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Iki 110-ojo DRAUGO gimtadienio liko 167 dienos

Šį sekmadienį, sausio 27 dieną, 10 val. ryto Lietu-
vos šaulių sąjunga išeivijoje (LŠSI), Čikagos lie-
tuvių bėgimo klubas ir Čikagos skautų vietininki-

ja  vėl  kviečia į žygį – šįkart skirtą Klaipėdos krašto
atgavimo 96-osioms metinėms paminėti. 5 km ėjimas/9
km bėgimas per šį pirmąjį metų mėnesį organizuoja-
mas jau antrą kartą – pirmasis, ,,Gyvybės ir mirties ke-
liu”, vyko sausio 13-tąją ir buvo skirtas žuvusiems už
Lietuvos laisvę 1991 metais pagerbti.

Jau tradicija tapęs renginys, prie kurio šiemet pri-
sidėjo ir Lituanistikos tyrimo centras (LTC), o globo-
jo LR generalinis konsulatas Čikagoje, šiais metais tu-
rėjo dar vieną tikslą – paminėti artėjantį Laisvės var-
po šimtmečio jubiliejų. – 4 psl.

Šauliai grūdinasi žygiuose

RASA KAZLAS

Su Marijum Audrium Pakštu pirmą kartą susitikome so-
vietmečiu, 1988-aisiais Sakartvelo sostinėje. Ma rijus tuo
laiku Tbilisio universitete stu dijavo sakartvelų filologi-

ją. Buvo neįprasta kažkur Pietų Kaukaze su tikti lietuvį, kuris
povyza, protu tuo me tu labai skyrėsi nuo statistinių no menk-
latūrinės sistemos studentų. Be simokydamas Tbilisio uni-
versitete Marijus turėjo tikslą išmokti kartvelų ir farsi kalbų ir

mąstė, kad galbūt kalnais per Iraną pavyks jam, kaip ne vie-
nam disidentui, ištrūkti iš sovietyno užkardos. Tada man, dar
tik antro kurso žurnalistikos studentei, jis  papasakojo apie
savo senelio brolį, žinomą Lietuvos geografą, moksli nin ką Kazį
Pakštą, parodė jo išsaugotus rankraščius. Pamenu, man, bū-
simai žurnalistei, įkalintai sovietinio režimo kalėjime, įspūdį
pirmiausia padarė tai, kad Marijaus gentainis Nepri klau somoje
Lietuvoje buvo apkeliavęs vos ne pusę pasaulio. 

– 9 psl.

Genetinis Kazio Pakšto palikimas – „suspaustų  kumščių” kaina

Gen. konsulas M. Bekešius ir dr. R. Vitas taip pat nepabūgo šalčių.

Ko nenunešė laiko tėkmė...

Iškilios tarpukario Lietuvos asmenybės geografo, geopolitiko  Kazimiero Pakšto  brolio
anūkas Marijus Audrius Pakštas nuolat keičiamomis gyvenimo kryptimis ir noru pažinti
platųjį pasaulį neįtikėtinai panašus į savo garsųjį protėvį. 
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G A N Y T O J O   Ž O D I S

Kaip patirti stebuklą. Kanos atvejis
KUN. ARTŪRAS KAZLAUSKAS

„Daugelis jau yra mėginę išdėstyti raš-
tu pasakojimą apie buvusius pas mus
įvykius, kaip mums perdavė nuo pra-
džios savo akimis mačiusieji ir buvusieji
žodžio tarnai. Taip pat ir aš, rūpestingai
viską nuo pradžios ištyręs, nuspren-
džiau surašyti tau, garbingasis Teofiliau,
sutvarkytą pasakojimą, kad įsitikin-
tum tikrumu mokslo, kurio esi išmo-
kytas. 

Dvasios galybe Jėzus sugrįžo į Ga-
lilėją, ir visame krašte pasklido
apie jį garsas. Jis pradėjo moky-

ti jų sinagogose, visų gerbiamas.
Jėzus parėjo į Nazaretą, kur buvo

užaugęs. Šabo dieną, kaip pratęs, nuėjo
į sinagogą ir atsistojo skaityti. Jam pa-
davė pranašo Izaijo knygą. Atvyniojęs
knygą, jis rado vietą, kur parašyta:
Viešpaties Dvasia ant manęs, nes jis pa-
tepė mane, kad neščiau gerąją naujieną
vargdieniams. Pasiuntė skelbti belais-
viams išvadavimo, akliesiems – regėji-
mo; siuntė vaduoti prislėgtųjų ir skelb-
ti Viešpaties malonės metų.

