Rimvydas Va-
latka, „Laisvės TV” žurnalistas And-
rius Tapinas ir tinklalapio 15min.lt žur-
nalistas Dovydas Pancerovas.

Į sąrašą pateko ir Seimo nariai: tai
socialiniame tinkle paskelbė Nacio-
nalinio saugumo ir gynybos komiteto
pirmininkas „valstietis” Vytautas Ba-
kas, Seimo narys Laurynas Kasčiūnas.
Jis tikino, kad, jo žiniomis, sąraše yra
daugiau kaip dešimt Seimo narių.

Asmenys nurodo buvę informuo-
ti, kad į Rusiją negalės atvykti penke-
rius metus.

Kovo pabaigoje Lietuva, rodydama
solidarumą su Didžiąja Britanija dėl
buvusio dvigubo šnipo apnuodijimo, iš-
siuntė iš šalies tris Rusijos diplomatus,
taip pat papildė „juodąjį sąrašą” de-
šimtimis Rusijos piliečių. Jame esan-
tiems asmenims draudžiama atvykti į
šalį. 

Į vadinamąjį ,,Magnitskio sąrašą”
tuomet papildomai įtrauktas 21 as-
muo, dar 23 asmenims uždrausta at-
vykti į Lietuvą dėl grėsmių naciona-
liniam saugumui.

K. Donelaičio muziejui prašoma ES paramos
Vilnius (BNS) – Rašytojo Kristi-

jono Donelaičio muziejaus sutvarky-
mui Karaliaučiaus srityje Rusijoje
prašoma Europos Sąjungos (ES) pa-
ramos.

K. Donelaičio draugijos pirmi-
ninkas Gintaras Skamaročius pasa-
kojo, kad šį mėnesį pateikta paraiška
prašant beveik 1 mln. eurų remonto
darbams. Gavus paramą tvarkymo
darbus tikimasi pradėti kitą pavasarį.

Tolminkiemyje (Čistyje Prūdy)
įsikūręs vieno iš lietuvių literatūros
pradininkų, liuteronų kunigo K. Do-
nelaičio memorialinis muziejus yra
prastos būklės, jau anksčiau skelbta
apie kiaurą stogą, byrantį tinką.

„Situacija yra nepasikeitusi, sto-
go skyles bandoma uždengti senomis
čerpėmis iš atsargos, čerpių byrėjimas
nėra masinis reiškinys, bet kartais, sa-
kysime, po didesnės audros, tokių at-
vejų buvo (...), radau vieną kartą van-
denį lašant ant eksponatų”, – sakė G.
Skamaročius.

Anot jo, jei pagal minėtą programą

būtų patvirtintas finansavimas, darbai
Tolminkiemyje ir Kiduliuose galėtų
prasidėti 2019 metų pavasarį ar vasarą.

„Tolminkiemyje prašome lėšų kle-
bonijos pastato visiškam atnaujini-
mui: stogui, langams, durims, sie-
noms, pamatams ir t.t., taip pat baž-
nyčios apšiltinimui naudojant pože-
minius geoterminius vandenis, tikė-
tina, kad tais pačiais vandenimis ga-
lėsime apšildyti ir klebonijos pastatą”,
– sakė G. Skamaročius.

Aštuonioliktame amžiuje gyve-
nęs K. Donelaitis laikomas lietuvių
grožinės literatūros pradininku. Žy-
miausias jo kūrinys – poema „Metai”.

Muziejui priklauso buvusi Tol-
minkiemio evangelikų liuteronų baž-
nyčia, klebonija, sugriauto našlių
namo bei klebonijos ūkinių pastatų pa-
matai, šulinys, šventoriaus mūro tvo-
ra, kapinių liekanos, K. Donelaičio
atminimo akmuo.

1950 metais atstatytos bažnyčios
kriptoje palaidoti poeto palaikai.

Siūloma pripažinti Senovės baltų religiją 
Vilnius (Alkas.lt) – Siūloma

suteikti valstybės pripažinimą Se-
novės baltų religinei bendrijai
„Romuva”.

