
Dovaną Valdovų rūmams nupirko
Sotheby’s aukcione
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Californijoje gyvenantis teisininkas, lietuvių išeivijos visuomenės
veikėjas, mecenatas Donatas Januta šią savaitę Sotheby’s aukcio-
ne nupirko ypatingą kūrinį. Tai Lenkijos karaliaus ir Lietuvos didžiojo
kunigaikščio Jono Kazimiero Vazos (1609–1672) portretas, kurio au-
torius – olandų baroko tapytojas Pieter Danckerts. Šis XVII amžiaus
meno kūrinys, kuris į aukcioną pateko iš privačios Vokietijos
meno kolekcijos, papildys Lietuvos nacionalinio muziejaus Valdovų
rūmų ekspoziciją. 

Pats D. Januta ,,Draugui” papasakojo, kad žinią apie Val-
dovų rūmų specialistų norą įsigyti šį paveikslą jis gavo
tik praėjusią savaitę, likus vos kelioms dienoms iki var-

žytinių. 
,,Aš nesu meno vertės žinovas, todėl  remdamasis Val-

dovų rūmų muziejaus ekspertų patarimais, nustačiau man
priimtiną didžiausią kainą, kurią galėčiau mokėti už šį pa-
veikslą. Mūsų konkurentai buvo lenkai, nežinojome, kiek
jie varžytinėse kels kainą. Tačiau mums pavyko”, – sakė D.
Janu ta. Paveikslas (priskaičiavus mokesčius) nupirktas maž-
daug už 17 tūkstan čių dolerių. 

Sotheby’s aukcione telefonu dalyvavo ir dėl kainos var-
žėsi Lietuvos žurnalistas ir kelių istorinių knygų autorius

Vilius Kavaliaus-
kas. Kodėl Valdo-
vų rūmų administ-
racija, norėdama
įsigyti Jono Kazi-
miero Vazos port-
retą kreipėsi į D.
Janutą? ,,Būdamas
Lietu voje esu ap-
lankęs muziejus,
pasikalbėjęs su jų
darbuotojais. Esu
jiems pasakęs, kad
jei bus reikalinga
finansinė parama,
gali į mane kreip-
tis. Bent kartą per
metus prisidedu

RASA KAZLAS

Kroatija lietuviui pirmiausia asocijuojasi su gaiviu poilsiu prie
jūros, saulėtame paplūdimyje. Tačiau giliau pažvelgus ir
patyrinėjus Kroatijos isto riją, nelieka abejonių, kad šis ne-

 didelis kraštas yra Vidurio Europos ir Balkanų kryžkelės rojus. Šeši
pasau lio paveldo objektai ir aštuoni nacio na liniai parkai liudija,
kad Kroatija turi didžiulį kultūros lobyną, o mies tai  Dub -
rovnikas ir Splitas, esan tys Adrijos jūros pakrantėje, priklauso
pasaulio istorijos bei kultūros aukso fondui ir yra globojami bei
sau gomi tarptautinės UNESCO organizacijos. Žymiausias Kroat-
ijos ypatumas yra Dalmatijos regionas Adrijos jūros pakrantėje
su daugiau kaip tūkstančiu salų ir istorinių miestų, o štai Lietu-
vai svarbus ypatumas tas, kad prieš penkerius metus Kroatijos
vie tovėje Starigrad-Paklenica liepos 6-ąją, minint Valstybės di-
eną, buvo oficialiai atidarytas Lietuvos garbės konsulės Kroati-
joje Rimos Koič vadovaujamas konsulatas. 

–  7 psl.

Garbės konsulė nutiesė tvirtą
tiltą tarp Lietuvos ir Kroatijos

prie kokios nors paramos”, – kukliai paaiškino mece-
natas. Jis papasakojo istoriją, o gal tik legendą, susijusią
su portreto autoriumi.

Dailininkas Pieter Danckerts (1605–1661), yra vie-
nas iš vadinamų ,,Dutch Golden Age” tapytojų.  Jis dir-
bo ir Vilniuje. Yra išlikęs pasakojimas, kad Rūdininkų
girioje, netoli Vilniaus, jis buvo plėšikų užpultas ir nu-
žudytas. Sakoma (gal tai tik padavimas), kad prieš mir-
damas jis nupiešė plėšikų atvaizdus, todėl nusikaltėliai
buvo sugauti ir nubausti mirties bausme.

D. Januta pats yra neabejingas Lietuvos istorijai.
Jis yra parašęs nemažai straipsnių, kurie išspausdin-
ti ,,Drauge”, ,,Vorutoje”, ,,Bernardinuose”. Taip pat yra
išleidęs knygą ,,Lietuviški takai”.

Mecenatas žada šią vasarą, liepos mėnesį keliauti
į Lietuvą. Ten tikisi savo akimis išvysti Pieter Danckerts
darbą – Lenkijos karaliaus ir Lietuvos didžiojo kuni-
gaikščio Jono Kazimiero Vazos portretą, pakabintą vie-
noje iš Valdovų rūmų salių. 

D. Januta – išeivijoje ir Lietuvoje žinomas
filantropas.

Pieter Danckerts XVII a nutapytas Jono Kazimiero Vazos
(1609–1672) portretas.



lones lygiai turime leisti patirti ir ki-
tam žmogui. Nes sakydami – „Dievas
yra meilė“, sakome, kad Dievo meilė
yra ne mažesnė šalia manęs esančiam,
einančiam, dirbančiam, gyvenančiam
asmeniui. Bėda prasideda, kyla konf-
liktai, izoliavimas pasireiškia, nu-
krikščionėjimas atsiranda, kada mei-
lė, didžioji Dievo dovana, apribojama
iki tam tikrų mūsų nustatomų ribų, lei-
džiančių reikštis neapykantai, kerštui,
smurtui, pažeminimui, nuvertinimui.
Dažnai girdžiu, kad humanizmas lei-
džia gerus žmones mylėti bei gerbti, o
blogus, kuriuos laikome priešais, ga-
lime ir nekęsti. Budistų vienuolis
Thich Nhat Hann, žinomas dzenbu-
dizmo mokytojas, vienas įtakingų šių
laikų dvasinių lyderių sako: „priešo
mylėti neįmanoma – Jūs galite pamil-
ti priešą tik liovęsi jį laikę priešu“. Šis
mąstymas gana populiarus ir tarp
krikščionių. Šiame teiginyje sakoma,
kad viskas priklauso nuo meilės ar
priešo supratimo. Žmogaus sąmonin-
gumas pasako, kad yra kančia, ken-
čiantysis, kankintojas ir t.t., kurio my-
lėti neįmanoma, nebent nustojama
priešą laikyti priešu. Kai krikščionis
sako, kad elgiasi vienaip ar kitaip iš
meilės Dievui, ką jis turi galvoje? Kaip
jis myli Dievą? Ar jis myli Dievą taip
pat, kaip myli tėvą, motiną, vaiką arba
mokytoją? Tėvas, motina, vaikas arba
mokytojas gali turėti problemų. Jie gali
kentėti ir būti reikalingi meilės bei pa-
ramos. Prisiminkime, kad brutalioje
pagonybės ir stabmeldystės erdvėje
pirmųjų krikščionių pripažinimas įvy-
ko jiems gyvai praktikuojant tarpusa-
vio meilę bei artimo meilės pasireiš-
kimu kiekviename žingsnyje. Kodėl,
kas lėmė tokią jaunos krikščionių ben-
druomenės laikyseną? Atsakymas –
jie tikrai tikėjo ir sekė Kristumi! Pir-
mieji krikščionys gerai išmoko Jėzaus
mokymą –  „Jūs esate girdėję, jog buvo
pasakyta: ‘Mylėk savo artimą’ ir ne-
apkęsk priešo. O aš jums sakau: mylė-
kite savo priešus ir melskitės už savo
persekiotojus, kad būtumėte savo dan-
giškojo Tėvo vaikai; jis juk leidžia
savo saulei tekėti geriesiems ir blo-
giesiems, siunčia lietų ant teisiųjų ir
neteisiųjų. 

Jei mylite tik tuos, kurie jus myli,
ką gi užsitarnaujate? Argi taip nesiel-
gia ir muitininkai? Ir jeigu sveikinate
tiktai savo brolius, ką gi ypatingo nu-
veikiate? Argi to nedaro ir pagonys?
Taigi būkite tokie tobuli, kaip jūsų

dangiškasis Tėvas yra tobulas“.
Romėnų dokumentuose išliko liu-

dijimai, kad pirmieji krikščionys net
kankinami ir mirdami išpažino tikė-
jimą Jėzumi Kristumi ir Jėzaus pa-
vyzdžiu atleisdavo juos žudžiusiems
stabmeldžiams.

Dvasios raida vyko ir vyksta gerai
pažįstant Kristaus mokymą, artimai
bendraujant su Dievu maldoje, sakra-
mentiniame gyvenime, tylioje Švč.
Sakramento adoracijoje, darant gerus
darbui artimui… Mūsų tautos palai-
mintasis arkiv. Jurgis Matulaitis mus
gražiai ir teisingai moko – „Blogį nu-
galėk gerumu“!

Ar ne džiaugsmas žinoti, kad la-
biausiai malonus gyvenimo slėpinys –
meilė yra vienintelis Dievo įsakymas?
Tai parodo mums, kad Dievas yra
mūsų pusėje, kiekvieno pusėje: silpno
ar atstumto, neturtingo ar negražaus,
seno ar bejėgio… Nelaimingų, nerei-
kalingų ar kokioje nors formoje raup-
suotų pas Jėzų nėra... Įsakymas „Vie-
nam kitą mylėti“ ir šiandien, ir dar la-
biau nei vakar, įpareigoja daryti Jėzaus
darbus, ypač artimo meilės srityje,
nes tai yra svarbiausias, gražiausias vi-
sos žmonijos pasiekimas. Stengdamiesi
gyventi Dievo ir artimo meile, dalija-
mės nesavanaudiška meile, kuri kitam
žmogui palieka laisvą erdvę skleistis
kūrybiškume ir talentuose. Taip mylint
atveriamas kelias naujoms idėjoms,
atradimams, tolerancijai kitaip mąs-
tančiam, net tada, kai meilė kainuos
mums kažką…

„Meilė kantri, meilė maloninga, ji
nepavydi; meilė nesididžiuoja ir neiš-
puiksta. Ji nesielgia netinkamai, ne-
ieško savo naudos, nepasiduoda pik-
tumui, pamiršta, kas buvo bloga, ne-
sidžiaugia neteisybe, su džiaugsmu
pritaria tiesai. Ji visa pakelia, visa tiki,
viskuo viliasi ir visa ištveria“. (1 Kor
13, 4–7)

Dėkoju, Viešpatie, už man gyve-
nime suteiktą ir gautą meilę.
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G A N Y T O J O  Ž O D I S

KUN. GINTARAS JONIKAS

9 Kaip mane Tėvas mylėjo, taip ir
aš jus mylėjau. Pasilikite mano meilė-
je!

10 Jei laikysitės mano įsakymų, pa-
siliksite mano meilėje, kaip aš kad vyk-
dau savo Tėvo įsakymus ir pasilieku jo
meilėje.

11 Aš jums tai kalbėjau, kad ju-
myse būtų manasis džiaugsmas ir kad
jūsų džiaugsmui nieko netrūktų.

12 Tai mano įsakymas, kad vienas
kitą mylėtumėte, kaip aš jus mylėjau.

13 Nėra didesnės meilės, kaip gy-
vybę už draugus atiduoti.

14 Jūs būsite mano draugai, jei da-
rysite, ką jums įsakau.

15 Jau nebevadinu jūsų tarnais,
nes tarnas nežino, ką veikia jo šeimi-
ninkas. Jus aš draugais vadinu, nes
jums viską paskelbiau, ką buvau iš
savo Tėvo girdėjęs.

16 Ne jūs mane išsirinkote, bet aš
jus išsirinkau ir paskyriau, kad eitu-
mėte, duotumėte vaisių ir jūsų vaisiai iš-
liktų, – kad ko tik prašytumėte Tėvą
mano vardu, jis visa jums duotų.

17 Aš jums tai įsakau: vienam kitą
mylėti!“ Jn. 15: 9–17

Evangelisto Jono laiškai buvo pa-
rašyti apie 100-uosius AD metus.
Tai viena paskutinių „Naujojo tes-

tamento“ dalių. Šią dalį buvo būtina
palikti pirmųjų krikščionių ir vėlesnių
kartų Kristaus pasekėjams. Tai tarsi
pirmųjų tikinčiųjų kartų malda ir at-
spindys, galiausiai – tai pateiktas su-
pažindinimas ir mokymas – tai visų
krikščionių patirtis, kurią galima api-
bendrinti trimis paprastais žodžiais:
Dievas yra Meilė. Tai nėra nei senti-
mentalus dievobaimingumas, nei akla
klišė, nes jei šį Jėzaus mokymą priimi
rimtai, tuomet niekada nebus taip
kaip buvo…

Tiek Petras, tiek Kornelijus, tiek
šių laikų krikščionys atrado ir atran-
da, kad tai yra meilė, kuri daro poky-
čius ir sutriuškina senas nuostatas, at-
spindi tikėjimo esmę. Tai yra meilė,
kuri įrodo, kad Dievas nesustos, kad įti-
kintų silpną ir sužeistą žmogiškumą
savo neišmatuojama verte ir orumu.
Liūdna yra dėl to, kad mes dažnai vis
dar pasirenkame gyvenimą tamsoje,
kurią supa mūsų nuostatai ir baimė.
Arba dar blogiau – mes įsivaizduojame,
kad Jėzaus pasekėjai yra susieti inte-
lektualinių dogmų laikymosi, o ne gy-

venimu savitarpio meilės santykiu.
Apaštalo Jono užrašyta evangeli-

ja yra kaip Jėzaus vizijos teiginys
arba misijos išvada. Rasti džiaugsmą
klausant Jėzaus, gyventi visavertį, tei-
singą gyvenimą mylint vienas kitą
taip, kaip save myli Dievo meilėje. La-
bai svarbu suprasti, kad tai visai kita
kryptis – ne bedieviška, ne pagoniška,
ne pasaulietinė – kryptis ne į save ir
savo ego, kryptis, nukreipianti tave į
kitą, kuriant bendro gėrio santykį.
Šis santykis išryškina gebėjimą kurti
nesavanaudišką meilę.

Jono evangelija yra tokia svarbi,
kad ji skaitoma daugeliu labai svarbių
krikščioniškojo gyvenimo momentų.
Tai yra vienas iš populiariausių skai-
tinių vestuvių metu, susiejantis Dievo
meilę ir žmogaus meilę tokiu ypatingu
laiku ir būdu.

Jėzaus meilė buvo apreikšta konk-
rečiu ir absoliučiu būdu, atiduodant
savo gyvenimą, savo gyvybę dėl žmo-
gaus išganymo. Mūsų meilė dažnai
pasireiškia mažais, tačiau begaliniai
svarbiais elementais, kurie, kaip ži-
nome ir esame patyrę, turi išlieka-
mąją, nepamirštamą vertę. Dievo mei-
lė mus moko atsižadėjimo savęs ver-
tybės. Kokios brangios yra valandos,
praleistos prie sergančio vaikučio ar
tėvelių… Tai atsižadėjimas savęs, ne-
sibaigiančios namų ruošos ar neati-
dėliotinų darbų, planų staigus atidė-
jimas į šalį, kad būtų iš esmės pasirū-
pinta mylimu, artimu žmogumi, net
gyvūnu. Žinutė, kad kažkas atsitiko,
staiga keičia visą nusistovėjusią ar su-
planuotą tvarką, ir tai yra didžiulis iš-
šūkis. Toks iššūkis dažnai tampa dings-
timi svarbiausiems būdams bei tie-
soms suprasti, įvertinti šalia esantį as-
menį. Dauguma mūsų tokiais mo-
mentais esame išmokę svarbiausias
gyvenimo pamokas, pažinę artimo
žmogaus svarbą...

Sunkiausia įsakytos Dievo meilės
dalis – mylėti priešus. Čia paklauski-
me savęs – kas yra priešas? Ką laikome
tikruoju priešu? Dažniausiai įvardin-
sime kažkokį asmenį. Tačiau Jėzaus
mokymas įvardija ne asmenį, bet nuo-
dėmę, kuriai asmuo atsiduoda. Taip
pat paklauskime – kuo laikau save? Jei
atsakymas yra – krikščioniu, kataliku,
tai žinau, suprantu, kad krikščioniška
meilė yra besąlyginė! Tai krikščiony-
bės ženklai – gailestingumas ir viltis!
Visuomet sau pritaikome šias malones,
bet artimo meilė kalba, kad šias ma-

Kristus – aš jums tai įsakau:
vienam kitą mylėti!