Užvėręs knygą, Jėzus grąžino ją
patarnautojui ir atsisėdo; visų sina-
gogoje esančių akys buvo įsmeigtos į jį.

Ir jis pradėjo jiems kalbėti: Šiandien iš-
sipildė ką tik jūsų girdėti Rašto žo-
džiai. (Lk 1, 1–21).

Šį sekmadienį Bažnyčia pradeda
skaityti Evangeliją pagal Luką. Lukas
ne tik medikas, ne tik Pauliaus paly-
dovas, bet ir dėmesingas bei aistringas
istorikas. Atrodo, turėjo skirti daug lai-
ko klausytis tiesioginių liudytojų ir re-
daguoti savo Evangeliją. Lukas vadi-
namas geriausiu Naujojo Testamento
rašytoju. Jo knyga – moderniausio pa-
sakotojo rezultatas; kai reikia – kuria
įtampą, kitur – sulėtina. Įsiklausyk: Už-
vėręs knygą, Jėzus grąžino ją patar-
nautojui ir atsisėdo; visų sinagogoje
esančių akys buvo įsmeigtos į jį. Tada
seka pirmieji pranašo žodžiai: Šiandien
išsipildė ką tik jūsų girdėti Rašto žo-
džiai. Jėzus stojasi į pranašų eilę, juos
kartoja, įvykdo jų žodžius. Iš savo pu-
sės pranašai jam padeda suvokti jį
patį, kas jis toks iš tikrųjų, kur jis siun-
čiamas. Mane siuntė skelbti belais-
viams išvadavimo, akliesiems – regėji-
mo; siuntė vaduoti prislėgtųjų ir skelb-
ti Viešpaties malonės metų. Adomas
tapo tuo, kuo tapo, tad Dievas priima
Adomo kūną. Jėzus iš karto išsklaido
abejones apie save. Apie savo atėjimo
tikslus ir prasmes. Jis privalo panai-
kinti visa tai, kas kliudo žmogaus žy-

dėjimui, kad visiems būtų aišku kas iš
tikrųjų yra Dievo karalystė: pilnak-
raujis gyvenimas, džiaugsmas, laisvė,
šviesa. Visa tai, kas daro istoriją pa-
galiau be vargstančiųjų. Jis rodo kurių
pusėje yra Dievas. Visada paskutinių-
jų. 

Jie ateina kaip laisvų gyvenimų
šaltinis. Tad nuo ko turi pradėti? Aiš-
ku nuo kalinių! Jėzus atėjo ne tam, kad
tolimuosius patrauktų prie Dievo, bet
priešingai, kad Dievą prie jų priartin-
tų. Prie visų tų vyrų ir moterų, kurie
be vilties. Kad kiekvienam atsivertų
neaprėpiamos galimybės gyventi, dirb-
ti, kurti, bendrauti, mąstyti, mylėti. 

Pirmasis Jėzaus žvilgsnis niekada
neužkliūva už žmogaus nuodėmės.
Pirmiausia jis mato jo vargingumą, al-
kanumą. Todėl Evangelijoje dažnesnis
žodis vargšai, o ne nusidėjėliai. Evan-
gelija ne moralizuoja. Ji kuria žmones
laisvus, žydinčius, linksmus.

Kažkas yra užrašęs, kad Evange-
lija ne moralė, o išlaisvinimas. Geroji
naujiena siekia ne duoti naują, geres-
nę ar kilnesnę už kitas moralę. Geroji
Jėzaus naujiena nėra nei nuodėmių at-
leidimas. Geroji naujiena yra štai kas:
Dievas žmogų pastato į centrą ir siūlosi
jam. Dievas visada už žmogų ir nieka-
da prieš žmogų. Raktinis žodis čia – iš-

laisvinimas. Iš čia anksčiau neigtos, o
dabar dovanojamos jėgos. Energija
stumianti pirmyn. Vėjas iš Dievo. Į at-
eitį. Į atviras erdves. Nazareto sinago-
goje atsitiesia žmonija ir pradeda savo
kelią į gyvenimo širdį. Ji vadinasi
džiaugsmas, laisvė, pilnatvė. Šitais
vardais vadinamas Dievas. 

Kun. A. Kazlauskas – Kauno arki-
katedros bazilikos ceremonijarijus,
VDU  katalikų teologijos fakulteto dės-
tytojas, viešėjęs Šv. Kazimiero parapi-
joje, Los Angeles, CA.