„Valstybės pripažinimas reikš-
tų, jog valstybė palaiko Senovės
baltų religinės bendrijos „Romu-
va” dvasinį, kultūrinį ir socialinį
palikimą. Pažymėtina, kad vals-
tybės pripažinimas nesuteikia re-
liginėms bendrijoms tokio pat sta-
tuso ir tokių pačių privilegijų, ko-
kias turi valstybės pripažintos tra-
dicinės Lietuvoje religinės ben-
druomenės ir bendrijos, (...) ta-
čiau suteikia kai kurių privilegijų,
palyginti su valstybės pripažinimo ne-
turinčiomis religinėmis bendruome-
nėmis ir bendrijomis. Ši bendrija ga-
lėtų sudaryti santuokas, kurios suke-
lia tokias pat teisines pasekmes, kaip
ir santuokos sudarymas civilinės met-
rikacijos įstaigoje. Suteikus valstybės

pripažinimą, ši bendrija įgytų teisę mo-
kyti tikybos ir religinių apeigų vals-
tybės ir savivaldybių mokyklose, ti-
kinčiųjų mokinių ar jų tėvų prašymu,
nepažeidžiant pasaulietinės mokyk-
los sampratos”, – teigiama aiškina-
majame rašte. 

Istorinis abiejų Korėjų vadovų susitikimas 
Kojangas (ELTA, BNS, „Draugo”

info) – Balandžio 27 dieną  surengtame
istoriniame susitikime Šiaurės ir Pie-
tų Korėjų vadovai susitarė dirbti kar-
tu, siekiant išvaduoti Korėjos pusiasalį
nuo branduolinių ginklų.

Šiaurės Korėjos vadovas išreiškė
pasiryžimą atsisakyti branduolinės
savo šalies programos. Apie tai skel-
biama bendrame Šiaurės Korėjos va-
dovo Kim Jong-un ir Pietų Korėjos
prezidento Moon Jae-in pranešime.

Abi Korėjos šiais metais sieks ga-
lutinai užbaigti Korėjos karą, kuris bai-
gėsi paliaubomis, bet taikos sutartis
taip ir nebuvo pasirašyta. Dėl to for-
maliai Korėjos pusiasalyje vis dar ga-
lioja karo padėtis, o paliaubos trunka
jau 65 metus.

Be kita ko, skelbiama, kad Pietų
Korėjos prezidentas vėliau šiais metais
apsilankys Pchenjane. Vizitas turėtų
vykti rudenį. 

Pietų Korėjos prezidento Moon
Jae-in atstovo Yoon Yong-chan teigimu,
Pungeri branduolinių bandymų vietos
uždarymas bus viešas ir greitai bus pa-
kviesti ekspertai iš Pietų Korėjos ir
JAV. 

Nuo 2006 metų šioje branduoli-
nių bandymų vietoje buvo atlikti šeši
branduoliniai bandymai. 

Šiaurės Korėjos vadovas Kim
Jong-un per įvykusį aukščiausiojo ly-
gio susitikimą su Pietų Korėjos prezi-
dentu Moon Jae-in pareiškė, jog kitą
mėnesį uždarys šalies branduolinių
bandymų poligoną.

Šiaurės Korėja teigė pakeisianti
savo laiko juostą, kad abiejose Korėjose
būtų vienodas laikas. Šiuo metu laikas
skiriasi pusvalandžiu. 

Reaguodamas į šiuos įvykius JAV
prezidentas Donald Trump pareiškė
besiviliantis, kad po trijų ar keturių sa-
vaičių įvyks jo susitikimas su Kim
Jong-un, kurio metu jie kalbėsis apie
Korėjos pusiasalio denuklearizavimą. 

Jis pažymėjo, kad su Šiaurės Ko-
rėja „nežaidžia žaidimų”.

Pietų Korėjos prezidento admi-
nistracija, informuodama apie Moon
Jae-in telefono pokalbį su D. Trump,
pranešė, jog prezidentai pasidalijo
nuomonėmis apie dvi ar tris galimas
JAV ir Šiaurės Korėjos aukščiausiojo
lygio susitikimo vietas.

Šiaurės Korėjos vadovas Kim
Jong-un pareiškė, jog Pchenjanui ne-
bereikės branduolinių ginklų, jeigu
bus pasirašyta taikos sutartis su Jung-
tinėmis Valstijomis.