Skaitykite ,,Draugą” greičiau! – www.draugas.org
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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 mūsų atradimus, praradimus ir viltis ,,Drauge”
Artėjant gegužės 7-ajai, Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienai, kuri
lietuviškos spaudos darbuotojams tapo profesine švente, mes ta proga
nusprendėme šiek tiek nustebinti savo skaitytojus ir patys tapti ,,Žaibiš-
ko pokalbio” pašnekovais. Suskaičiavus šio pokalbio dalyvius, pasimatė,
koks nemažas yra mūsų, ,,Draugo” darbuotojų ir nuolatinių bendradar-
bių būrys. Mes visi dirbame Jums, mieli skaitytojai, stengiamės, kad laik-
raštis būtų įdomus, kad norėtumėte jį skaityti, lauktumėte jo naujo nu-
merio.  Jeigu nebūtų Jūsų, nebūtų ir ,,Draugo”. Tačiau esame, ir štai mes
– su savo prisipažinimais Jums.

Šiandien mes atsakome į klausimus, kaip kiekvienas atsi-
radome ,,Drauge” ir kokių atradimų ar praradimų čia  paty-
rėme, kokios mintys sukasi galvoje dirbant laikraštyje, lan-
kančiame savo ištikimus skaitytojus jau antrąjį šimtmetį be
pertraukos. 

Rimas Černius

Esu į pensiją išėjęs advokatas. ,,Drau-
go” redakcijoje dirbu savanoriu
nuo 2014 metų – padedu versti teks-

tus iš anglų kalbos, kartais pats para-
šau kokį straipsnį, aprašau kokį įvykį
iš Čikagos lietuvių gyvenimo.

Iš amerikiečių filmų įsivaizdavau,
kad laikraščio redakcija yra triukš-
minga vieta, kurioje korespondentai rė-
 kia, skuba, sielojasi. ,,Draugo” redak-
cijoje atradau tylą. Visi, susigūžę prie
kompiuterių, ramiai dirba.

Gera būti pensininku ir savanoriu.
Pasirodai, kada nori. Niekas nebara jei-
gu vėlai ateini ar anksti išeini.  

Rasa Kazlaitė 

Laikraštyje dažnai pasirašau slapy-
vardžiu Rasa Kazlas arba Rasa Sė-
jonaitė. Pirmasis slapyvardis yra

mano prosenelio Kazlo garbei, o  Sė-
jonaitė – tai mano prosenelės mer-

gautinė pavardė.  Tuo metu, kai pra-
dėjau rašyti į ,,Draugą” gyvenau Kro-
kuvoje ir labai ilgėjausi  lietuviško žo-
džio. Po 25-erių metų darbo televizijo-
je, taip pat ilgėjausi ir spausdinto žo-
džio. Būtent labai norėjau  rašyti ne į
internetinį tinklalapį, o į popierinį
laik raštį.  Pamenu, visai netyčia in-
terneto platybėse aptikau vyr. redak-
torės Ramunės Lapas el. paštą ir jai pa-
rašiau dėl bendradarbiavimo. 

Būsiu atvira, iki savo kūrybinio
darbo ,,Drauge”, aš apie šį laikraštį be-
veik nieko nežinojau. Tiksliau, žinojau,
kad yra toks leidinys, bet kuo jis šiuo
laiku ,,kvėpuoja” ir apie ką rašo, ne-
žinojau nieko. Taigi, kaip Kolumbas at-
rado Ameriką, taip aš atradau DRAU-
GĄ. Mano galva, laikraščio turinys yra
pozityvus, informatyvus ir  istoriš-
kai reikalingas mūsų išeiviams, gy-
venantiems toli nuo Tėvynės. 

Juokingiausia tai, kad ,,Draugo”
redaktorės Ramunės  Lapas niekada
nebuvau iki tol mačiusi ir gyvai su ja
bendravusi. Kai manęs Krokuvoje lie-
tuviai draugai klausdavo, kas mano
viršininkas, atsakydavau internetas ir
el. paštas. Po metų  su vyriausia redak -
tore pagaliau  gyvai susitikome Vil-
niuje. Buvo neramu, juk vienaip ben-
draujama raštu, o visai kitokį įspūdį
palieka gyvas pokalbis, kuris kūrybi-
niame darbe yra be galo svarbus. Ne-
sigailiu nei dienos, nes  mano požiūriai
sutampa su laikraščio strategija ir
man didele  garbė rašyti ir savo kūry-
bine energija dalintis ,,Draugo” pus-
lapiuose.

Romualdas Kriaučiūnas

Vieno asmens buvau apibūdintas
kaip psichologas iš profesijos, bet
žurnalistas iš pašaukimo.  Tas

man patiko ir tinka. ,,Draugą” skaitau
nuo  atvykimo į Ameriką 1950 m.
Mano pirmas rašinys ,,Drauge” buvo
atspausdintas 1958.03.15.  Nuo
1988.09.23 iki 1991.04.17, kun. Prano
Garšvos ,,ilgų redaktoriaus žirklių” ga-
dynėje, turėjau skiltį ,,Trumpai-drū-
tai”.  Jis kalbino prisidėti rašant ,,ve-
damuosius” straipsnius, bet netrukus
pasikeitė redaktoriai.  Bendradarbia-
vimas padažnėjo į redakciją atėjus
Daliai Cidzikaitei. Bendradarbiauju ir
toliau. Didžiausia paskata – tai skai-
tytojų atsiliepimai.

Pats mūsų gyvenimas man dažnai
primena skruzdėlyną ar bičių avilį.
Visi turime savo užduotį, savo pareigas,
kažkokį bendrą tikslą.  Panašiai žiūriu
ir į redakcijos darbą.  Visi kažkuo pri-
si dedame, duodame tai, ką galime,
džiaugiamės kai sekasi, laikraštį to-
buliname pagal išgales.  Neturime nei
noro, nei laiko sureikšminti neužsi-
tarnautas pastabas ar priekaištus.

Vakar mirė kolega, artimas bi-
čiulis prof. Justinas Pikūnas.  Tai ne-
tektis visiems jį pažinojusiems. Taip
gyvenimas Kūrėjo yra sutvarkytas.
Nežinau  Kūrėjo planų dėl mūsų po-
pierinės spaudos, bet jau kuris laikas
jaučiu jos  nykimą.  Nusiraminimo ne-
randu net ir žinodamas, kad elektro-
ninės technologijos gadynėje tai yra
normalu ir kad neturėčiau šiauštis
prieš pažangą.  Bet mano prigimtis rei-
kalauja ,,pūsti prieš vėją”.

Vida Kuprytė

2003 m. ateitininkai paprašė, kad
redaguočiau jų skyrių šeštadienio
Drauge. Mane taip kalbino: ,,Pa-

bandyk 6 mėnesiams, gal patiks”. Po 15
metų tebebandau.  Beredaguojant su-
pratau, jei veikla ,,Drauge” neaprašy-
ta, ji lyg niekad nebuvusi. Laikraštis
užarchyvuoja dabartį istorijai. Prisi-
menu, kai buvau dar visai jauna, mano
tėvelis aprašė Cicero (Illinois) ateiti-
ninkų pavasario pokylį kupletuose ir
pasirašė slapyvarde Jonas Dūmpūtys.
Vaizdas lieka atminty kaip jis kūrė,
štai pagautas neįprastų žodžių ir vaiz-
dų sugretinimu, štai grumdamasis su
nevykusia eilute, štai paskaitydamas
mamai, klausdamas patarimo. Jo links-
mas ir sąmojingas požiūris į šį darbe-
lį man padarė didelį ispūdį. Kaip no-
rėčiau, kad dabartiniai Ateitininkų
skyriaus korespondentai, tiek jauni,
tiek pagyvenę, neapsiribotų ,,proto-
koliniais” atpasakojimais, o pasi-
džiaugtų rašybos kūrybiniu procesu ir
taip mus visus pradžiugintų.

Jonas Kuprys

Atsiradau ,,Drauge” per melą ir
per apgaulę. Buvau sugundytas.
Sakė „Ateik trumpam. Na padėk,

tik trumpam”. Pasirodo, kad pagal
,,Draugo” laikrodį trumpam reiškia
daugiau nei  30 metų.  Tai kuo čia skųs-
tis, kad šios dienos ,,Draugas” tik ateis
po savaitės ar dviejų. Aš buvau biolo-
gas-entomologas, tik pradedantis ruoš-
tis magistro laipsniui iš foto meno. Fo-
tografija nepigus žaidimas. O čia siū-
lo darbą su mokesčiu ir dar valandos
pagal mano pasirinkimą. „Dirbk tik
tiek, kiek nori. Tik būk su mumis.”  

O tais laikas ,,Draugas” buvo tik-
ras fabrikas. Pats laikraštis buvo lei-
džiamas šešias dienas per savaitę. Kas
mėnesį buvo spausdinami penki žur-
nalai, o ką bekalbėti apie knygas, prog-
ramas, laiškus, vokus ir t. t. Dirbo  per
40 darbuotojų. 

Įdomu  buvo bendradarbiauti su
tokiom pavardėm kaip Garšva, Bra-
dūnas, Kviklys, Baronas, Bagdonavi-
čius, Prunskis, Činikas, Grincevičius,
Pūkelevičiūtė, Bindokienė, Lukas, Ke-
zys, Aleksa …

Gal jau atėjo laikas man pradėti
rašyti savo prisiminimus.

Nukelta į 10 psl.

Ramunė Lapas

Esu ,,Draugo” vyr. redaktorė nuo
2013 metų pavasario. Galima sakyti,
kad į redakciją atėjau aplinkiniais

keliais, nors, mano akimis, trajektori-
ja labai paprasta ir tiesi: teatras ––> ra-
dijas ––> laikraštis. Lietuvoje esantį
Jaunimo teatrą, kuriame aš dirbau po
teatrologijos studijų, pradėjo gausiai
lankyti svečiai, kviesti įvairių tarp-
tautinių festivalių organizatoriai, ir re-
žisierius Eimuntas Nekrošius kažkodėl
būtent mane išsirinko būti ta ,,kuždė-
toja į ausį” kitakalbiams žiūrovams
(subtitrų tais laikais nebuvo).
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Patarnaujam Čikagos ir apylinkių lietuviams daugiau kaip 100 metų.

Namams paskolos, apdraustos sąskaitos

Balandžio 22 d. popietę Los Angeles Šv.
Kazimiero parapijos bažnyčią užpildė
lietuvišką dainą mėgstantys ir savo
LB chorą mylintys klausytojai. Ir ne tik
lietuviai, bet ir choristų bei jų dirigen-
to Kęstučio Daugirdo draugai ameri-
kiečiai. Jau ne pirmą kartą savo bran-
džiu dainavimu džiuginantis choras šį
kartą sukvietė visus į koncertą, kuria-
me skambėjo šią vasarą Lietuvoje vyk-
siančios jubiliejinės Dainų šventės kū-
riniai. Šioje Lietuvos 100-mečiui ski-
riamoje Dainų šventėje kartu su kitais
apie 150,000 lietuvių iš Lietuvos ir viso
pasaulio dalyvaus ir ,,Los Angelai”.
Džiugu, kad Los Angeles (LA) lietu-
viams šioje šventėje atstovaus du ko-
lektyvai. Šokių dienos metu į bendrą šo-
kių raštą įsijungs ir LA šokių grupė
”Retro”, vadovaujama choreografės
Sigitos Barysienės. 

Labai skoningai paruoštoje kon-
certo ,,Vienybė težydi” programoje žiū-
rovai galėjo rasti dviem kalbomis (lie-
tuviškai ir angliškai) trumpai pateik-
tą informaciją apie chorą ir jo vadovą
Kęstutį Daugirdą, apie jubiliejinę Dai-
nų šventę ir išsamų programoje skam-
bėsiančių kūrinių pristatymą. Prog-
ramą paruošė Lietuvos generalinio
konsulato LA darbuotojai.

Džiugu, kad gerb. generalinis kon-
sulas Darius Gaidys kartu su savo šei-
ma ir konsulato darbuotojais dalyvau-
ja LA lietuviškos bendruomenės gyve-
nime, rodydami gražų pavyzdį emigra-
cijoje gyvenantiems tautiečiams, kad
reikia nepamiršti savo prigimtinių šak-
nų, tradicijų ir kalbos.

Koncerto muzikinę programą jun-
gė Dovilės Bindokaitės sukurti laiškai
Lietuvai, kuriuos skaitė choristai. Įspū-
dingai skambėjo lietuviškos dainos, pa-
lydėtos muzikinio ansamblio akompa-
nimento, kuriam oranžuotes kūrė choro
meno vadovas ir dirigentas Kęstutis
Daugirdas. Labai įdomiai programoje
skambėjo Maya ir Deivis Danovitch at-
likta priesaika (Cantate Patriae). Kon-
certo metu  žiūrovai negailėjo garsių plo-
jimų, o pabaigoje atsistoję pagerbė įspū-
dingą choro ,,Los Angelai” ir jų diri-
gento Kęstučio Daugirdo pasirodymą, o
jų sielos, rodos, kilo į patį Dangų.

Po koncerto meno vadovui ir diri-
gentui Kęstučiui Daugirdui užda-
viau keletą klausimų.

Gerb. Kęstuti Daugirdai, papasakoki-
te apie save iki to laiko, kai atvykote gyventi
į Los Angeles?

Užaugau Čikagos priemiesčiuose,
dalyvavau lietuviškoje veikloje (Pal.
Jurgio Matulaičio misijoje, Maironio
mokykloje, „Grandies” šokių grupėje,
,,Dainavos” ansamblyje, Ateitininkų
stovyklose Dainavoje, ir t. t.). Lankiau
universitetą – „University of  Illinois at
Urbana-Champaign”, kur studijavau
chorvedybą/pedagogiką. Universitete
vadovavau vyrų a cappella grupei
,,Xtension Chords”, su kuriais teko
daug keliauti, koncertuoti, išleisti al-
bumą, dalyvauti konkursuose. Tada
Bostone studijavau kino muzikos kom-
poziciją (Film Scoring) Berklee College
of  Music. Ten pasisėmiau žinių, teko iš-
girsti daug man naujos muzikos, dar pa-
pildomai pasimokyti dirigavimo, skam-
binti fortepijonu, orkestravimo ir su ko-
legomis vykdyti įvairius projektus, re-
čitalius. Buvo turiningi dveji metai.

Kada ir kokiu tikslu atvykote į Cali-
forniją?

Atvykau prieš beveik šešerius
metus. Automobiliu su draugu važia-
vome per visą Ameriką iš Bostono į
Los Angeles. Dar kai studijavau Ber-
klee’e, atlikau stažuotę su LA kompo-
zitoriumi ir atlikėju Yuval Ron, taigi
buvau jau paragavęs gyvenimo čia.
Nusprendžiau, kad geriausiai vykti į
kino muzikos sostinę, jeigu noriu save
išbandyti.  Pasirinkimas domėtis kino
muzikos kūrimu pasirodė geras ir pa-
trauklus, nes tai meno forma, kuri jun-
gia ir gryną muziką, ir dramą, ir tech-
nišką studijinį darbą kuriant garso ta-
kelius ar tik įrašinėjant atskirus mu-
zikantus. Jaučiausi, kad toje kryptyje
galėčiau padaryti kažką įdomaus.

Kaip sekėsi įsikurti? Ar pasirinkimas gy-
venti Hollywoodo kaimynystėje nenuvylė?
Ar radote save šioje galingoje menų in-
dustrijoje?

Įsikūriau po truputį. Dabar LA gy-
venu jau ketvirtoje vietoje. O dėl dar-
bo – vienas dalykas veda prie kito. Da-
bar čia jau pažįstu daug muzikantų, ki-
tokių sričių kūrybingų žmonių ir šiaip
draugų bei pažįstamų, tai netrūksta už-
siėmimų ir sumanymų. Šiuo metu
mano projektai nėra susiję su kinu, bet
man yra tekę kurti ir įrašinėti garso ta-
kelius reklamoms, trumpametražiams
filmams, kurti orkestruotes animaci-
niam „Pokemon” filmui ir dalyvauti

,,Los Angelai” pakylėjo klausytojų sielas iki dangaus

įrašų sesijose kaip dainininkui įvai-
riose multimedia projektuose. Man
svarbiausia – kurti ir atlikti muziką.
Džiaugiuos, kad tai vyksta įvairiomis
formomis. Ypač džiau-
giuosi, kad vyksta cho-
rinė veikla su lietuviais
(ir vadovavimas ,,Los
Angelams”, ir chorinių
kūrinių užsakymai ki-
tiems chorams). Jeigu
įdomu, galite aplankyti
mano internetinę sve-
tainę, www.daugirdas-
music.com Ten rasite
išsamesnės informaci-
jos apie mano profesinę
veiklą.  

Esate vyrų okteto ,,To-
limo aidai” ir choro ,,Los
Angelai” vadovas bei Šv.
Kazimiero bažnyčios var-
gonininkas. Kaip sekasi
visur suspėti?