Sausio 22 d. paskelbtos prestižinės JAV Kino meno
ir mokslo akademijos apdovanojimų „Oskarų”
nominacijos. Režisieriaus Alfonso Cuarono fil-

mas „Roma” – odė jo vaikystei 8-ajame dešimtmetyje
Mexico mieste – ir kostiuminė komiška kino drama
„The Favourite” gavo po dešimt nominacijų „Os kar-
ams”. ,,A Star Is Born” buvo nominuotas aštuoniose
kategorijose, bet jo pagrindinio vaidmens atlikėjas
ir režisierius Bradley Cooper nebuvo pasiū-lytas ap-
dovanoti už savo režisūros debiutą.

Geriausios aktorės kategorijoje nominuotos penkios
aktorės. Tai – Yalitza Aparicio, suvaidinusi dramo-
je „Roma”, aktorė Glenn Colman „The Wife”, Olivia
Colman  „The Favourite”, Lady Gaga ,,A Star Is
Born” ir Melissa McCarthy, atlikusi vaidmenį juos-
toje „Can You Ever Forgive Me?”. 

Statulėlę už geriausią metų vyro vaidmenį preten-
duoja gauti Christian Bale („Vice”), Bradley Cooper
,,A Star Is Born”, Willem Defoe „At Eternity’s
Gate”, Rami Malek „Bohemian Phapsody” ir Viggo
Mortensen „Green Book”. 

„Oskarą” už geriausią antro plano moters vaidmenį pre-
tenduoja gauti Amy Adams „Vice”, juostoje „The Fa-

Paskelbtos „Oskarų” apdovanojimų nominacijos 

vourite” vaidmenis atlikusios Emma Stone ir Rachel
Weisz, dramoje „Roma” pasirodžiusi Marina de Ta-
vira ir Regina King, suvaidinusi juostoje „Is Beale
Street Could Talk”. Geriausiu antrojo plano akto-
riumi gali tapti Mahershala Ali „Green Book”,
Adam Driver „BlacKkKlansman”, Sam Elliot  ,,A Star
Is Born”, Richard E. Grant „Can You Ever Forgive
Me?” ir Sam Rockwell „Vice”. 

Geriausiu režisieriumi pretenduoja tapti Spike  Lee
su filmu „Blac KkKlansman”, Pawel Pawlikowski už

juostą „Cold War”, Yorgos Lanthimos su filmu „The
Favourite”, Alfonso Cuarono „Roma” ir Adam Mckay
už filmą „Vice”. 

„Oskarą” už geriausią filmą užsienio kalba pretenduoja
gauti „Cold War” (Lenkija), „Cepernaum” (Libanas),
„Never Look Away”, (Vokietija), „Roma” (Meksika)
ir „Shoplifters”, (Japonija). 

Šių metų „Oskarai” bus įteikti per tviskančią ce-
remoniją Hollywoode vasario 24 dieną.  

BNS



32019�SAUSIO�26��D.,�ŠEŠTADIENISDRAUGAS
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Š E Š TA D I E N I O   p O k A l b I A I

Indrė ir Donatas Tijūnėliai, 
aktyvūs JAV Lietuvių Bendruomenės
nariai: 

Mes esame linkę remti tą, kuris
yra naudingiausias Lietuvai. Manome,
kad dabartinė prezidentė Dalia Gry-
bauskaitė gerai dirbo. Todėl atsi-
žvelgtume į tai, kurį iš kandidatų ji
pati palaiko. Pradžioje manėme, kad
gerai būtų rinkti Žygimantą Pavilionį
ar Vygaudą Ušacką. Kadangi jie neiš-
kėlė savo kandidatūrų, svarstome, kad
gal ekonomistai Ingrida Šimonytė
arba Gitanas Nausėda galėtų gerai
dirbti Lietuvos ir jos žmonių labui. 

Ką rinkčiau Lietuvos prezidentu? 
Lietuvoje artėja prezidento rinkimo diena. Ji numatyta gegužės 13 dieną. Šiuo

metu ketinimus kandidatuoti į LR prezidento postą yra pareiškę 9 kandida-
tai. Vyriausioje rinkimų komi sijoje oficialiai kandidatais jau yra užsiregistravę

visuomenėje gerai žino mi filosofas Arvydas Juozaitis, ekonomistė Aušra Mal-
deikienė, politikas Valentinas Mazuronis, ekonomistas Gitanas Nausėda, istori-
kas, paveldosaugininkas ir politikas Naglis Puteikis, ekonomistė ir politikė Ingri-
da Šimonytė, dabartinis premjeras Saulius Skvernelis bei mažiau girdėti vilnie-
tis inžinierius Alfonsas Butė ir Vitas Gudiškis. Diplomatas Petras Auštrevičius kol
kas yra tik pareiškęs ketinimą kandidatuoti. 