NATO vadovas: vilčių teikiantis pirmasis žingsnis
Briuselis (ELTA) – NATO gene-

ralinis sekretorius Jens Stoltenberg pa-
sveikino vykusį istorinį Šiaurės ir
Pietų Korėjų vadovų susitikimą ir pa-
vadino jį „teikiančiu vilčių”. Tačiau tuo
pat metu Aljanso vadovas įspėjo, kad at-
eityje vis dar laukia nemažai iššūkių.

„Tai – pirmas žingsnis, jis teikia
vilčių, tačiau turime suvokti, kad prie-
šakyje mūsų laukia dar daug sunkaus
darbo”, – Briuselyje vykstančiame
NATO užsienio reikalų ministrų su-

sitikime sakė J. Stoltenberg.
Susitikę Šiaurės Korėjos vadovas

Kim Jong-un ir Pietų Korėjos prezi-
dentas Moon Jae-in susitarė siekti
nuolatinės taikos ir visiškos susiskal-
džiusio pusiasalio denuklearizacijos.

Pasak NATO vadovo, šis istori-
niu vadinamas susitikimas yra inten-
syvaus politinio, diplomatinio ir eko-
nominio spaudimo, kurį tarptautinė
bendruomenė darė Pchenjanui, re-
zultatas.

NATO šalys vieningos Rusijos atžvilgiu
Briuselis (ELTA) – NATO šalys

patvirtino besilaikančios bendros nuo-
monės dėl poreikio priešintis Rusijos
agresijai. Tai jos padarė nepaisydamos
nuomonių skirtumų gynybos finan-
savimo klausimu ir naujajam JAV
valstybės sekretoriui Mike Pompeo
spaudžiant sąjungininkes prisiimti
didesnę finansinę naštą.

Briuselyje susitikę Aljanso narių
užsienio reikalų ministrai sutarė dėl
būtinybės ieškoti būdų priešintis Ru-
sijos taikomoms hibridinio karo tech-
nikoms – ardomajai veiklai, propa-
gandai, kibernetiniam karui, – kurio-
mis siekiama pakirsti Vakarų pama-
tus, tačiau neišprovokuojant Aljanso

karinio atsako.
Nepaisant naujojo Donald Trump

diplomatijos vadovo turimos griežto-
sios linijos šalininko reputacijos, 29-ių
narių Aljansas susitarė Kremliaus at-
žvilgiu tęsti dvikryptę politiką: stip-
rinti gynybą ir atgrasymą, tuo pat
metu siūlant užmegzti dialogą.

Pabrėždamas, kad šios derybos –
pirmasis NATO ministrų susitikimas
nuo to laiko, kai, kaip įtariama, Rusi-
jos agentai Anglijos Solsberio mieste
nervus paralyžiuojančia medžiaga ap-
nuodijo buvusį rusų dvigubą agentą,
Didžiosios Britanijos užsienio reikalų
sekretorius apibendrino Aljansui iš-
kylančią dilemą.

BBC svarsto persikelti iš Rusijos į Latviją
Ryga (Diena.lt) – Britų transliuo-

tojas BBC kreipėsi į Latviją dėl galimo
savo regioninės redakcijos perkėlimo
iš Rusijos į šią Baltijos šalį. Tai pranešė
Latvijos užsienio reikalų ministerijos
atstovas spaudai Gints Jegermanis.

„Į mus kreipėsi BBC biuras Lat-
vijoje. Atsižvelgdami į tai, kad Rusijoje
žurnalistams jau seniai susiklostė
sunki situacija, britai pradėjo svarstyti
galimybę evakuotis iš Maskvos ar iš
Rusijos apskritai”, – sakė jis.

Tikimasi, kad pripažinus romuvius, didės pasaulio
susidomėjimas Lietuva. Welovelithuania nuotr.

Šiaurės Korėjos vadovas buvo pakviestas
peržengti Pietu Korėjos sieną.

Sandra Rose nuotr.



112018 GEGUŽėS 1, ANTRADIENISDRAUGAS
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ARAS ŽLIOBA, M.D.
AKIŲ LIGOS – CHIRURGIJA
219 N. Hammes Avenue

Joliet, IL 60435
Tel. 815–741–3220

DR. ŽIBUTė ZAPARACKAS
DR. PAUL KNEPPER
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150 E. Huron, Suite 1000
Chicago, IL 60611
Valandos susitarus
Tel. 312–337–1285
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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 

Advokatas
GInTARAS P. ČEPĖnAS

6436 S. Pulaski Rd., 
Chicago, IL 60629

Tel. 773-582-4500
Valandos pagal susitarimą

ADVOKATAI

www.draugas.org

Atkelta iš 7 psl.