Kol kas, mano lai-
mei, kiekvieno kolek-
tyvo intensyviausi lai-
kotarpiai būna ne tuo
pačiu metu! Taip pat
padeda (ko mokausi ir gal dar nesu iki
galo išmokęs) planavimas gerokai į
priekį.

Sekmadienį, balandžio 29 d., te ko klau-
sytis Jūsų vadovaujamo choro koncerto. Kaip

ir daugelis klausytojų, tą popietę susirinkusių
į Šv. Kazimiero parapijos bažnyčią, likau su-
žvėtas choro dainavimo. Kaip jums pasisekė
per gana trumpą laiką paruošti tokią įdomią
programą?

Dėkui už komplimentą, labai
džiaugiuosi, kad klausytojai mus šiltai
priėmė ir įvertino mūsų darbą. Per pa-
skutines dvi savaites ypač intensyviai
ruošėmės – repetavome du kartus per
savaitę, o man dar teko dirbti atskirai
su instrumentininkais, aranžuoti jiems
muziką, koordinuoti su jais repeticijas.
Negalime pamiršti apie Deivį ir Maya
Danovitch, kurie atliko ,,Cantate Pa-
triae” (Priesaiką) koncerto metu! Jau-
nuoliai irgi atskirai ruošėsi, ir mes su
jais kelis šeštadienius po mokyklos re-
petavome. O choro valdyba ir kiti na-
riai organizavo pokoncertines vaišes ir
visas kitas koncerto detales; tai buvo
didelė pagalba.  Daug kas prisidėjo, kad
koncertas gerai pavyktų.  

O ruošdamasis stengiausi kuo
efektyviau išnaudoti repeticijų laiką,
nes iš tiesų chorui buvo didelis darbo
krūvis. Mes susirinkę antradieniais in-
tensyviai dirbdavome ištisas dvi va-
landas. Choristai ruošdavosi ir na-
muose – buvo paruošti partijų įrašai,
kuriuos kiekvienas galėjo klausytis na-
muose ir papildomai individualiai pa-
sirepetuoti.  Viskas pavyko dėl to, kad
toks gausus mūsų būrys nepabijojo įsi-

pareigoti šio projekto įgyvendinimui.
Choristai atvykdavo į repeticijas iš
Santa Monica ir dar tolimesnių vieto-
vių, kad kas savaitę įsilietų į darnų cho-
ro skambesį. Tikrai galioja posakis:
,,The sum is greater than its parts”.  

Davis ir Maya. Nijolės�Lembertienės�ir�Inos�Petokienės�nuotr.

Choras ir instrumentininkai sutarė puikiai.

Choro atliekamos dainos pakylėjo klausytojus.
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DR. VIKTORAS STANKUS 

Lietuvos žurnalistų sąjunga yra pager-
busi garsų lietuvių žurnalistą ir redak-
torių, Clevelando lietuvį Vytautą Ged-
gaudą. Kiekvienais metais Spau dos die-
ną už iškilius žurnalistikos praktikos
bei žurnalistikos mokslo darbus yra tei-
kiama prestižinė redaktoriaus ir žurna-
listo V. Gedgaudo premija. Clevelande
nuo kovo pabaigos viešėjo V. Gedgau-
do premijos laureatė (2017), Vilniaus
universiteto Komuni kacijos fakulteto
žurnalistikos instituto asocijuota pro-
fesorė doc. dr. Jo lanta Mažylė.

Viešnia iš Lietuvos buvo šiltai
priimta Vytauto Gedgaudo naš-
lės Stefos Gedgaudienės, kuri su-

teikė ga limybę žurnalistikos moksli-
ninkei ir dėstytojai susipažinti su re-
daktoriaus ir žurnalisto rašytiniu pa-
likimu. Doc. dr. Mažylės akademinė
misija buvo ne tik susipažinti su Vy-
tauto Gedgaudo šeimos saugomais raš-
tais, bet ir Clevelando archyvuose ieš-
koti ankstesnių (1916–1960 m.) „Dir-
vos” lai dų, kurių Vilniaus universitetas
neturi, ir pasitarti „Dirvos” reikalais su
„Dirvą” leidžiančios Amerikos lietuvių
spaudos ir radijo draugijos „Viltis”,
Inc., pirmininku Algirdu V. Matulioniu.
Ir itin svarbu, kad „Dir vos” leidėjas,
„Vilties” draugijos pir mininkas Algir-
das V. Matulionis pa sirašė dokumentą,
kad „Dirvos” 1916–2017 m. laidos bus su-
skaitme nintos Nacionalinės Martyno
Mažvy do bibliotekos lėšomis ir bus pa-
tal pintos elektroninio paveldo talpykloje
bei internetu plačiajai visuomenei įvai-
riuose pasaulio kraštuose bus pasi-
ekiamos kaip ir kiti lietuviški lei diniai.

Viešniai iš Lietuvos buvo svarbu
plačiau susipažinti su lietuvių kul-
 tūros paveldu Clevelande. Jai daug pa-
gelbėjo Clevelando Lietuvių kul tūros ir
dokumentavimo centro ir ar chyvų pa-
tikėtiniai dr. Viktoras Stan kus ir cent-
ro archyvaras Andris Jo nas Dunduras,
Clevelando Lietuvių namų pirmininkė
(irgi archyvų pa tikėtinė) Rūta Degu-
tienė. Beje, su Rūta Degutiene peržiū-
rėtos Univer sity Circle (Universiteto
žiedo) rajo ne, Western Reserve Histo-
rical Socie ty patalpose surinktos kai
kurios „Dirvos” laidos.   

Balandžio 5-ąją, kaip tik Vytauto
Gedgaudo gimtadienio dieną, dr. Ma žy-
lė savo kalboje Clevelando Lietuvių
namuose Pensininkų klubo nariams ir
visuomenei įdomiai pasakojo apie Vy-
tauto Gedgaudo asmenybę ir žurnalis-
tikoje jo nueitą kelią bei jo įtaką koky-

Balandžio 28 d. Lietuvos ambasado-
je buvo surengtas Washingtono Kris-
tijono Donelaičio lituanistinės mo-
kyklos lėšų rinkimo vakaras, kurio
metu koncertavo džiazo atlikėja ir
kompozitorė Simona Minns.

Vakaro metu ji atliko savo, Lie-
tuvos ir užsienio autorių, taip
pat lietuvių liaudies kūrinius,

akompanuojant kanklėmis ir forte-
pijonu. Šiuo metu Bostone gyvenan-
ti Simona Minns 2015 metais laimėjo
The Berklee Outstanding Jazz Voca-
list apdovanojimą.

Renginio metu buvo surengtas
aukcionas, kurio metu surinktos lė-
šos buvo skirtos K. Donelaičio litua-
nistinei mokyklai, veikiančiai nuo
1961 metų. Renginyje dalyvavo am-
basadoriaus Rolando Kriščiūno su-
tuoktinė Živilė Kriščiūnienė, kurios
rankų darbo rankinę buvo galima
įsigyti vakaro aukcione. Aukcione
taip pat buvo galima įsigyti krepšinio
kamuolį su Indianos ,,Pacers” žaidė-
jo Domanto Sabonio parašu, K. Do-
nelaičio mokyklos  Riešutėlių klasės
mokinukų ir jų mokytojos Alinos
piešinį ,,Vaikų Lietuva”, skirtą Lie-
tuvos šimtmečiui paminėti bei kitus
daiktus.

LR ambasados Washingtone info ir
nuotraukos 

biškai ir garbingai žurnalistikai. „Dir-
vos” redaktoriaus žmona Stefa Ged-
gaudienė, talkinusi savo vyrui ren-
giant „Dirvos” laikraštį, jo atminimui
prieš 18 metų. įsteigė Vytauto Ged-
gaudo stipendiją Vil niaus universitete
žurnalistiką studijuojantiems studen-
tams. Per tuos metus šio iškilaus Cle-
velando lietuvio stipendiją jau yra
gavę 45 studentai, kurie žurnalistikos
institute, anot dr. Mažylės, vadinami
„gedgau džiukais”. Šiandien dauguma
jų, bu vusių stipendininkų, yra žinomi
Lie tuvos žurnalistai, redaktoriai, ra-
šytojai ir mokslo darbuotojai.

Viešnia iš Lietuvos perskaitė ir
įteikė Vilniaus universiteto rektoriaus
prof. Artūro Žukausko padėką Stefai
Gedgaudienei, taip pat V. Ged gaudo sti-
pendijos steigėjai bei mecenatei, Vil-
niaus universiteto Komuni kacijos fa-
kulteto garbės narei Stefai Gedgau-
dienei perdavė ir VU Komu nikacijos
fakulteto dekano prof. dr. Rimvydo
Laužiko padėką. Minėta, kad Vilniaus
universitetas ir Lietu vos žurnalistų są-
junga Vytautą Ged gaudą vertina kaip
„žurnalistikos džentelmeną”.

Vytauto Gedgaudo nueitas žur-
nalistikoje kelias buvo įdomus ir įvai-
rus. Lietuvoje, Kaune,  būdamas 23 m.,
1935 m. parašė debiutinį, teigiamai
įvertintą novelių rinkinį „Aistrų ko-
vos”. Žurnalistikos lankose pradė jo
darbuotis redaguojant laikraštį „Lai-
ko žodis” (1933–1936); „Telegra mos”
(1936–1937); „Iliustruotas pasau lis”
(1936–1938). Prancūzijoje 1945 m. Pa-
ryžiaus universitete studijavo lite ratū-
rą ir kinematografiją, buvo akre di-
tuotas lietuvių laikraščių kores pon-
dentas. Ir tuo pačiu laiku, nuo 1945 m.

Redaktoriaus Vytauto Gedgaudo atminimui

Ambasadoje – lėšų rinkimo vakaras

tė dr. Jolantą Mažylę pietums, kurių
metu buvo aptariami Lietuvos kultūros
ir švietimo reikalai.

D. Mažylė džiaugėsi, kad viešna gės
Clevelande metu aplankė Lietu vių dar-
želius, JAV prezidento James A. Gar-
field (kuris įkūrė JAV viešųjų gimna-
zijų ir universitetų tinklą) mauzoliejų
Lakeview Cemetery aukštumose virš
University Circle, pagerbė prezidento
Antano Smetonos ir prezidento žmonos
Sofijos bei vaikai čio pianisto Antano
Smetonos atminimą All Souls (Visų
Sielų) kapinėse.

Dr. Viktoras Stankus – Clevelando Lie-
tuvių kultūros dokumentavimo centro ir
archyvų patikėtinis. 

iki išvykimo į JAV 1950 m., rašė poli-
tines apžvalgas į „Draugo” dienraštį Či-
kagoje, pasirašydamas Vyt. Arūnas
(taip rašo „Lietuvių die nos”, 1984 m.
kovo  mėn.). Atvykęs į JAV V. Gedgau-
das 1950–1954 m. Brook lyne redagavo
laikraštį „Vie nybė”; Clevelande 1958 m.
buvo pagalbinis redaktorius laikraštyje
„Dir va”, 1968–1991 m. – „Dirvos” vy-
riausia sis redaktorius.

Dr. J. Mažylė kalbėjo per Cleve lan-
do Lietuvių radijo programą. Vedėjas
Eugenijus Dicevičius prašė, jei kas
turi senų, nuo 1916 m., „Dir vos” laidų,
pranešti apie tai radijui ar Clevelando
archyvų centrui. 

LR garbės generalinė konsulė In-
grida Bublienė su vyru Romu pakvie-

Po sėkmingos paskaitos Clevelando Lietuvių namuose: Stefa Gedgaudienė, Vytauto Ged-
gaudo premijos steigėja; Lietuvių namų pirmininkė Rūta Degutienė; paskaitininkė, Vil-
niaus universiteto Komunikacijos fakulteto žurnalistikos instituto asocijuota profesorė
doc. dr. Jolanta Mažylė.                                                                                      Rengėjų�nuotraukos

„Dirvos” redaktorius Vytautas Gedgaudas.

Aukcionas džiugino laimikių įvairove.

Simonos  Minns grojimu liko sužavėti visi klausytojai.
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Iš ATEITININkŲ GYVENIMO

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

,,ŠAAKalbos” Toronte - 1

Studentai – atsiliepkite!
MAS stovyklai reikia vadovų ir

štabo narių – darbininkų

Moksleivių� ateitininkų� stovykla� vyks
2018�m.�liepos�8–15�d.�ALRKF�jaunimo
stovykloje�Dainavoje.�Kviečiame�norin-
čius� dirbti� stovyklos� vadovu� arba� sto-
vykloje� darbininku� užpildyti� prašymo
anketą�tinklalapyje�mesmas.org.�
Kvie�čiame�prisidėti�savo�talentais�ir�en�-
tuziazmu!

Moksleivių ateitininkų sąjungos
Centro valdyba 

Gegužės 1 d. prasidėjo registracija
Mokslevių ateitininkų stovyklai.

Registruokitės internetu:
mesmas.org

Kas yra Šiaurės Amerikos ateitininkų kalbos
– ŠAAK? Anot rengėjų, tai ,,trumpo forma-
to pristatymai, pasidalijant su   klausytojais
žiniomis, patirtimi ir charizma krikščioniš-
koje, akademinėje aplinkoje”. O savaitgalio
užduotis? Ugdyti save, užmegzti ryšius su lie-
tuviais profesionalais. Visi susidomėjusieji
tokiais pokalbiais buvo kviečiami į Torontą
,,ŠAAK 2018” konferencijai. “ŠAAK” tęsėsi ba-
landžio 6-8 d. 

Pirmąją ŠAAK konferenciją 2014 m
Washington, D.C., surengė tuometinė Šiau-
rės Amerikos ateitininkų valdyba (ŠAAV), o
šią antrąją – Sendraugių ateitininkų centro
valdyba ir jų sudarytas specialus ruošos
komitetas. Savaitgalio Toronte sesijose da-
lyvavo vyresni studentai, jau studijas baigę
ir net tokie, kurie savo profesiniame kelyje
yra toliau pažengę. Antrosios ir trečiosios
grupės atstovai buvo kalbėtojai….

ŠAAK konferencija prasidėjo susipažinimo ir muzikos vakaru. Programą atlieka (iš k.:) Saulius Gylys, Stasys Kuliavas, Marius Po li kai -
tis ir Alan Žemaitis.  

RAMUNĖ KUBILIŪTĖ

Penktadienį po pietų pirmąją se-
siją ,,Lyderystė: kaip pritaikyti
savo skiriamąjį ženklą (,,personal

brand”), norint tapti organizacijos ly-
deriu”, vedė Rita Bradūnaitė ir Julius
Kasniūnas. Įvairiais būdais popietės da-
lyviai analizavo savo asmeninius pri-
oritetus, ypatybes, kurios jiems svar-
bios. Ar elgiamės skirtingai, būdami
tarp artimųjų ir tarp darbo kolegų? Ar

darbe, dėl ,,politinio korektiškumo”
turime maskuoti savo svarbiausias
vertybes, pvz., katalikybę? Ar sąraše
skirtingai rikiuojame ypatybes, kai žo-
džiai yra parašyti lietuvių ar anglų
kalbomis? Tai keli klausimai, kurie iš-
kilo prie vieno stalo susėdusiems da-
lyviams.

Penktadienio vakarą kaimyninės
užeigos, 3030 restorano, galinę salę už-
ėmė lietuviai, ŠAAK dalyviai ir jų
draugai. Ten kelias valandas vyko mu-
zikos vakaras, kuriame dalyvavo Alan
Žemaitis, Lina Kuliavaitė-Mikulionie-
nė, Daiva Paškauskaitė, Saulius Gylys,
Marius Polikaitis, Aliukas Gylys, Sta-
sys Kuliavas... Išgirdome dainuojant ta-
lentingus dainų kūrėjus ir atlikėjus bei
gitaros, būgnų ir klavišų meistrus.
Dainos buvo atliekamos anglų ir lie-
tuvių kalbomis, atlikėjai dainavo savo
ir kitų kūrybą.

Šeštadienį Ateitininkų sendrau-
gių centro valdybos pirmininkė Rasa
Kasniūnienė tarė sveikinimo žodį, pa-
linkėjo visiems skleisti savo patirtį,
veikti, nebijoti, nevengti klausti sunkių
klausimų.

Savaitgalio vedėjas Stasys Kuliavas
supažindino dalyvius su pirmąja sesi-
ja: ,,Kas buvo Roko maršas”? 

Šiai pagrindinei sesijai buvo skir-
tas visas rytas. Marius Polikaitis kal-

bino kartu su
Lietuvos muzi-
kantais 1989
m. koncerta-
vusius Darių
P o l i k a i t į ,
Saulių Gylį
ir Edį Punk-
rį klausė apie jų patir-
tis, prisiminimus ir įspūdžius. Filmų iš-
traukos bei ekrane rodomos nuotraukos
pagyvino sesiją. Nostalgija apipinti pa-
sakojimai prasidėjo pasidalijimais, ko-
kiais įdomiais būdais šie trys muzika-
lūs žmonės (du tada iš Čikagos, vienas
iš Toronto) buvo kviečiami dalyvauti
„Roko marše”. Nuvykę į Lietuvą jie gro-
jo dviejose atskirose grupėse (Saulius su
Edžiu – vienoj, Darius – kitoj). Vienoje
rodomo filmo ištraukoje Andrius Ma-
montovas sakė: „Dvi gražios savaitės,
nežinau, kaip įvardinti viltį, kad viskas
prasidės... reikia parodyti, ar esame ver-
ti tos lais vės...” Dariui Polikaičiui at-
rodė, kad tos dvi savaitės prabėgo kaip
sapne, o jie, jauni išeivijos lietuviai, Lie-
tuvoje „žaidė”, kad yra roko žvaigždės.
„Mes visi esame Lietuvos vaikai”, – pri-
siminė Edis Punkris. Praėjus kelioms
savaitėms po šios nepamirštamos pa-
tirties vyko istorinis Baltijos kelias.                                    

Bus daugiau

Ateitininkų sendraugių sąjungos pirm.
Rasa Narutytė Kasniūnienė skatino ŠAAK
konferencijos dalyvius klausti  ir sudėtinges -
nių klausimų. 

Marius Polikaitis (k.) praveda pokalbį su 1989 m. Roko maršo da-
lyviais, susitikusiais po beveik 30 metų. Iš k.: Saulius Gylys, Da-
rius Polikaitis ir Edis Punkris. Dešinėje: kadras iš Roko maršo.                                          

Remigijaus�Satkausko�nuotraukos

ŠAAK susipažinimo vakare dainuoja  Lina
Kuliavaitė-Mikulionienė ir Daiva Paškaus-
kaitė.
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Atkelta iš 1 psl.

Garbės konsulė Rima Koič yra ofi-
ciali lietuvių ir kroatų kalbų vertėja
prie teismo. Ji vykdo konsulines funk-
cijas ir teikia būtinąją pagalbą Lietuvos
piliečiams konsulinėse Li kos-Senj, Za-
daro, Šibeniko-Knino, Spli to-Dalmati-
jos ir Dubrovniko-Ne retvos apygardo-
se. Taip pat bando jau šiuo metu su-
burti nedidelę nuolat Kroatijoje gyve-
nančių 13 lietuvių bendruomenę, plė-
toja abipusiškai naudingą gražią par-
tnerystę tarp Lietuvos ir Kroatijos
verslo atstovų, palaiko tamprius kul-
tūros ir žmogiš kuosius ryšius tarp šių
dviejų šalių. 

Gerbiama, Rima, kokie gyveni mo ke-
liai Jūs atvedė į Kroatiją? 

Įdomus buvo tas mano kelias į
Kroatiją. Su savo vyru kroatu Miljen-
 ko susipažinau Lietuvoje 1988 m. Tė vy-
nėje dar tik budo Nepriklausomy bė, o
Kroatija, žinia, tuo laiku dar bu vo Ju-
goslavijos sudėtyje. Tuo metu mano bū-
simas vyras atstovavo buvusios Ju-
goslavijos vienai gamyklai ir at vykdavo
į komandiruotes, o aš, dip lomuota eko-
nomistė, dirbau pagal pa skyrimą Tra-
kuose. Iš tiesų ne dar biniai interesai
mus suvedė, mes su sipažinome mano
draugės gimtadie nyje. Esu pati tik-
riausia meilės emigrantė, turinti dvi
gimtines: Lietuvą ir Kroatiją.

Kroatijos kultūros turtas atsi spindi
kartais gana neramioje ša lies istorijoje – ypač
Adrijos jūros pakrantėje. Ji buvo Romos im-
perijos dalis, po to – Austrijos-Ven grijos ir Os-
manų imperijų pasie nio regionas. XX a. pa-

Garbės konsulė nutiesė tvirtą 
tiltą tarp Lietuvos ir Kroatijos

Garbės konsulė Rima Koič siekia suburti nedidelę lietuvių bendruomenę  Kroatijoje.

vieniai susišaudymai ir brendo nera-
mumai, tekdavo matyti šiurpių vaizdų
– kaip apšaudomi važiuojantys auto-
busai, nuolat išgirsdavome apie krau-
pius išpuolius prieš taikius gyventojus.

Zadaro ir Šibeniko miestai Adri jos
jūros pakrantėje buvo labai stipriai
bombarduoti. Mes likome Zadare ir
taip atsidūrėme okupantų rankose.
Dukrai buvo vos trys mėnesiai ir man
teko su ja slėptis rūsyje. Miestą bom-
barduodavo kasdien. Prašvitus pakil-
davome į butą trumpam pasiim ti bū-
tiniausių daiktų ir po to vėl ilgas va-
landas leisdavome rūsyje. Nebuvo nei
elektros, nei vandens. Vyras visada
buvo kartu. Jo įmonės veikla buvo
reorganizuota į ginklų gamybą. Fron-
 te jis nekariavo, bet turėjo atlikti pa rei-
gą savo įmonėje. Pamenu kaip šian dien
– išvargę nuo to buvimo rū syje, kur
nuolat tvyrojo panika, netilo aimanos
ir triukšmas, o aš – po gimdymo. Be
jėgų sugrįžome į butą ir vyrui pasa-
kiau, kad esu pavargusi ir tikrai ne-
besileisiu į rūsį. Tą naktį likome mie-
goti bute ir tą naktį buvo pats stip-
riausias bombardavimas per visą tą lai-
ką. Neapsakomai sunku paaiškinti,
ką išgyveni tomis akimir komis. Kol
pats akis į akį nesusidūri su
karu, jo žiaurumo suvokti
neįma noma.

Niekuomet nebuvo kilusi
min tis grįžti į Lietuvą, bent jau tuo
laiku, kol vyko karas?

Neslėpsiu – buvo. Po tri-
jų mėnesių, praleistų  rūsyje,
kai Zadare vyko pastovūs
bombordavimai, vyras gavo
leidimą mane išvežti pas
draugų giminaičius į Slovė-
niją. Išvykau kartu su nau-
jagime dukra, o po to plana-
vau vyk ti į Lietuvą. Tačiau
paskutinę akimirką nu-
sprendžiau niekur neva žiuoti
– nesiryžau palikti savo šei-
 mos. Vos aprimdavo kariniai
veiksmai, ir vėl atsirasdavo
viltis, kad galbūt tai jau pa-
baiga, ir gyvenimas grįš į
įprastas vėžes. 

Kaip klostėsi Jūsų gyveni-
mas karui pasibaigus?

Po karo šalis sunkiai kė-
lėsi naujam gyvenimui. Daug
žuvusių, tauta patyrė didelę
traumą. Daug liko vai kų be
tėvų, žmonos neteko vyrų.
Ačiū Dievui, mūsų giminėje
žuvusių nebuvo, tik mūsų šeimos na-
mas Starigrad-Paklenica vietovėje po
bombų atakos buvo sugriautas. Visa
laimė, kad tuo metu mūsų ten nebuvo.
Taigi  šalis tebenešioja didelį skausmą
ir tebėra likusi dar atvira karo žaizda.
Šian dien karinių veiksmų nėra, bet vi-
siš kos taikos bei ramybės taip pat
nėra, nes patyliukais vis dar vyksta
įvai rios provokacijos.

Visi mes patyrėme sunkumų.
Kroatija – turistinė šalis, o karui pa si-
baigus  turistinė veikla nutrūko. Ša lies
pramonė buvo sunaikinta. Sun kus ir
sudėtingas pokarinis laikotar pis truko
apie dešimt metų. Nepai sant sunkumų,
vis dėlto per tą laiką išsilaikiau kroa-
tų kalbos egzaminą ir tapau oficialia
vertėja. Didžiuojuosi, nes  kroatų kal-
bą moku kaip ir savo gimtąją. 

Garbės konsulo pareigos vykdomos vi-
suomeniniais pagrindais. Jūs negaunate jo-
kio atlygio, tuo tarpu labai aktyviai plėto-
jate ry šius su Lietuva. Kaip kilo mintis siek-
ti, kad Zadare būtų įsteigtas Lie tuvos gar-
bės konsulatas? 

Kai tapau oficiali lietuvių kalbos
vertėja, teko ne kartą padėti lietu-

baigoje šios šalies rojus buvo suvarpytas kul-
 kų ir aplietas žmonių krauju. Jūs Kroatijos
Zadaro mieste gyvenote karo metu. Kiek jis
palietė Jus ir Jūsų šeimą?

Atsikrausčiau gyventi į Zadaro
miestą 1989 m. 1991 m. gimė dukra
Ma rija. Kaip dabar pamenu, į dukros
krikštynas atvyko mano šeima, gimi-
 nės ir artimieji iš Lietuvos. Vos jiems

išvykus iš Kroatijos, prasidėjo karas.
Tai buvo baisu. Balkanai, jau nuo XIX
a. vadinami „Europos parako stati-
ne”, o tas 1992 m. įsiplieskęs karas buvo
pasipriešinimas prieš Kroatijos Res-
publikos teritorijų okupaciją. Dar iki
pirmųjų karo veiksmų, kai vykdavo pa-

viams, papuolusiems į bėdą kelionės
metu į Kroatiją. Teko bendrauti su
mū sų Lietuvos sportininkais, tauti-
nių šokių, chorų kolektyvais ir kitomis
įvairiais tikslais į Kroatiją atvykstan-
čiomis lietuvių grupėmis. Tokių vizi-
tų iš Lietuvos kasmet vis daugėjo. Pa-
mąsčiau, kodėl oficialiai nepradėti
plėtoti santykių tarp Lietuvos ir Kroa-
tijos, juolab, kad Lietuva ir Kroatija –
vienos pirmųjų pripažino vieną kitos
nepriklausomybę, o tapu si Europos
Sąjungos nare, Lietuva visapusiškai
rėmė Kroatiją vykdant eurointegraci-
jos reformas ir padėjo rengiantis na-
rystei į Europos Sąjun gą. Tuo tarpu jau
nemažai lietuvių, atvykstančių į Kroa-
tiją, kelionių agen tūrų atstovų žinojo
apie mane ir nuolat įvairiais klausi-
mais kreipdavosi kaip į vertėją. 

Mažoms tautoms šiais laikais neleng-
va išsaugoti savitumą globaliame pasauly-
je. Visada yra grėsmė sumenkti tiek savo
kultū rinė mis tradicijomis, tiek istorine pra -
eitimi, tiesiog ištirpti šioje didelėje globa-
lioje rinkoje. Kaip kroa tams, kurių geopo-
litinė padėtis kaip ir Lietuvos yra nepavy-
dėtina, pavyksta kovoti už savo identitetą? 

Kroatai didžiuojasi savo tautinė-

 mis šaknimis, didžiuojasi savo šalimi
ir yra be galo dideli patriotai. Jie ne pa-
veikūs globaliems procesams. Kro atai
privačiuose ir oficialiuose po kalbiuose
mėgsta pabrėžti, kad jie yra Europos pi-
liečiai ir yra pirmieji stovėję prie Eu-
ropos Sąjungos įkūrimo vairo. Juk po
karo jie buvo tarsi ir nubausti, kai
buvo nepriimti į Euro pos Sąjungą. O
nepriimti buvo todėl, kad kaip tauta,
saugodama savo identitetą ir vykdy-
dama tvarią tautinę po litiką, ES iškė-
lė nemažai sąlygų. Nors buvo tada ne-
priimti į naująją euro pinę šeimą, tai
jiems nesutrukdė būti ta šalimi, į ku-
rią iš visų pasviečių nuo lat suplaukia
turistai. Kroatija visada buvo itin lan-
koma Vakarų Europos piliečių ir už-
sienio svečių iš atokiausių pasaulio
kraštų. 

Kokie yra kroatai, koks jų santykis į at-
vykėlius? Kaip jie priima svetimtaučius?

Kroatai nuoširdūs ir labai drau giš-
ki žmonės. Aš niekada šioje šalyje ne-
buvau pasijutusi svetimšale. Net ir
Lietuvos nespėju pasiilgti, nes nuolat
esu apsupta atvykstančių į šią svetin-
gą šalį savo tautiečių.

Su vyru kroatu Miljenko ir dukra Marija.
Asmeninio�albumo�nuotraukos

Rima Koič.
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Parengė Vitalius Zaikauskas

LIETUVA IR PASAULIS

Patvirtinta: gegužę Lietuva taps EBPO nare
Vilnius (ELTA, „Draugo” info) –

Ekonominio bendradarbiavimo ir plėt-
ros organizacijos (EBPO) taryba pa-
tvirtino sprendimą dėl Lietuvos na-
rystės šioje organizacijoje. Lietuvos
Prezidentė Dalia Grybauskaitė EBPO
generalinio sekretoriaus Angel Gurria
kvietimu gegužės 31-ąją Paryžiuje pa-
sirašys Stojimo sutartį dėl Lietuvos
prisijungimo prie EBPO konvencijos.
Lietuva oficialiai taps 36-ąja stipriau-
sias ir pažangiausias pasaulio ekono-
mikas vienijančios organizacijos nare.

Rengiantis narystei EBPO depo-
litizuotas valstybės įmonių valdymas.
Dar labiau sustiprinta kova su korup-
cija, ypač sugriežtinta atsakomybė už
korupcinio pobūdžio nusikaltimus, o
baudos padidintos keleriopai. 

EBPO Lietuvą vertina kaip vieną
sparčiausiai narystės reikalavimus
įgyvendinusių valstybių.

Narystė EBPO yra šalies pažangos
ir patikimumo ženklas, kuris padės
Lietuvai konkuruoti globalioje eko-
nomikoje. Tai – aukštesni ekonominiai
ir finansiniai reitingai mūsų šaliai ir
didesnis patrauklumas užsienio in-
vestuotojams. EBPO nuodugniai ren-
ka duomenis apie kiekvienos narės
ekonominę, socialinę, švietimo, svei-
katos sistemas, viešąjį sektorių ir tei-
kia rekomendacijas. 

Stojimo sutartį dėl Lietuvos pri-
sijungimo prie EBPO konvencijos, dar
turės ratifikuoti Seimas ir deponuoti
Prancūzijos vyriausybė. 

EBPO generalinis sekretorius An-
gel Gurria, paskambinęs prezidentei
Daliai Grybauskaitei, patvirtino pri-
imtą teigiamą šios organizacijos ta-
rybos sprendimą dėl Lietuvos narystės
ir asmeniškai pasveikino prezidentę
bei visus Lietuvos žmones.

Nerimauja dėl Lietuvos visuomenės senėjimo
Vilnius (ELTA) – Lietuvos visuo-

menės senėjimas didžiulis ir tai kelia
vis daugiau nerimo, Vilniuje surengtoje
tarptautinėje finansų konferencijoje
sakė „Lithuanian Financial Markets
Institute” vadovas Lars Ohnemus. Fi-
nansų ministras Vilius Šapoka savo
ruožtu prašė konferencijos dalyvių
rasti atsakymą, kaip galima būtų pa-
siekti greitesnio, bet tvaraus augimo.

„2050 metais 65 metų ir vyresnių
žmonių dalis bus per 28 proc. Daugelis
moterų, prognozuojama, Lietuvoje gy-
vens iki 100 metų amžiaus. Ekonomi-
kai tai didžiuliai iššūkiai”, – vardijo L.
Ohnemus.

Pasak jo, Vilnius labai daug pasie-
kė, pavyzdžiui, finansinių technologi-
jų srityje, tačiau tik 19 proc. 25-64

metų amžiaus visuomenės turi šiais
pasiekimais naudotis reikiamus skait-
meninius įgūdžius. V. Šapoka konfe-
rencijoje sakė, kad Lietuva auga, bet
norisi, kad augtų greičiau. 

Finansų ir verslo ekspertai iš įvai-
rių pasaulio šalių bei Lietuvos Vil-
niuje aptarė finansų rinkų tendencijas,
finansų technologijų įtaką kapitalo
rinkoms, žaliųjų finansų perspektyvas
ir kitas temas.

Konferencijoje taip pat apžvelgti
infrastruktūros poreikiai ir Lietuvos
Vyriausybės planuojami projektai,
ypač – transporto sektoriuje. Aptarta,
ką gali pasiūlyti privatūs investici-
niai fondai ir pristatoma viešojo ir pri-
vataus sektorių partnerystės projektų
patirtis Lietuvoje. 

Partija „Tvarka ir teisingumas“ teisėsaugos akiratyje
Vilnius (BNS) – Parlamentinė par-

tija „Tvarka ir teisingumas” iš kyšių ar
neteisėtai iššvaistyto turto galimai
gautus maždaug 346 tūkst. eurų (1,2
mln. litų) panaudojo jos veiklos vieši-
nimui, paskelbė ikiteisminį tyrimą
baigusi teisėsauga.