Vieno išvaizda ypatinga – jo ne tik
kūną, bet ir veidą bei visą galvą puo-
šia tatuiruotės. Paklausiu, kiek laiko
prireikė išmarginti visą kūną įvai-
riais piešiniais. Trumpai pagalvojęs,
atsako, kad 25-erius metus.

Bevaikščiodami atrandame įdo-
mių pastatų, bažnyčių, aikščių. Dide-
lis miestas pareikalauja jėgų, o infor-
macijos pažeria tiek, kad net galva
ūžia. Gerai, kad kelionės pabaigai pa-
sirinkome jau mūsų pamėgtą kurortą
– Puero Vallarta. Pasiilgome ramybės
ir vandenyno. Autobusas mus veža į pa-
skutinį atostogų tašką: pro langą
šmėkšteli agavos laukai, pravažiuoja-
me garsųjį Tekilos miestelį. Vėl kalnai,
dykumos, slėniai. Atsisveikiname su
akiai įprastais tapusiais vaizdais, ku-
rių  mums tikrai truks. Kelios kelionės
savaitės prabėgo nepastebimai, bet
kelionė dar nesibaigia. 

Tik tiek, kad vietovę Puerto Val-
larta jau pažįstame. Ten visada apsi-
stojame seniausiame miesto viešbutyje
Rosita, kuris vis dar priklauso tai pa-
čiai meksikiečių šeimai. Tai visame pa-
saulyje žinomas kurortas ir tarsi ne-
bėra prasmės apie jį kažką rašyti. Ta-
čiau norėčiau tik aprašyti puikų, vie-
nos dienos maršrutą, kurį jau įveikė-
me antrą kartą. Tereikia autobusu
nuvažiuoti iki Boca miestelio, iš ten lai-
veliu nuplaukti iki kito miestelio Los
Animas ir jau pakrante pėstute grįžti
atgal  į Bocą. Tai truputį varginanti ke-
lionė, bet nuostabi, aplankant lauki-
nius paplūdimius, džiungles. 

Puerto Vallarta, ko gero, yra vie-
na gražiausių vietų visoje Meksikoje.
Kelios dienos šiame kurorte nepra-
ilgsta. Kaip tik tuo metu, kai mes lan-

Meksika – artima ir nepažįstama (III)

XVII a. mieste vyko didelės statybos – pastatyti architektūriniai paminklai ir  šis akvedu-
kas. 

kėmės, čia buvo švenčiama Šv. Merge-
lės savaitė, tai kas vakarą miesto cent-
rą užplūsdavo maldininkų procesijos,
skambėjo bažnyčių varpai, žmonės
buvo pakilios nuotaikos. Puiki atosto-
gų pabaiga ir dar neišvažiavus vėl no-
risi čia grįžti. 

Dažnai žmonės manęs paklausia,
ar nepavojinga keliauti Meksikoje, net
meksikiečiai kiek stebėdamiesi tuo
pasidomi. Tikrai ne, nes keliaujame tu-
ristinėmis vietomis, o ne nuotykių ieš-
koti. Kaip žinia, nuotykiai dažniau-
siai užklumpa tamsiu paros metu ir be-
silinksminant įtartinose vietose. Aišku,
gal ir gali tave apvogti, bet taip atsi-
tinka visame pasaulyje. Meksiką tikrai
verta aplankyti.  Verta ne tik atosto-
gauti jau žinomuose kurortuose, ši ša-
lis turi parodyti kur kas daugiau!

Pabaiga

Janitzio sala yra apgyvendinta tik vietinių
gyventojų, tačiau yra populiari tarp tu-
 ristų, tikinčiųjų ir norinčių pažinti vietinę kul-
tūrą bei pamatyti  šį monumentą.