„Įtariama, kad šioje byloje partija
gavo didesnės nei 1,2 mln. litų (apie 346
tūkst. eurų) naudos”, – sakė Generali-
nės prokuratūros Organizuotų nusi-
kaltimų ir korupcijos tyrimo departa-
mento vyriausiasis prokuroras Mar-
tynas Jovaiša.

Šiame 2014 metais pradėtame ty-
rime kaip juridinis asmuo yra įtaria-
mas pats „Tvarka ir teisingumas” ir
šeši fiziniai asmenys.

Partijai yra pareikšti įtarimai pre-
kyba poveikiu, turto iššvaistymu, do-
kumento suklastojimu ir disponavi-
mu suklastotu dokumentu, veikiant

bendrininkų grupėje bei apgaulingu ap-
skaitos tvarkymu.

Vykstant tyrimui buvo atlikta dau-
giau nei 550 apklausų, kratų bei finan-
sinių tyrimų.

Prokurorai teigia, kad tyrimo metu
buvo nagrinėjama 15-os juridinių as-
menų ūkinė finansinė veikla.

Gruziją galima vadinti ir Sakartvelu 
Vilnius (Mano vyriausybė) – Vals-

tybinė lietuvių kalbos komisija (VLKK)
patvirtino alternatyvų Gruzijos pava-
dinimą – šią šalį galima vadinti ir Sa-
kartvelas.

Kartu su naujuoju pavadinimu
tvirtinama, jog gruzinų tauta galės
būti vadinami kartvelais, visos Gru-
zijos gyventojai – sakartveliečiai.

Komisija konsultavosi su Gruzijos
ambasada, perdavusia ir Gruzijos kal-
bininkų poziciją. 

Gruzija liks oficialus šios valsty-
bės pavadinimas, tačiau bus leidžiamos

ir alternatyvus variantas,  leidžiamas
vartoti ir oficialiuose raštuose.

Naudoti kitą šalies pavadinimą, ar-
timą gruzinų kalbai, prašo Gruzija, sa-
kydama, kad dabartinis yra rusiškas.

Valstybinė lietuvių kalbos komi-
sija anksčiau buvo išaiškinusi, kad
pagrindo keisti Gruzijos pavadinimą
lietuvių kalba nėra, nes dabartinė ver-
sija turi ilgą vartojimo istoriją ir savitą,
prie lietuvių kalbos derančią formą, o
autentiško pavadinimo Sakartvelo ofi-
cialiai nevartoja jokia Europos Są-
jungos valstybė.

Šiaurės Korėja išgabena kabelius iš tunelių 
Seulas (ELTA) – Šiaurės Korėjos

kariškiai išgabena kabelius iš tunelių
Pungerio branduoliniame poligone ša-
lies šiaurėje.

Stebėtojų nuomone, tai – pirmas
žingsnis ruošiantis uždaryti šį objek-
tą.

Šiaurės Korėja galutinai uždarys
Pungerio branduolinį poligoną gegužės
mėnesį, o jo demontavimo procesas bus
viešas. Toks susitarimas buvo suda-
rytas per Šiaurės Korėjos lyderio Kim
Jong-un ir Pietų Korėjos prezidento
Moon Jae-in susitikimą. Kim Jong-

un pažadėjo pakviesti į šiaurę žurna-
listus ir saugumo ekspertus, kurie ga-
lės stebėti šį procesą.

Balandžio 27 d. Panmundžomo pa-
sienio punkte įvyko istorinis Kim
Jong-uno ir Moon Jae-ino susitiki-
mas. Tai buvo pirmosios aukščiausio
lygio Pietų ir Šiaurės derybos per dau-
giau kaip 10 metų. Pagal jų rezultatus
dviejų šalių vadovai pasirašė bendrą
Panmundžomo deklaraciją. Seulas ir
Pchenjanas patvirtino, kad jų bendras
tikslas yra Korėjos pusiasalio denuk-
learizavimas.

Ragina nepasitraukti iš branduolinio susitarimo
New Yorkas (ELTA) – Jungtinių

Tautų generalinis sekretorius Ant-
onio Guterres paragino Donald Trump
nepasitraukti iš tarptautinio susita-
rimo, kurio tikslas – užkirsti kelią
Iranui įgyti branduolinių ginklų.

A. Guterres sakė manąs, kad jei
2015-aisiais pasirašytas susitarimas bus

panaikintas, iškils reali karo grėsmė.
D. Trump griežtai kritikuoja šį

sandorį, pagal kurį Iranas, mainais į
sankcijų panaikinimą, įsipareigojo ri-
boti savo branduolinę programą.

JAV prezidentas iki gegužės 12
dienos turi apsispręsti, ar atnaujins
savo paramą šiam susitarimui.

D. Trump grąžino sumą, sumokėtą už tylėjimą
Washingtonas (ELTA) – Donald

Trump kompensavo savo ilgamečiam
teisininkui Michael Cohen 130 tūkst.
JAV dolerių, kuriuos šis sumokėjo
pornožvaigždei Stormy Daniels.

S. Daniels, kurios tikrasis vardas
Stephanie Clifford, teigia 2006-aisiais
turėjusi romaną su D. Trump. Pasak
moters, jai už tylėjimą buvo sumokė-
ta 130 tūkst. JAV dolerių.

Minėtoji suma buvo pervesta S.
Daniels likus vos kelioms dienoms iki

2016-ųjų lapkritį vykusių JAV prezi-
dento rinkimų, todėl pasigirsdavo nuo-
monių, kad M. Cohen pažeidė rinkimų
finansavimo įstatymą, nes šiuo mo-
kėjimu siekta išvengti neigiamo ži-
niasklaidos dėmesio.

Anksčiau D. Trump neigė žinojęs
apie S. Daniels skirtą mokėjimą, tačiau
praėjusią savaitę jis prisipažino, kad
M. Cohen su pornožvaigžde sudarė
„sandorį” jo vardu.

Atsistatydina D. Trump advokatas Ty Cobb
Washingtonas (BNS) – JAV pre-

zidento Donald Trump pagrindinis
advokatas Ty Cobb, atsakingas už rea-
gavimą į specialiojo prokuroro Ro-
bert Mueller vykdomą tyrimą dėl nu-
manomo Rusijos kišimosi į 2016 metų
rinkimus, mėnesio gale šias pareigas
užleis Emmet Flood, prezidento Billo
Clinton apkaltos bylos veteranui.

„Emmet Flood prisijungs prie
Baltųjų rūmų darbuotojų atstovauti
prezidentui ir administracijai prieš ra-
ganų medžioklę dėl Rusijos”, – pa-
reiškė Baltųjų rūmų atstovė spaudai
Sarah Sanders.

E. Flood atstovavo Bill Clinton, kai
1998–1999 metais buvo nagrinėjama jo
apkaltos byla.

T. Cobb tapo naujausiu veikėju,
paskelbusiu apie pasitraukimą iš pre-
zidento teisininkų komandos, vykstant
vidaus debatams, ar D. Trump turėtų
sutikti būti apklaustas R. Mueller.

Praeitą savaitę T. Cobb informavo
Baltųjų rūmų administracijos vadovą
John Kelly, kad jis pasitrauks gegužės
mėnesio pabaigoje.

T. Cobb perėmė vadovavimą Bal-
tųjų rūmų teisininkų komandai kovą
atsistatydinus ankstesniam pagrindi-
niam advokatui John Dowd, įsitiki-
nusiam, jog D. Trump jo patarimų ne-
paiso.

J. Dowd griežtai priešinosi pla-
nams apklausti D. Trump, bet prezi-
dentas buvo linkęs susitikti su spe-
cialiuoju prokuroru ir manė, kad tai
leistų greičiau užbaigti šį tyrimą.

R. Mueller nori apklausti D.
Trump, ką jis žino apie savo 2016 metų
rinkimų kampanijos padėjėjų mėgi-
nimus užsitikrinti Rusijos pagalbą.

JAV grąžino Irakui 3,8 tūkst. vertybių
Washingtonas (LRT.lt) – Washing-

 tone įvykusi ceremonija yra pirmasis
nuo 2015 metų JAV įvykdytas kultūros
vertybių grąžinimas Irakui.

Nuo 2008 metų JAV Imigracijos ir
muitinės tarnyba (ICE) grąžino Irakui
daugiau kaip 1,2 tūkst. dirbinių. Šio-
je šalyje daug kultūros vertybių buvo
išgrobstyta po 2003 metais surengtos

JAV vadovaujamos karinės invazi-
jos, nuvertusios diktatorių Saddam
Hussein. Papildomu smūgiu Irako se-
noviniam paveldui tapo 2014 metais
prasidėjusi džihadistų judėjimo „Is-
lamo valstybė” kovotojų invazija, per
kurią buvo apiplėšta arba nuniokota
daugybė archeologinių vietų ir mu-
ziejų.

Parlamentinei partijai „Tvarka ir Teisingu-
mas“ pareikšti įtarimai. 15�min.lt�nuotr.

Ty Cobb, pagrindinis prezidento advokatas,
palieka savo postą. ABC�News�nuotr.��



2018�GEGUŽėS�5,�ŠEŠTADIENIS 9DRAUGAS

Parengė Dainius Ruževičius

SPORTAS

„Svajonių komanda” išpildė  savo auksinę svajonę.
10 000  žiūrovų Kauno „Žalgirio” arenoje išvydo is-
to rines akimirkas – iš paskutiniųjų besipriešinusius
estus 4:1 (2:1, 1:0, 1:0) palaužusi Lietuvos ledo ritu-
lio rinktinė pirmą kartą triumfavo pasaulio čempio-
nato pirmo diviziono B grupės turnyre ir iškopė į eli-
to prieangiu esantį A pogrupį.

Mačo pradžioje 5 minutę Kauno „Žalgirio”
arenos tribūnas nutildė estas Robertas
Rooba, kuris išvedė savo rinktinę į priekį

– 1:0. Tokia mačo pradžia neišmušė mūsiškių iš vė-
žių – 8 min. rezultatą išlygino Nerijus Ališauskas, o
16 min. rezultatą persvėrė Jaunius Jasinevičius (2:1).
Antrame kėlinyje 36 min. rezultatą didino tikslus Po-
vilo Verenio įvartis. Estijos pastangos atsimušė į pa-
tikimą Lietuvos gynybą, o trečiame kėlinyje 58
min. pergalę įtvirtino tas pats P. Verenis! Akivaizdų
lietuvių pranašumą įrodo ir metimų statistika: šia-
me mače į vartus mūsiškiai metė 43 kartus, o estai
– 27.

Lauktas 
pergalingas žygis

Lietuvos rinktinė turnyre Kaune laimėjo visus
penkis susitikimus ir surinko 14 taškų. Sidabro me-
daliai atiteko 10 taškų surinkusiems japonams, o es-
tai su taip pat 10 taškų pelnė bronzos apdovanojimus.
Paskutinę vietą turnyre užėmė ir į II diviziono A gru-
pę iškrito Kroatijos ledo ritulininkai. 

Jei lietuvių pergalingas žygis pirmenybėse buvo
lauktas ir tikėtas, tai estai jau dabar nustebino vi-
sus, o juos lietuviams sustabdyti pavyko tik pasku-
tinėse rungtynėse. Lietuvos rinktinė šiame mače su-
laukė rekordiškai susirinkusių žiūrovų palaikymo
– mačą arenoje stebėjo apie 10 tūkstančių sirgalių.
Jų palaikomi mūsų šalies atstovai pirmą kartą is-
torijoje triumfavo šiame divizione ir pakilo į IA di-
vizioną, nuo kurio elitinį čempionatą skiria vos vie-
nas sėkmingas pasirodymas.

„Estai labai stengėsi, bet mes nusipelnėme šių
apdovanojimų. Visada tikėjau, kad mes tai padary-
sime”, – šypsojosi Dainius Zubrus. Jis ir komanda
turėjo smarkiai paplušėti, kol nugriovė paskutinę
kliūtį kelyje link aukštesnės grupės. 

A grupėje lietuviai užims žemyn krentančios
Lenkijos ekipos vietą. Vengrijoje paraleliai vykusio
turnyro  nugalėtojais  netikėtai tapo naujokai bri-
tai, kurie pirmą kartą nuo 1994 m. iškopė į elito di-
vizioną. Aukštyn pakils ir antrą vietą užėmusi Ita-
lijos komanda. Įdomu, jog ruošdamasi pasaulio
čempionatui, Lietuvos ekipa šį mėnesį du kartus
draugiškose rungtynėse įveikė britus jų pačių teri-
torijoje. 

„Ši pergalė – ypatinga visai šaliai, ir ne tik jos
ledo ritulio gerbėjams. Žinau, kad ledo ritulys Lie-
tuvoje yra sportas ,,numeris du”, kad pirmauja
krepšinis, bet šis medalis – tikrai prestižinis. Kaip
ir dalyvavimas A grupėje. Tereikia vėl surinkti į ko-
mandą visus geriausius žaidėjus, kaip buvo šiemet,
ir lietuviai ten tikrai neprapuls”, – optimistiškai nu-
siteikęs ateities laukia ir komandos vairininkas iš
Vokietijos Berndas Haake. 

Lemiamas mačas tarp Lietuvos ir Estijos rink-
tinių tapo žiūrimiausia visų laikų ledo ritulio dvi-
kova šalyje. Turnyro „finalą” Nemuno saloje stebėjo
apie 10 tūkst. sirgalių. 

Primename, kad lietuviai Kaune šventė visas
penkias pergales: 3:0 prieš Kroatiją, 8:3 prieš Ru-
muniją, 6:1 prieš Japoniją, 5:4 per pratęsimą prieš Uk-
rainą ir 4:1 prieš Estiją. 

Pastaruosius ketverius metus iš eilės Lietuvos
rinktinė pasaulio čempionato pirmojo diviziono B
grupėje, kurioje varžomasi dėl 23–28 vietų pasauly-
je, užimdavo trečią poziciją.

Lietuvių auksinę kovą stebėjo 10 tūkstančių sirgalių

Su rinktine atsisveikino veteranai

Balandžio 28 d. ant ledo verkė ne tik pralaimėję
estai. Kai kuriems Lietuvos rinktinės žaidėjams
akys taip pat drėko – emocijų audrą „Žalgirio” are-
noje kėlė tiek saldus auksas, tiek jausmingi atsi-
sveikinimai. Dar prieš pasaulio ledo ritulio čem-
pionato pirmojo diviziono B grupės turnyrą savo pla-
nų neslėpusio Dariaus Kasparaičio pėdomis pasekė
trys veteranai.

Nuaidėjus finalinei sirenai, D. Kasparaitis ir D.
Zubrus šiltai apsikabino. Dvi gyvos šalies ledo ritu-
lio legendos neveltui grįžo iš „pensijos” – jų ryžtą, net
ir baigus aktyvias profesionalų karjeras prisidėti prie
nacionalinės komandos, vainikavo aukso medaliai ir
istorinis kelialapis į pirmojo diviziono A grupę, virš
kurios – jau tik elitas. „Labai malonu šitaip baigti kar-
jerą. Komanda buvo labai gera. O dabar su Dainiu-
mi važiuojame atgal į Floridą”, – ilgai nedvejojęs sau-
lei ir paplūdimiams nusiteikė D. Kasparaitis.

Miami (JAV) mėgėjų lygoje čempionatui ruošęsi
veteranai atidavė duoklę tėvynei. 45-erių D. Kaspa-
raičiui debiutas Lietuvos rinktinėje sutapo su atsi-
sveikinimu, šešeriais metais jaunesnis D. Zubrus na-
cionalinei komandai atstovavo trečią kartą ir pasiekė
geriausią rezultatą. Puolėjas po dvikovos su estais taip
pat patvirtino nebeketinantis grįžti ant ledo. „Esu dė-
kingas Dariui, kad jo sportinis užsispyrimas mus abu
čia atvedė. Bent jau dabar aš manau, kad čia – mano

paskutinės rungtynės. Buvo labai malonu sugrįžti,
žaisti ant savo ledo, savų žiūrovų akivaizdoje ir baig-
ti čempionatą taip, kaip man nepavyko prieš ketve-
rius metus”, – kalbėjo D. Zubrus.

Nors panašu, kad dvi ryškiausios žvaigždės Kau-
ne švietė paskutinį kartą, tačiau ne jos atsidūrė dėme -
sio centre iškart po rungtynių. Kapitono pareigas mače
su estais simboliškai ėjo Mindaugas Kieras – 37-erių
gynėjas rinktinei atidavė 20 m., o šeštadienį sužaidė 100-
ąsias oficialias rungtynes jos sudėtyje. Kartu – ir pa-
skutines.

„Dabar pagalvoju: oho, žaidžiau 20 m. be per-
traukų. Niekada nebūčiau įsivaizdavęs, kad taip įma-
noma. Bet kiekvieną kartą norėdavosi vėl atvažiuo-
ti, pamatyti draugus. Noriu tikėti, kad po savęs pa-
lieku tą nuotaiką – žaisti už Lietuvą yra labai, labai
smagu”, – šypsojosi veteranas. Gynėjų grandis patirs
ir dar vieną nuostolį. Iš rinktinės traukiasi 36-erių
Rolandas Aliukonis.

Po iškovoto aukso klausimas dėl ateities aktua-
lus ir rinktinės vyriausiajam treneriui. Šešerius me-
tus Lietuvoje dirbęs B. Haake visąlaik tikėjosi išvesti
komandą į aukštesnį divizioną. Tikslas – įgyven-
dintas, o kas bus toliau, dar nežinoma. Savo planų vo-
kietis neatskleidė. „Pirma reikia pasidžiaugti vasa-
ra. Tada matysime”, – šyptelėjęs ranka numojo 72-ejų
specialistas.

Nukelta į 15 psl.         

Pasaulio ledo ritulio čempionate lietuviai pelnė auksą!

D. Zubrus nacionalinei komandai atstovavo trečią kartą ir po finalinės dvikovos patvirtino nebeketinantis grįžti ant ledo.
Po iškovoto aukso klausimas dėl ateities aktualus ir Lietuvos rinktinės treneriui B. Haake, savo planų vokietis neatskleidė.
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Bevertėjaudama spektakliuose
prisijaukinau mikrofoną. Ši patirtis
pravertė, kai jau JAV su vyru Rai-
mundu 18-ka metų kūrėme ir vedėme
informacines radijo laidas. Na, o nuo
radijo žurnalistikos iki laikraščio – vie-
nas šuolis. Be to, su spauda ilgesniam
laikui nebuvau nutraukusi ryšių.

Nors ,,Draugas” ir nėra vienos
kartos laikraštis, labai juntu vyresnės
kartos, tų pokario inteligentų pasi-
traukimą iš rašytojų, iš skaitytojų, ir
apskritai iš gyvenimo. Stengiamės,
kad jų vieta neliktų tuščia. Ir nors
naujų atradimų gausu ir jie įkvepia, dėl
praradimų vis tiek liūdna…

Norėtųsi, kad naujos kartos at-
rastų sau ,,Draugą”, patikėtų jo misija
– būti mūsų, Amerikos lietuvių, gyve-
nimo liudytoju, metraštininku, įkvė-
pėju, vienytoju. Prisijunkite prie mūsų,
tegu ir jūsų vaikai įpranta matyti
,,Draugą” savo namuose. Rašykime is-
toriją kartu!

Apie mūsų atradimus, praradimus ir viltis ,,Drauge”
Atkelta iš 3 psl.

Vaida Lowell 

Po žurnalistikos studijų Vilniaus
Universitete atsidūriau JAV, Mai-
ne valstijoje – čia jau 15 metų.

Žurnalistiką atidėjau į šalį, mano kar-
jera pasisuko į analitinį technologijų,
projektų ir verslo operacijų vadovavi-
mo pasaulį. 

Bet žurnalistika vis tik kunkulia-
vo. Su „Draugu” susipažinau tapusi
straipsnio pašnekove, o praėjus me-
tams metų po šios pažinties, prieš pen-
kerius metus gimė Rytų pakrantės
rubrika „Rytys”, „Draugo” „Facebook”
puslapis, Vytauto Didžiojo universite-
to žurnalistikos studentų stažuočių
programa. 

Redaguojant „Draugo” savaitinį
puslapį „Rytys” – kiekviena savaitė ku-
pina atradimų ir pažinčių. Ši veikla su-
pažindino su JAV Rytų pakrantės lie-
tuvių bendruomenių veikla bei įkvėpė
pačią kartu su bendraminčiais Maine
valstijoje suburti lietuvius į bendruo-
menę. 

Džiugina ir maloniai stebina kiek
energijos turi vietos lietuviai, rinkda-
miesi į renginius ir juos organizuoda-
mi. Labiausiai įstrigo buvusio Lietuvos
generalinio konsulo Čikagoje Mari-
jaus Gudyno pernai, jam bebaigiant ka-
denciją, pokalbyje su kolegeVirginija
Petrauskiene pasakyta mintis, jog vie-
nas jo didžiausių atradimų Čikagoje –
kad čia yra antra ir kitokia Lietuva, nei
ana, tikroji. 

Išties, būdama Rytų pakrantės lie-
tuvių bendruomenių naujienų sūku-
ryje ir turėdama tamprius ryšius su
Lietuvoje likusiais draugais, artimai-
siais ir kolegomis – galiu drąsiai teig-

ti – Lietuvos lietuviai patriotiškumui
išreikšti neskiria tiek daug dėmesio,
kaip Amerikos lietuviai. Lietuvoje
šventės ir tradicijos yra įsilieję į kas-
dienybę, o ekonominė ir politinė si-
tuacija, finansiniai nepritekliai dažnai
užgožia tautinį žmonių optimizmą.
Tad mano didžiausias atradimas –
kaip įvairių kartų Amerikos lietuviai
didžiuojasi ir išradingai bei entuzias-
tingai skleidžia tautinį identitetą bū-
dami toli už Lietuvos ribų. 

Spaudos atgavimo, kalbos ir kny-
gos dienos proga kolegoms žurnalis-
tams linkiu aštrios plunksnos, neišsi-
amiamų temų ir idėjų; „Draugui” – ir
toliau būti išeivijos spaudos vedliu,
skaitytojų bičiuliu, išlaikančiu tradi-
cijas bei strategiškai besikeičiančiu su
laikmečio ritmu; skaitytojams – pra-
smingos draugystės vartant „Draugo”
puslapius.

Virginija Petrauskienė

Prieš beveik trejus metus atvykau
iš Lietuvos. Nusprendėme, kad
būtų visai įdomu pagyventi kito-

je šalyje, joje pakeliauti. o ir  aš maniau
padirbėsianti kokį nors kitokį darbą,
nei iki šiol. Lietuvoje daugelį metų dir-
bau žurnaliste, vien ,,Lietuvos ryto” re-
dakcijoje – 23 metus. Atvykusi įsidar-
binau Balzeko lietuvių kultūros mu-
ziejuje, pradėjau rašyti straipsnius
apie ten organizuojamus renginius,
parodas. Netrukus sulaukiau kvietimo
dirbti ,,Drauge”. Taigi, matyt, nebuvo
lemta išsipildyti mano planams pa-
keisti darbo profilį. Gyvendama Ame-
rikoje, toliau dirbu tą patį, ką dirbau
ir Lietuvoje – rašau straipsnius.

Pirmiausiai apie praradimus: čia,
,,Drauge” praradau ankstesniame dar-
be mane varginusią būtinybę įtemptai
konkuruoti su kitų leidinių kolegomis:
kas pirmesnis aprašys ,,šviežią” tra-
giškai pasibaigusį autoįvykį ar  grei-
čiau nušvies kokį nusikaltimą. Dar pir-
maisiais metais, tik atvykusi į Ame-
riką, jeigu pamatydavau avariją, no-
rėdavau greičiau stabdyti automobilį
ir iššokus iš jo pulti fotografuoti. Taip
man buvo įaugęs į kraują tas reporte-
riškas įprotis. 

Atradimai – ,,Drauge” galiu rašy-
ti apie pozityvius įvykius, žmones, ga-
lėjau užmiršti anksčiau mano darbe
privalomai dominavusias kriminalines
temas. Didelis atradimas man – švie-
suoliška ir patriotiška dipukų karta,
patyrusi daug išbandymų, kurie už-
grūdino ir suformavo šiuos žmones tar-
si brangakmenius. Taip pat įdomu
stebėti ir trečiosios bangos emigrantus.
Tarp jų matyti nemažai šviesias min-
tis ir gerus darbus skleidžiančių žmo-
nių. Šias abi kartas nepaneigiamai
sieja pagrindinis dalykas – meilė Lie-

tuvai.
Jau 109-tus metus leidžiamas

,,Draugas” yra čia gyvenančių lietuvių
metraštis. Kaip būtų smagu, kad tą kuo
greičiau suprastų visų kartų tautiečiai,
gyvenantys Amerikoje. 

Amandas Ragauskas

Esu lietuvis emigrantas iš vakari-
nės JAV pakrantės. Gimęs Kaune.
Pagal išsilavinimą esu mechani-

kos inžinierius, iš prigimties laisvas
menininkas. Ankstyvoji vaikystė pra-
bėgo Maironio name ir sode, vasaras
leisdavau Simne, kur mano Tėtukas
buvo Šv. Mergelės Marijos Ėmimo į
Dangų bažnyčios vargonininkas, o
bažnyčios altoriuje buvo slepiama tuo-
metinio Simno bažnyčios vikaro Sigi-
to Tamkevičiaus leidžiama ,,Lietuvos
bažnyčios kronika”. 

Prieš emigraciją dirbau Lietuvos
Tautinės muzikos instrumentų mu-
ziejuje. Emigravęs į JAV, 25-erius me-
tus dirbau lietuvių įkurtoje kompani-
joje AMI. Šiuo metu džiaugiuosiu už-
tarnautu poilsiu.

,,Draugo” redakcijoje atsiradau
prieš devynis mėnesius, vyriausios
redaktorės Ramunės Lapas kvietimu.

Atradau, kad sulaukęs brandaus
amžiaus galiu gimtąja lietuvių kalba
reikšti savo mintis raštu. Jeigu apie šį
mano atradimą sužinotų buvusi lie-
tuvių kalbos mokytoja, tikrai nepati-
kėtų, nes jos klasėje mano rašiniai
buvo vertinami gana prastai. O dabar
daugelis parapijiečių pasidžiaugia,
kad  jiems įdomu skaityti mano raši-
nius. Bet pasitaiko ir nepatenkintų, jei-
gu parašau tiesą apie Los Angeles lie-
tuviškoje visuomenėje pasitaikančius
nesklandumus.  

Dainius Ruževičius

Su ,,Draugu” bendradarbiauju dau-
giau nei penkmetį. Iš pradžių
sporto puslapiui medžiagą siųs-

davau tik retsykiais, o vėliau, ,,Ame-

rikos lietuvio” savaitraščiui persikėlus
į internetą, tapau pilnateisiu ,,Draugo”
nariu ir iki šiol draugauju su šiuo se-
niausiu išeivijos lietuvių laikraščiu.
Čia rengiu šeštadieninį sporto puslapį.

Dirbdamas ,,Drauge”, aš ir toliau
galiu tobulinti savo žurnalistinę patirtį.
Šis darbas – rašyti apie sportą – įaugęs
man į kraują, kartu jau yra tapęs ir
mano hobiu ir lydi mane beveik visą
laiką. Sportas bei su juo susiję žmonės
tapo neatsiejama mano gyvenimo da-
limi, jis leidžia man siekti kūrybinių
tikslų ir iš arčiau pažvelgti į kasdieninį
sportininkų gyvenimą.

Aistra sportui ir su juo susietas
žurnalistinis darbas manęs nepalieka
jau daugiau nei du dešimtmečius. Pra-
dėjęs darbuotis savo gimtojo miesto Pa-
nevėžio dienraštyje ,,Sekundė”, atra-
dau, kad sporto žurnalistika yra būtent
tai, kas man atneša didelį kūrybinį im-
pulsą. Atvykus į JAV, sporto žurnalis-
tika neišnyko iš mano gyvenimo, o
tik labiau įsitvirtino... 

Neringa Smilgytė

Sveiki! Aš esu varlė keliauninkė,
vardu Neringa. Bent jau taip
mane apibūdintų mano šeima bei

draugai. Galbūt tas didelis noras ke-
liauti ir lėmė, kad patekau į „Draugo”
redakciją. JAV – tai ketvirtoji šalis, ku-
rioje apsigyvenau. Čia pabaigusi IT
mokslus, pradėjau ieškoti darbo ir
taip jau atsitiko, kad darbas pirmas su-
sirado mane! Šiandien aš draugauju su
,,Draugu” jau dvejus metus. Mano pa-
grindinės pareigos – maketavimas ir
internetinio puslapio prižiūrėjimas. 

Atradimų daug ir jie niekada ne-
sibaigia. Dirbdama redakcijoje, nori
nenori, atsiduri nesustabdomame ži-
nių sraute, kuris niekada nepaliauja
judėti. Kiekvieną dieną vis sužinai ar
atrandi kažką naujo. Kuriozas – nors
dirbame greitai besikeičiančioje dar-
bo aplinkoje ir naujausios žinios mus
pasiekia kiekvieną dieną, tai, kad man
atiteko ilgamečio „Draugo” redakto-
riaus, garsaus poeto bei publicisto,
Kazio Bradūno kabinetas, sužinojau
tik po daugiau nei metų nuo darbo pra-
džios. O tiek laiko galėjau girtis…

Vis dėlto, tikriausiai mano di-
džiausias atradimas šiame darbe buvo
pati redakcija bei jos kolektyvas.
„Draugo” sienos, nukabinėtos senais
paveikslais, archyvai, pilni daugybę
metų menančių sunkių darbo vaisių,
„Draugo” senoji spaustuvė, visos is-
torijos susikaupusios per ilgus „Drau-
go” gyvavimo metus yra tikrai ne ma-
žiau spalvingos, kaip ir čia dirbantys
žmonės.

Tokio šilto, įdomaus, intelektua-
laus ir darbštaus kolektyvo dar reikė-
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tų paieškoti. Nuo pat pirmųjų dienų aš
čia pasijutau kaip namuose – tarsi
mažoje salelėje, kažkokiu stebuklingu
būdu atkirstoje nuo Lietuvos ir nusi-
leidusioje Čikagoje. Salelė, kuri vis dėl-
to yra taip toli, o tiek daug metų dirbo
ir tebedirba Lietuvai ir Lietuvos žmo-
nėms. Tikras atradimas.  

Laima Smilgytė

Esu žurnalistė, tačiau žurnalistiką il-
gam buvau nustūmusi į šoną. Vis-
gi noras rašyti nedingo. Tas noras

ruseno, kirbėjo, kol materializavosi –
nuo šių metų pradžios „Draugui” rašau
apie įdomų lietuvių jaunimą.

Žurnalistika – ypatinga profesi-
ja, nes kiekvienas pašnekovas kažkuo
praturtina, nustebina. Nors rašau apie
jaunąją kartą, tačiau, oho, kiek iš jau-
nimo galima pasimokyti! Jaunųjų lie-
tuvaičių užsispyrimas, darbštumas,
mąstymas, tikslo siekimas žavi kiek-
vieną kartą.

Daugiau nei prieš dvi dešimtis
metų pradėjo skambėti liūdnos prog-
nozės – ateityje popieriniai laikraš-
čiai ir knygos išnyks. Bet vis dar taip
gera atsiversti naują, spaustuve kve-
piantį laikraščio numerį ar knygą.
Smagaus „popierinio” skaitymo vi-
siems! Atsiverskite ir „Draugą”!

Dalia Sokienė

Esu ,,Draugo” redakcijos senbuvė.
Jau 22-eji metai kaip kasryt kopiu
į pastato antrą aukštą, į savo dar-

bovietę, kurioje ir puoselėju lietuviš-
ką žodį išeivijoje. Atvykus į Ameriką
teko ieškoti darbo ir susiklosčius pa-
lankioms aplinkybėms, pradėjau dirb-
ti seniausiai leidžiamame laikraštyje
(tada dienraštyje). ,,Apšilus kojas” ne-
jučia pradėjo kirbėti mintis, kad, mes,
neseniai pradėję dirbti  ,,Drauge”, tu-
rime stengtis ir galvoti, kaip išsaugo-
ti tą lietuvišką perlą – žodį, kad jis kuo
ilgiau liktų švarus ir gyvas.

Šiandien labai džiaugiuosi, kad
dirbu su tokiais žmonėmis, kurie daro
viską, kad  mūsų senolis būtų gyvy-
bingas, žvalus, kūrybingas ir įdomus.
O man belieka prisipažinti, kad mažą
žiupsnelį pareigos lietuvybei aš  jau ati-
daviau, tad labai malonu, kad ,,Drau-

gas” – nugalėjęs visus konkurentus –
gyvuoja, skleidžia ne tik jaunatvišką
energiją, bet ir gražiu  pavyzdžiu už-
krečia kitus. Gal todėl prieš  109-erius
metus pasėtas lietuvybės grūdas ir
bujoja iki šių dienų, kad redaktorės ne
tik užtikrina laikraščio tęstinumą, bet
ir įkvepia bendradarbius naujoms kū-
rybinėms idėjoms, o jie – atviri naujo-
vėms. Darbas redakcijoje – komandi-
nis, tad visi ir siekiame pagrindinio
tikslo – dirbti taip, kad ,,Draugas” kuo
ilgiau išgyventų. 

Ir tol, kol išeivijoje skambės lietu-
viška kalba, kol skaitysime ,,Draugą”,
jį prenumeruosime bei remsime, kas-
met vėl kartu minėsime gimtosios kal-
bos šventę.