Mylima Mamutė 

A † A
DANA MARCINKUTĖ BAZIENĖ

mirė 2018 m. balandžio 28 d.  
Gimė Joniškyje, Lietuvoje, 1934 m. birželio 24 d.
Gyveno Lemont, IL, Oak Lawn, IL, Chicago, IL ir vasarodavo

Torch Lake, MI.
Nuliūdę liko: duktė Rita su vyru Scott.
Kartu su savo vyru Vincu įsteigė ir 30 metų dirbo dantų tech-

nikos laboratorijoje – Vince Dental Ceramics.
Dana džiaugėsi draugais ir kelionėmis, buvo aktyvi Švč. Mer -

ge lės Marijos Gimimo parapijos narė – puošdavo šiaudinukais
Ka  lė dų eglutes bažnyčioje, padėdavo ruošti vaišes po Mišių,
atlikdavo kitokius darbus. Dana buvo nuostabi šeimininkė, jos
namai ir vaišių stalas visuomet būdavo išradingai papuošti.

Jos labiausiai įsimintina veikla buvo našlaičių globa.
Velionė bus pašarvota trečiadienį, gegužės 2 d., nuo 4 val. p. p.

iki 8 val. v. Palos-Gaidas Funeral Home, 11028 S. Southwest Hwy,
Palos Hills, IL.  

Atsisveikinimas su velione vyks ketvirtadienį, gegužės 3 d.,
nuo 10 val. r. Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje, kur 11
val. r. bus aukojamos gedulingos šv. Mišios už velionės sielą. Po
Mišių velionė bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse.

Nuliūdusi šeima

Laidot. direkt. Palos-Gaidas, tel. 708-974-4410 arba
www.palosgaidasfh.com.

A † A
IRENA ANATOLIJA SULLIVAN

(ŽILINSKAS)
Mirė balandžio 25 d. St. James ligoninėje Chicago Heights, IL,

sulaukusi 84 metų amžiaus.
Nuliūdę liko: duktė Emily Sullivan, brolis Valentinas su žmo -

na Dalia Žilinskas, daug giminių ir draugų.
Irena buvo a. a. Kevin žmona.
Velionė bus pašarvota gegužės 5 d., šeštadienį, nuo 4 val. p. p.

iki 6 val. v. Palos-Gaidas laidojimo namuose, 11028 Southwest
Hwy, Palos Hills, IL. 6 val. v. vyks atsisveikinimo apeigos.

Prisiminimais ir mintimis apie velionę kviečiame dalintis in -
ter netinėje svečių knygoje:  www.palosgaidasfh.com.

Nuliūdę duktė ir kiti giminės

Laidot. direkt. Palos-Gaidas, tel. 708-974-4410 arba
www.palosgaidasfh.com.

Su liūdesiu pranešame, kad 2018 m. balandžio 26 d., sulaukęs
98 metų amžiaus, iškeliavo pas Viešpatį 

A † A
JUSTINAS PIKŪNAS, PhD

Liko žmona Regina, sūnus Justas, duktė Kristina, duktė Ra -
mo na Saputo (vyras Myles), anūkė Sesame Rasa Unlu (vyras
Yigit).

Liūdinti šeima
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IR

APLINK MUS
� Gegužės 6 d., sekmadienį, kai Lietuvoje
švenčiama Motinos diena, Švč. Mergelės Ma-
rijos Nekalto Prasidėjimo bažnyčioje (2745
W. 44th St., Chicago, IL) šv. Mišių metu bus
vainikuojama Švč. Mergelė Marija ir pager-
biamos motinos. 

�  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 13 d. po lietuviškų šv. Mišių (10
val. r.) Švč. Mergelės Marijos Nekalto Prasi-
dėjimo parapijos salėje JAV LB Brighton Par-

ko apylinkės vyrai ruoš pietus Motinos dienos
proga. Bus įvairių linksmybių. Kviečiame da-
lyvauti.

�  Gegužės 18 d., penktadienį, 7:30 val. v.
Tėviškės  parapijoje (5129 Wolf Road, Wes-
tern Springs, IL 60558) vyks susitikimas su
literatais iš Lietuvos. Dalyvaus poetas, filosofas,
pedagogas Liutauras Degėsys, rašytoja, poe-
tė, ,,Nemuno” žurnalo vyr. redaktorė Erika
Drungytė ir poetas, ,,Metų” žurnalo vyr. re-
daktorius Antanas Šimkus. Visi kviečiami va-
karonėje gausiai dalyvauti.