Loreta Steffens 

Esu atsakinga už puslapį ,,Mados
skrynia”. Džiaugiuosi, kad mados
ir grožio temos rado vietą ,,Drau-

ge”. Aš pati ,,Draugo” redakcijoje at-
siradau dviejų nuostabios žurnalis-
tės – Vaidos Lowell ir vyr. redaktorė Ra-
munės Lapas dėka. Šių moterų atkak-
lumas, geranoriškumas ir draugišku-
mas padėjo įsilieti į ,,Draugo” ko-
mandą ypač sklandžiai, o taip pat pa-
skatino  temptis bei stengtis būti ge-
resne ,,rašytoja”.

Niekada negalvojau, kad vien tik
rašydama susipažinsiu su tokia bega-
le įdomių žmonių, su kuriais tapsime
tikrais draugais. Atrodo, juk kas tai
yra – nusiuntei klausimus, gavai at-
sakymus ir pateikei viską redaktorei.
Bet už kiekvieno atsakymo slepiasi
tiek daug. Visų pirma atsakomybė
visa tai pateikti neįžeidžiant pašne-
kovo, tenka mums, rašantiems. Per
šiuos kelis rašymo metus buvo visko –
ir juoko, ir nesusipratimų.Tačiau aš
visą laiką savo gyvenime ir tuo pačiu
darbe laikausi tokios taisyklės – mo-
kykis iš klaidų ir kitą kartą stenkis vis-
ką padaryti geriau.

Gyvendami Amerikoje, mes visi
bėgame, lekiame, turime kelis dar-
bus, stengiames kuo daugiau uždirbti,
kuo daugiau nusipirkti, bet pabandy-
kime retsykiais sustoti, apsidairyti ir
prisiminti, kas gyvenime yra svar-
biausia. Juk artimo žmogaus šypsena,
padrąsinantis žodis liūdinčiam drau-
gui ar skambutis mamai nieko nekai-
nuoja, o suteikia tiek daug ilgai ne-
blėstančios vidinės šilumos ir laimės.

Renata Šerelytė  

Redaguoju  priedą jau …10 metų!..
Atsiradau redakcijoje labai pa-
prastai – pasiūlė, o aš sutikau. O

kaip nesutiksi? Juk kultūra – tai mano
pasaulis.

Ruošdama medžiagą numeriams,
visada atrandu ką nors naujo –  asme-
nybę, reiškinį, knygą. Ir tie atradimai
niekada nesibaigia. Jeigu  norėčiau ką
nors prarasti šiame darbe, tai nebent
rutiną.

Kultūra – kaip rokenrolas. Maiš-
tinga  ir įkvepianti. Reikia žinoti  jos
taisykles, ir kartu – jokių taisyklių!.. 

Audronė Škiudaitė

Ilga, paini, „politizuota” istorija. Tai
buvo 2000-ieji. Lietuvoje susipyko
krikščionys demokratai – skilo į

„modernistus” ir „dinozaurus”, kaip
vyresniąją kartą vadino partijos jau-
nimas. Tuo metu redagavau krikščio-
nių demokratų spaudą – naujai įkurtą
„Apžvalgos” laikraštį, ir „Tėvynės sar-
go” žurnalą, kurį buvome perėmę iš
Amerikos krikščionių demokratų (tuo
metu atsakinguoju sekretoriumi buvo
Pranas Povilaitis). Kadangi buvau
„modernistų” pusėje, viršų paėmus
„dinozaurams” teko nešti kudašių. O
to, atrodo, tik ir laukė tuometinė „Drau-
go” valdybos pirmininkė Marija Re-
mienė. Ji buvo ir Amerikos lietuvių
krikščionių demokratų rėmėjų būrelio
sekretorė ir mane atsitempė į „Drau-

gą”. Čikagoje
pra leidau inten-
syvius ir labai
įdomius ketve-
rius metus. Ben-
dradarbiavimas
nenutrūko ir grį-
žus į Lietuvą.

Galiu drąsiai
tvirtinti, kad
„Draugas” mane
„padarė” profe-
sionale. Iki tol ra-
šydavau – tai kai-
nuodavo daug pa-
stangų ir kančių.
„Draugo” redak-
cijoje atsitiko stebuklas – ateidavau
rytą 7 val. kartu su redaktore D. Bin-
dokiene, įsijungdavau kompiuterį, pa-
rašydavau pirmą sakinį tema, kurią tu-
rėdavau išvystyti, ir atsidarydavo kaž-
kokios durelės, mintys ir žodžiai patys
imdavo lietis. Manau, kad taip atsitiko
dėl to, kad pasijutau reikalinga, netgi
įsigijau gerbėjų, kurių negalėjau ap-
vilti. Tai teikė pasitikėjimo ir įkvėpi-
mo. 

Neseniai dabartinė redaktorė Ra-
munė išsitarė, kad esame gera ko-
manda. Išties džiaugiuosi, kad ir su-
laukusi „dinozaurų” amžiaus, spėju pa-
skui jauną, veržlų „Draugo” būrį. 

Algis Vaškevičius

Gimiau ir dabar gyvenu Marijam-
polėje, žurnalistinį darbą dirbu
nuo 1987 metų. Dabar esu Lietuvos

žurnalo „Donelaičio žemė” redakto-
rius. 17 metų teko dirbti dienraštyje
„Lietuvos rytas” Marijampolės sky-
riaus korespondentu. „Drauge” – nuo
2009 metų liepos. Tada su mano bičiu-
lėmis šviesios atminties dailininke
Magdalena Stankūniene, taip pat Auš-
rele Sakalaite teko lankytis „Draugo”
redakcijoje, šiltai bendrauti su buvusia
redaktore Danute Bindokiene. Mano bi-
čiulė, visą save „Draugui” atidavusi
Marija Remienė pasiūlė rašyti „Drau-
gui”. Sutikau, ir niekada nesigailėjau
šio sprendimo.

„Draugo” dėka atradau daug nau-
jų draugų – Kaune susipažinau ir šiltai
bendrauju su Istorinės Prezidentūros,
Nacionalinio M. K. Čiurlionio dailės
muziejaus, prezidento Valdo Adam-
kaus bibliotekos-muziejaus, Lietuvių
išeivijos instituto, kitų institucijų dar-
buotojais, kurie visada džiaugiasi ga-
lėdami pasidalinti naujienomis apie
renginius, parodas „Drauge”. „Draugo”
dėka atradau džiaugsmą rašyti apie tai,
apie ką noriu, o ne apie ką reikia ir lie-
piama, galėjau susitelkti į širdžiai mie-
las ir artimas temas. Atradau daugybę
įdomių pašnekovų, vienaip ar kitaip su-
sijusių su Amerika, kuri tokia įvairi ir
marga. Jų gyvenimo istorijos labai
praturtino mane.

Penkis kartus teko viešėti už At-
lanto, ir nebuvo nė vieno, kad neap-
lankyčiau „Draugo”. Ir jau minėta D.
Bindokienė, ir Dalia Cidzikaitė, ir da-
bartinė redaktorė Ramunė Lapas tapo
artimomis draugėmis, bičiulėmis, pa-
tarėjomis, ir tą ryšį labai vertinu. „Kul-
tūros” priedui ir jo mielai redaktorei
Renatai Šerelytei tenka rašyti išties ne-
mažai, ieškant įdomių pašnekovų,
temų, sąsajų su Amerika. Kai savaitę
kitą neparašau, tarsi kažko trūksta, ir
jaučiuosi kažkaip neramiai. Tai turbūt
jau priklausomybė, bet gera priklau-
somybė, nuo kurios net nesinori gy-
dytis...  

Nukelta į 14 psl.

Gintaras Visockas

Pirmąją straipsnį brūkštelėjau į
jaunimo žurnalą dar būdamas aš-
tuntokas – po dvi savaites truku-

sios kelionės baidarėmis Lietuvos Na-
cionalinio parko ežerais. Antroji pub-
likacija rašyta baigus dešimtąją klasę –
sugrįžus iš mėnesį trukusios kelio-
nės po Tian-Šanio kalnus. Po to būta
keletas tekstų ,,Universiteto žurnalis-
te” – apie tarnybą sovietinėje armijo-
je Maskvoje. Po to – novelė „Traukiniai
važiuoja į niekur...”

Taip ir pradėjau dirbti žurnalistu.
Visąlaik norėjau būti rašančiu žmo-
gumi. 
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AuSŲ, noSIES, gErKLĖS LIgoS 

StuBuro Ir SKAuSMo LIgoS 

SUREnDER LAL, MD
Specialybė - vidaus ligos

7722�S.�Kedzie�Ave.
Chicago,�IL�60652

Tel. 773-434-2123
Valandos�susitarus

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

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

sužeidimų�darbovietėje�bei�kitų�vietų
skausmo�diagnozės�ir�gydymo�specialistai.

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

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

www.illinoispain.com

DR. K. JUCAS
Odos�ligų�specialistas�gydo�odos�

teigiamus�ir�neigiamus�auglius�ir�žaizdas.
Kosmetinė�chirurgija.

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

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

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

.
KEPYKLA IR DELIKATESAI

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

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

Pasidalinkite nuomone

www.facebook.com/draugolaikrastis

www.vytistours.com
info@vytistours.com

4024�235th�St.,�Douglaston,�NY�11363

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

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

ATSTOVYBĖ ČIKAGOJE

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

LIETUVĄ

1-800-778-9847

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

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

Kainas sužinoti ir užsisakyti vietas galite 
www.vytistours.com

Siūlome informaciją apie specialias nuolaidas
Atsiųskite savo el. pašto adresą

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
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Cell: 773.896.7370 
RaimondaRealtor@gmail.com

Reikia pagalbos
PARDUODANT ar

PERKANT nekilnojamąjį
turtą Floridoje, Tampa
Bay, St. Petersburg ar

aplinkiniuose miestuose?

Raimonda Misiunas
Realtor

Padėsiu Jums visais su nekilnojamu

turtu susijusiais klausimais!

Sudoku nr. 129
Į tuščius langelius surašykite skaičius nuo 1 iki 9 taip, 

kad vie   no di skai čiai nesikartotų nei eilutėse, 
nei stulpeliuose, nei 3X3 kvadratuose. 

Su do ku atsakymas – trijų skaitmenų pažy mė tuose 
lan geliuose suma.
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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
35-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� fon-
das� padeda� išlaikyti� mūsų� lie-
tuvišką,� katalikišką� „Draugo”
laikraštį.� Prisiminkite� Draugo
fondą�savo�testamente.�Keletas
stambesnių�palikimų�užtikrins
„Draugo”� laikraščio� gyvavimą
daugelį�metų!�

www.draugofondas.org

,,Draugo”�prenumeratoriai�gali�skaityti
,,Draugą”�internete�be��jokio�papildomo�mokesčio.

Pageidaujantys��turėtų�parašyti�apie�tai�administracijai:�
administracija@draugas.org
ir�gauti�,,log�in”�bei�slaptažodį.�
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RŪTA AKELAITYTĖ

Edita Krivickaitė-Andriulis šiuo metu
dirba vienoje didžiausių ligoninių
Čikagoje – „Northwestern Me mo rial
Hospital” laboratorijoje. Tai viena iš
tarpinių stotelių merginos nuosek-
liame profesiniame kelyje. Bio logijos
bakalaurą Loyola universitete įgiju-
si Edita jau beveik metus kaupia pa-
tirtį ligoninėje, o šiemet vėl planuo-
ja tęsti mokslus ir siekti magistro
laipsnio medicinos srityje.

Papasakok apie savo atvykimą į JAV
ir pradžią svetimoje šalyje.

Į Ameriką atvykau su tėveliais, kai
man buvo devyneri. Kaip ir dauguma
emigrantų vaikų, patyriau, ką reiškia
nemokant kalbos bandyti pritapti mo-
kykloje. Buvo labai sunku, buvau vie-
nintelė lietuvė klasėje. Ben draklasiai
bandydavo užkalbinti, bet aš nesu-
pratau jų, jie – manęs. Vieną dieną mo-
kytoja atvedė mergaitę naujokę ir pa-
rodė pirštu į mane. Iškart supratau,
kad ji lietuvė, tapome drau gės. Neilgai
trukus pramokome ir anglų kalbos,
adaptacija tapo lengvesnė.  Kiek vėliau

Mes atei namE!

Vitalius Zaikauskas

Paskutiniuosius 16 metų dirbau
TV žurnalistu. Vieną dieną ke-
liais iki mano darbo stalo atropo-

ja prodiuseris ir maldauja išsiaiškin-
ti, kas nutiko su pop grupės „Olia lia
pupytės” dainininkės Mijos nagu, nes
kita tos pačios grupės narė neatsargiai
prasitarė, esą jis nulūžo. Reikėjo sku-
biai išsiaiškinti šio kraupaus įvykio
aplinkybes ir galimas baisios tragedi-
jos pasekmes. Šią istoriją užgniaužusi
kvapą sekė visa Lietuva. 

Dirbau iki išsekimo, išeikvojau
visus savo fizinius ir moralinius re-
sursus. Tačiau išsiaiškinau, padariau

apie mūsų atradimus, praradimus ir viltis ,,Drauge”

Gintaras Visockas

Nuo pat mažens. Apžvelgdamas
daugiau nei trisdešimties metų trun-
kančią žurnalistinę karjerą prisipa-
žįstu: nesigailiu pasirinkęs šią pro-
fesiją. Bet buvo sunkių akimirkų.
Kur tik neteko dirbti: 1994-aisiais
atvykau pusmečiui į karo apimtą
Čečėniją, vėliau rašiau Lietuvos ka-
riuomenės, Lietuvos partizanų te-
momis, po to – triukšmo sukėlusi bro-
šiūra žvalgybų tema, dabar jau turiu
ir knygą apie sudėtingus Azerbai-
džano – Armėnijos santykius - ”Juo-
dojo Sodo tragedija”, domėjausi Me-
dininkų muitinės posto pareigūnų
nužudymo byla, čečėnų Gatajevų su-
ėmimo priežastimis... 

O kaip atsiradau ,,Drauge” – ne-
prisimenu. Man regis, taip ilgai ben-
dradarbiauju su šiuo leidiniu, kad
net keblu prisiminti – kada ir kaip.
Greičiausiai čia ,,kaltas” mano tėvas
Vytautas Visockas. Juk kadaise jis
dažnai rašė į ,,Draugą”. Mus kartais
net painiodavo. Kai jis neparašydavo
komentaro, parašydavau aš. Taip,

regis, ir susidraugavau su ,,Draugu”. 
Beje, ,,Draugas” – unikalus leidi-

nys. Čia man niekas niekad net neuž-
siminė, ką galima, o ko negalima kri-
tikuoti. Čia jaučiuosi labai laisvas.

Kiekvienas reiškinys turi ne tik
pradžią, bet ir pabaigą. Jau sykį gy-
riausi, kad mano žurnalistinio darbo
stažas – užtektinai ilgas. Lyg ir džiaug-
tis derėtų. Bet kartais apima nerimas
– ar nenusibodau skaitytojams? 

Atkelta iš 11 psl. reportažą. Šalies gyventojus nura-
minau, jog nagas sveikas ir gyvas, to-
dėl dabar jie jau gali miegoti ra-
miau. 

Bet man pačiam reikėjo pokyčių,
vertybių perkainojimo.  

Mečiau televiziją, nutariau pa-
ilsėti. Leidau dieneles snūduriuoda-
mas ant sofutės, įsmeigęs akis į vo-
ratinklį kampe. Tokiu būdu ieškojau
darbo.

Vieną tokią tingią dieną su-
skambo mano telefonas ir išgirdau
Ramunės balsą: „Labutis, gal pasiil-
gai žurnalistikos?”.

Buvo nemandagu atsisakyti. 
Na, o dabar – rimčiau. 
Darbą televizijoje labai mėgau,

buvau vertinamas, tačiau darbas
„Drauge” nuo pat pirmųjų dienų pa-
sirodė be galo įdomus. Man, sugrį-
žusiam į spaudą po ilgos pertraukos,
buvo labai smalsu: kas dabar yra
Lietuvos premjeras? O kas vadovau-
ja vienai ar kitai ministerijai? Atra-
dimas po atradimo. 

Teko prisiminti ir kas yra biu-
rokratų arogancija, nes susipažinau
su Užsienio reikalų ministerijos
spaudos tarnybos darbo ypatumais.
Norėdamas paklausti kurio nors pa-
reigūno telefono numerio ar patiks-
linti užsienietiškos  pavardės rašybą
turi kreiptis tik raštu. O „Draugas”
yra laikraštis – atsakymo reikia da-
bar, o ne po jų pietų pertraukos. 

Kalbant apie atradimus, pradė-
damas dirbti „Drauge” net neįsi-
vaizdavau, koks įdomus ir koks ener-
gingai kunkuliuojantis yra išeivi-
jos gyvenimas. Jis negali nežavėti. 