� ,,Draugo” laikraščio metinis pobūvis vyks
š. m. spalio 14 d., sekmadienį, 1 val. p. p.
Pasaulio lietuvių centre, Lemonte, didžiojo-
je salėje. Programa bus paskelbta vėliau.

Baltijos šalių valstybingumo atkūrimo

šimtmetis bus iškilmingai paminėtas

Bostone. Organizatoriai – Bostono The

Baltic Society ir Naujosios Anglijos The

Baltic American Society – kviečia į ren-

ginius, kurie vyks Marriott Copley Pla-

ce viešbutyje (110 Huntington Ave,

Boston, MA 02116) visą savaitgalį –

lapkričio 23–25 dienomis. Trijų dienų

programoje numatomi pranešimai, filmų

peržiūros, koncertai, parodos, mugė ir

iškilmingas pokylis. Informacija ir bilie-

tai:

http://balticboston.com/

Nupieškite pašto ženklą Lietuvai!

Lietuvos Nepriklausomybės ir pirmų lietuviškų pašto ženklų išleidimo šimt-
mečio jubi-liejų pažymint, Filatelistų draugija ,,Lietuva” skelbia piešinių kon-
kursą šimtmečio pašto ženklui LIETUVA – 100 sukurti.

Tikslas. Pažymint Lietuvos Nepriklausomybės ir pirmųjų Nepriklausomos Lie-
tuvos pašto ženk-lų išleidimo šimtmetį, kviesti vaikus ir jaunimą prisidėti prie šių
svarbių Lietuvos istorinių įvykių įamžinimo, nupiešiant pašto ženklą Lietuvos Ne-
priklausomybės ir pirmųjų lietuviškų pašto ženklų šimtmečiui atžymėti.

Reikalavimai. Piešinys turi būti atliktas ant standartinio piešimo lapo dydžio
(8.5x11), atliktas spalvotais pieštukais, guašu, kreidutėmis ar kt. spalvinimo prie-
monėmis. Piešinys, vaiz-duojantis pašto ženklą, gali  būti horizontalus arba verti-
kalus. Ženkle turi būti matomas įrašas  LIETUVA 100  ar kitas  šį jubiliejų įprasmi-
nantis  įrašas (Lietuva 1918–2018, Lithuania 100, Lithuania 1918–2018 ar  pan.).  

Informacija jaunimui. Konkurse kviečiami dalyvauti lituanistinių mokyklų mo-
kiniai, JAV ir Kanados Lietuvių  Bendruomenės grupių, būrelių vaikai bei visi lietu-
viukai nuo 7 iki  15 metų amžiaus (trys amžiaus kategorijos: 7–9 m., 10–12 m. ir  13–
15 m.). Antroje piešinio lapo pusėje būtina aiškiomis raidėmis parašyti vaiko var-
dą, pavardę, amžių, pilną adresą ir telefoną arba el. pašto adresą.  

Paroda. Visi piešiniai bus rodomi  jubiliejinėje Filatelistų draugijos ,,Lietuva”  LITH-
PEX XXXI parodoje Pasaulio lietuvių centre „Sielos” galerijoje, š. m. spalio 22 – lapk-
ričio 4 dienomis. Geriausiai įvertinti piešiniai bus apdovanoti premijomis ir panaudoti
personalinių JAV pašto ženklų leidimui. Piešiniai nebus grąžinami.

Premijos. Kiekvienoje amžiaus kategorijoje bus skirtos trys premijos: pirmoji
– 100 dol., antroji – 50 dol. ir trečioji – 25 dol.

Pristatymo data. Piešinius konkursui ir parodai kviečiame siųsti  Konkurso ir
parodos rengimo komitetui iki š. m. birželio 15 d. adresu: 

Dr. Audrius Plioplys, 8844 S. Pleasant Avenue, Chicago, IL  60643.

Filatelistų draugijos ,,Lietuva” info

Registracija į X Tautinę
stovyklą jau prasidėjo.
Užsiregistravo jau per 100

skautų.  Nedelskite ir jūs – vie-

tų skaičius ribotas!  

Registracija vyksta tik

elektroni niu būdu. Anketos

ir daugiau 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