Tiesa, buvo ir kas prajuokino –
išeivija negali pakęsti kai kurių tarp-
tautinių žodžių, pvz., lyderis, kom-
fortas, ceremonija… 

lankiau ir Čikagos lituanistinę
mokyklą, kad nepamirš čiau lie-
tuvių kalbos (juokiasi). Nuo pat at-
vykimo į JAV dar niekada nebuvau
grįžusi į Lietuvą, tačiau labai no-
rėčiau, tikiuosi pabaigusi studijas
rasti tam laiko.

Kokia buvai mokykloje?
Aš visuomet buvau berniokiška,

nuo vaikystės spardžiau kieme ka-

 muolį, mėgdavau žaisti kvadratą,
krep šinį, nuolat judėti. Besimokyda-
 ma Oak Lawn Community High
School 9-oje klasėje pradėjau žaisti fut-
bolą, šiam užsiėmimui ati-
duoda vau visą
savo

laisvalaikį. Išvažiuo davau 7 val. rytą,
o grįždavau 7 val. vakare. Vėliau, kai
pradėjau atstovauti „Inter FC” klu-
bui, neretai futbolui aukodavau ir sa-
vaitgalius. Ta čiau niekada nesiskun-
džiau laiko trūkumu, man labai patiko
žaisti, pa tiko būti užsiėmusiai. Ma-
nau, kad tie metai sporte išmokė at-
kakliai siekti savo tikslo ir labai padėjo
ištverti be galo sunkius trejus baka-
lauro studijų metus, kai vos porą va-
landų per sa vaitę, dažniausiai šešta-
dienį, leisda vau sau kiek atsipūsti ir
prasiblaš kyti su draugais, o visas kitas
dienas ir nemažą dalį naktų aukodavau
mokslui.

Ar vis dar žaidi futbolą?
Turiu pripažinti, kad nuo viduri-

 nės mokyklos baigimo futbolui skiriu
labai mažai laiko, kartais paspardau
kamuolį su draugais, tačiau šiuo me tu
neatstovauju jokiai komandai. Iš sikal-
bėjome su viena bendradarbe, kuri, pa-
sirodo, taip pat mokykloje žaidė fut-
bolą, ir nusprendėme paban dyti su-
burti megėjišką komandą. La bai ti-
kiuosi, kad šis planas pavyks, ir vėl tu-
rėsiu galimybę savo mylimam pomė-
giui skirti kiek daugiau laiko. 

Kodėl nusprendei studijuoti mediciną? 
Iš tiesų čia vėl viskas prasidėjo nuo

sporto. Treniruotės metu draugė patyrė
traumą, jai plyšo raumuo. Man buvo la-
bai įdomus jos gijimo procesas, tuo pa-
čiu labai norėjau jai padėti atsistoti ant
kojų. Taip po truputį supratau, kad no-
rėčiau savo gyvenimą sieti su medici-
na, padėti žmonėms po traumų. Turbūt
neatsitiktinai pasirinkau fizinės tera-
pijos specialybę, šiemet pradėsiu sto-
jimo procesą. 

Papasakok apie savo darbą ligoninėje.
Laboratorija, kurioje dirbu, yra

kaip paskirstymo centras, mes rūšiuo -
jame gautus mėginius ir siunčia me
tyrimams į atitinkamus centrus. Mano
darbas yra išties monotoniš kas, ta-
čiau aš labai džiaugiuosi dirbdama
šioje ligoninėje, nes tai gera patirtis ir
didelis privalumas tiek stojant į ma-
gistro studijas, tiek ieškantis darbo
ateityje pagal specialybę.

O kur norėtum dirbti baigusi studijas?
Baigusi studijas praktiką planuo-

ju atlikti „Shirley Ryan Ability Lab” li-
goninėje. Šis centras neseniai buvo at-
naujintas, turi visą pažangiausią įran-
gą, ten dirbantis personalas gar sėja
profesionalumu bei patirtimi, tad no-
rėčiau ten pasilikti dirbti ir po prakti-
kos. Na, o tolesnis tikslas ar net galbūt
svajonė būtų įsteigti nuosavą fizinės te-
rapijos kliniką

mano tikslas – padėti kitiems

Editai studijų kryptį padiktavo futbolistės pa-
tirtis.



Padovanokite savo vaikams, anūkams ir draugams 

DRAUGAS NEWS
ir LITHUANIAN HERITAGE

prenumeratą.
Du leidiniai – viena prenumerata!  

Kaina JAV – tik 45 dol.
Tai puiki dovana norintiems anglų kalba skaityti apie Lietuvą: šalies

žmones, politiką, kultūrą, istoriją, me ną, sportą, kulinariją ir kt.

www.draugas.org/news • www.draugas.org/lh •
www.facebook.com/DraugasNews
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PETKUS & SOn
FUnERAL DIRECTORS 

SUMMIT, 7300�W.�ARCHER�AVE.�

CICERO, 5940�W.�35�ST.

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

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

11028 S. Southwest Hwy. Palos Hills, Illinois

(708) 974-4410 www.palosgaidasfh.com

„Geriausios laidojimo paslaugos”
suteikė

Žymenį

Mirus brangiam vyrui, tėveliui ir seneliui

A † A
ALGIMANTUI LANDSBERGIUI

reiškiame gilią ir nuoširdžią užuojautą jo žmonai TE -
RESEI, sūnums LIUDUI ir ANDRIUI bei visiems gim-
inėms  ir artimiesiems.

Su malda,

Moksleivių Ateitininkų sąjungos centro valdyba

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).

A. a. prof. Justino Pikūno laidotuvės įvyks gegužės 7 d., pir-
ma dienį, Hawaii. Šeimos pageidavimu vietoje gėlių aukoti
Dainavos stovyklai

Liūdinti šeima

Nesėkme antrąjį NBA atkrin-
tamųjų varžybų etapą pradė-
jo reguliariojo sezono Rytų
konferencijos nugalėtojai To-
ronto „Raptors”. Kanados klu-
bas 48 min. pirmavo prieš
Clevelando „Cavaliers”, ta-
čiau galiausiai po pratęsimo
pripažino varžovų pranašu-
mą rezultatu 112:113 (33:19,
27:38, 27:25, 18:23, 7:8).

J. Valančiūnas jau pir-
mame kėlinyje atkovojo
penkis kamuolius ir pa-

dėjo pamatą istoriniam as-
meniniam pasirodymui. Pir-
moje susitikimo pusėje „Rap-
tors” rėmėsi sėkmingu net 11
kamuolių po krepšiais su-
griebusio Valančiūno ir 10
iš 15 metimų kartu pataikiu-
sių Kyle Lowry ir DeMar De-
Rozan žaidimu, tačiau koją
kanadiečiams pakišo 9 pra-
rasti kamuoliai.

Trečiasis kėlinys prasi-
dėjo absoliučiu Toronto krep-
šininkų dominavimu baudos
aikštelėje. Aštuonis taškus paeiliui iš po
krepšio pelniusius šeimininkus į prie-
kį vedė dvi Love pražangas išprovoka-
vęs Valančiūnas, po antrojo švilpuko
emocionaliai sušukęs „he can’t guard
me!” („Jis negali manęs uždengti!”–
liet.). Įsibėgėjęs lietuvis įpusėjus kėli-
niui pats vienas rezultatyvumu lenkė
visą „Cavaliers” ekipą 11:8. Iš viso 13 taš-
kų šiame ketvirtyje surinkusio JV efek-
tyvumas bei patikimas nė vieno ka-
muolio nepraradusių „Raptors” žaidi-
mas netapo paskata didesniam šeimi-
ninkų spurtui – ketvirtį Toronto ko-
manda laimėjo tik dviejų taškų skirtu-
mu. 

Didžioji susitikimo drama prasi-
dėjo artėjant pagrindinio rungtynių
laiko pabaigai. 

„raptors” krito po pratęsimo

Įspūdingą pasiekimą užfiksavęs
Valančiūnas per 34 aikštėje praleistas
minutes iš viso surinko 21 tašką (7/19
met., 0/1 trit., 7/9 baud.) ir net 21 at-
kovotą kamuolį, prie kurių pridėjo 2 re-
zultatyvius perdavimus, bloką bei po
tris klaidas ir asmenines pražangas.

Ketvirtame kėlinyje tik 1 iš 7 me-
timų pataikęs JV tapo pirmuoju krep-
šininku „Raptors” istorijoje, atkrinta-
mosiose varžybose pasižymėjusiu bent
20 taškų ir 20 atkovotų kamuolių.

Tokia statistikos eilutė tapo iš-
skirtine ne tik Toronto klubo kon-
tekste – pastarąjį kartą 20 ir 20 NBA at-
krintamosiose varžybose surinko dar
2008-aisiais tai padaręs Carlos Boozer,
tuo metu atstovavęs Utah „Jazz” ko-
mandai.

Jonas Valančiūnas tapo pirmuoju krepšininku „Raptors“
istorijoje, atkrintamosiose varžybose pasižymėjusiu bent
20 taškų ir 20 atkovotų kamuolių.

Lietuvių auksinė kova
Atkelta iš 9 psl.

Įvarčių ,,mašina” – A. Bosas

Pirmą ir paskutinį sykį skirtingų
kartų šalies ledo ritulio žvaigždyną su-
vienijusi Lietuvos rinktinė Kaune per-
rašė daug savo istorijos analų grafų. Į
pasaulio čempionato pirmojo divizio-
no A grupę lietuviai išjoja ant balto žir-
go: net ir pasitraukus grupei veteranų,
jų pamaina neturėtų nuleisti kartelės. 

Lietuviai dar niekuomet nebuvo
triumfavę pirmame divizione ar baigę
varžybų be pralaimėjimų. Natūralu,
kad galingas Dainiaus Zubraus, Da-
riaus Kasparaičio ir kompanijos pasi-
rodymas Nemuno saloje paliks ne vie-
ną rekordinę žymę statistikos metraš-
čiuose. Kelią į aukštesnę grupę Berndo
Haake auklėtiniams pirmiausia pra-
skynė nesustabdomas puolimas. Tur-
nyro šeimininkai pelnė 26 įvarčius –
daugiau nei kada nors anksčiau pir-
mame divizione.

Lietuvos rinktinės progų realiza-
cija buvo pavydėtina – 15,12 proc. Pagal
šį rodiklį artimiausius varžovus japo-
nus ji aplenkė kone dvigubai. Lietuviai
smarkiai išsiskyrė iš kitų komandų ir
sugebėjimu išnaudoti kiekybinę per-

svarą (30,43 proc.). 
Nugalėtojų komanda turėjo savo

įvarčių mašiną, kuri patikimai veikė ir
sunkiausiais momentais. A. Bosas
taikliai metė 6 kartus, tarp jų – ir
rungtynių su Ukraina pratęsime.  

Neatsitiktinai 27-erių ledo rituli-
ninkas buvo išrinktas geriausiu tur-
nyro puolėju. Komandos dvasinis ly-
deris D. Zubrus taip ir nepelnė įvarčių,
bet atliko 6 rezultatyvius perdavimus. 

Ne itin sėkmingas ,,auksinis” čem-
pionatas buvo Čikagos lietuviui Pijui
Rulevičiui: Lietuvos rinktinėje rung-
tyniavęs JAV Mississippi „RiverKings”
komandos puolėjas nepasižymėjo nė
vienu įvarčiu bei neatliko nė vieno re-
zultatyvaus perdavimo. 

Lietuvos rinktinės gynyba nebuvo
tokia pavyzdinė kaip puolimas, tačiau
ji vis tiek pakartojo geriausią savo re-
zultatą pirmame divizione – praleido
tik 9 įvarčius. Tiesa, komandą dažnai
gelbėjo be keitimų žaidęs vartininkas
Mantas Armalis, sulaikęs 93,57 proc.
priešininkų atakų. Lietuvos rinktinės
modelis būtų tapęs geriausiu turnyro
vartų sargu, jei ne fenomenalus esto
Villemo-Henriko Koitmaa benefisas.
Didžiausią staigmeną Kaune pateiku-
sios ir bronzą pelniusios ekipos varti-
ninkas atrėmė 97,10 proc. metimų.
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Pasidalinkite nuomone

www.facebook.com/draugolaikrastis

Lietuvos vaikų globos būrelis  „Saulutė” dėkoja� už� aukas,� skirtas� padėti
vargingai� gyvenantiems� vaikams� ir� studentams� Lietuvoje.� Aukojo:� Rosemarie
Ignash�– 8 dol., Liucija�Hofmanienė�– 50 dol.,�Vladė�Siliūnienė�– 50 dol.;�vaikų�para-
mai�dr.�Ramunė�Račkauskienė�– 350 dol.,�Danguolė�Bielskienė�– 350 dol., William
Emory� – 71 dol.,� Remigijus� Gaška� – 3,000 dol.,� Gražina� Kriaučiūnienė� Aido
Kriaučiūno�atminimui�– 500 dol., „Saulutei”,�per�M.�Švelnienę�mokytojų�Kriaučiūnų
atminimui�– 500 dol. ir�Smilgių�krikščioniškai�jaunimo�veiklai�– 500 dol. Labai�ačiū.
„Saulutė” („Sunlight Orphan Aid”), 1133 Amber Dr., Lemont, IL 60439,  tel. 630-
243-7275, el. paštas: indretijunelis@sbcglobal.net

A. a. Marijos Kubilius atminimui�Lucy�Stols�„Saulutei”�atsiuntė�300 dol., kuri-
uos� suaukojo� L.� Stols,� Z.� Baltramonas,� A.� V.� Reitneris,� D.� Ilginis,� J.� Hauptman.
„Saulutė” dėkoja už aukas ir reiškia užuojautą šeimai ir artimiesiems.

MABENKA RESTAURANT & BANQUETS
Chicago’s Finest Polish & Lithuanian Cuisine

10% OFF Breakfast – with this ad – until 11am

FAMOUS - BEST IN TOWN – PANCAKES
Potato Pancakes, Apple Pancakes, Crepes, Cheese Blintzes, Wheat Cakes, Short Stack, Chocolate Chip

7844 S Cicero Ave., Burbank, IL – 708-423-7679 
jgalica@gmail.com – www.mabenka.com

www.draugas.org

�  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, filoso-
fas, pedagogas Liutauras Degėsys, rašytoja,
poetė, ,,Nemuno” žurnalo vyr. redaktorė Eri-
ka Drungytė ir poetas, ,,Metų” žurnalo vyr. re-
daktorius Antanas Šimkus. Visi kviečiami
vakaronėje gausiai dalyvauti.

� Gegužės 20 d., sekmadienį, 2 val. p. p.
Čiurlionio galerijoje Jaunimo centre, Čikago-
je, Lietuvių rašytojų draugija rengia literatūri-
nę popietę ,,Poezijos pavasaris”. Dalyvaus iš-
eivijos 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 rodomi
dokumentiniai kadrai apie ankstyvuosius poe-
zijos renginius. Vaišės. 

� Gegužės 22 d., antradienį, 7 val. v. Pa-
saulio lietuvių centre Lemonte vyks Pal. Jur-
gio Matulaičio misijos choro ,,Vyturys” (vad.
Darius Polikaitis) sezono užbaigimo koncer-
tas. Visi kviečiami.

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

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% 

Čikagos lituanistinė mokykla 
kviečia registruoti vaikus

2018/2019 mokslo metams
Čikagos lituanistinėje mokykloje mokosi vaikai nuo 3 metukų iki 10 klasės.

Patiems�mažiausiems�vaikams�(iki�3�metukų)�skirta�užsiėmimų�klasė�,,Vaikų�klubas”
(kartu�su�tėveliais�arba�be�jų).�

Kviečiame�į�lietuvių�kalbą�besimokančių�vaikų�ar�suaugusiųjų�klases.

Naujovė�–�po�pamokų�veikia�,,Pamokų�ruošimo”�klubas!

Pasiūlymas�–�padėkime�vieni�kitiems�pasiekti�mokyklą�(„car�pool”)�–�susidomėjusiems
tereikia�užsiregistruoti,�o�mes�padėsime�susisiekti�su�kitais�programos�dalyviais.�

Mokinių�registracijos�formas�galite�rasti�mokyklos�internetinėje�svetainėje:
http://www.cikagoslituanistinemokykla.org/

Daugiau�informacijos�suteiks�Irma Bliukienė tel. 630-248-8538
arba�mokyklos�direktorė�Vida Rupšienei tel. 630-613-0343.

Registracijos�formas��prašome�siųsti�adresu:
Lithuanian Cultural School of Chicago

Irma Bliukienė
6041 W 103rd St.

Chicago Ridge, IL 60415

7667 W. 95th St., Suite 207
Hickory Hills, IL 60457
Fax: 708-851-4777

Notarinės Paslaugos
-NEMOKAMAI

Arvydas

Vilma Virginija

708-433-7777

Erika

Jolanta