Gyventojų apklausos rezultatai rodo, kokio prezidento norėtų rinkėjai: kad tai
būtų doras, sąžiningas, nekorumpuotas, išsilavinęs, mokantis užsienio kalbų tau-
tos atstovas. Bet tuo pačiu Lietuvos gyventojams labai svarbu, kad jis suprastų
paprastus žmones.

Iki vasario 18 dienos paaiškės, kiek kandidatų dalyvaus rinkiminėje kovoje.
Iki šios datos jie turės priimti galutinį sprendimą. Amerikos lietuviai taip pat bal-
suos Prezidento rinkimuose. 

Kokią asmenybę norėtųsi matyti Lietuvos prezidento poste? O jeigu tu-

rėtumėte galimybę rinkti tą (nebūtinai iš oficialiai kandidatuojančių), kuris jums

atrodo pats geriausias, ką tuomet išrinktumėte? 

Ligitas Kernagis, 
neseniai JAV LB Centrinio New Jersey
apylinkės kvietimu koncertavęs daini-
nin kas iš Lietuvos, buvęs Seimo na -
rys, dabar Seimo nario padėjėjas:

Man pats geriausias visų laikų
kandidatas buvo a. a. diplomatas Sta-
sys Lozoraitis (jis 1993 metais kandi-
datavo LR prezidento rinkimuose, bet
nesėkmingai – red.). Tačiau ką rink-
čiau dabar, jei galėčiau pats parinkti
kandidatą? Įdomus klausimas. Tik-
riausiai rinkčiau save. Nes aš, būda-
mas prezidentu, žinočiau, ką daryti,
kad Lietuvoje bent kiek sumažėtų ko-
rupcija. Kai buvau išrinktas į Seimą,
(2008– 2012 metais – red.), man kurį lai-
ką teko vadovauti Antikorupcijos ko-
misijai. Tai, ką aš būdamas pirminin-
ku toje komisijoje sužinojau, mane la-
bai išgąsdino, nes Lietuvoje korupcijos
mastai – didžiuliai. Tačiau mano va-

Edita Zasimauskaitė,
,,Chicago Mothers Foundation” pre-

zidentė:

Net keista, kad praėjo jau beveik 10
metų, kai Lietuvos prezidento vairą pa-
ėmė Dalia Grybauskaitė. Ir vis dėlto
manau, kad atėjus naujam prezidentui,
galime tikėtis naujovių. Ar jos bus
teigiamos mūsų šalies politikoje, ar ne,
parodys laikas. Aš, rinkdamasi kan-
didatą, retai kada atsižvelgiu į jo pro-
fesiją (nors tikrai esu įsitikinusi, kad
šalies prezidentas turi išmanyti poli-
tiką, o ne šou verslą). Man daug labiau
rūpi kandidato politinės pažiūros,
kompetencija, nepriklausomumas, ir,
aišku, jo praeitis. Rinkiminės kampa-
nijos metu daug visko žada visi, todėl
sunku išrinkti tą vienintelį geriausią
variantą. Ir visgi man labiausiai rūpi,
kad būsimas Lietuvos prezidentas ge-
rai išmanytų užsienio politiką, būtų
teigiamai nusistatęs dėl dvigubos pi-
lietybės, nes man, kaip emigrantei,
tai yra labai aktualu. Tačiau kai pa-
kalbu su Lietuvoje gyvenančiais gi-
minaičiais, matau, kad jų reikalavimai
būsimam prezidentui yra kitokie, nei
mano. Taigi, sunku pasakyti, kas ge-
riausiai galėtų atstovauti Lietuvai.
Jeigu tarp kandidatų būtų Žygimantas
Pavilionis, tikriausiai jam atiduočiau
savo balsą. Iki gegužės dar yra šiek tiek
laiko, manau, kad per tuos kelis mė-
nesius aš galėsiu tvirtai apsispręsti dėl
savo kandidato. Kad ir kaip būtų, aš no-
riu pakviesti visus balsuoti ir padėti iš-
rinkti Lietuvai tinkamiausią prezi-
dentą. 

Algis Kazlauskas, 
buvęs inžinie rius, vadybininkas, 
dabar pensininkas:

Kadangi nuolatos negyvenu Lie-
tuvoje, nesu gerai susipažinęs su visų
kandidatų programomis. Prezidento

Marija Dainienė, 
Lietuvių mokyklos Vašingtone 
lietuvių kalbos mokytoja:

Kiekvienas šalies pilietis turi tei-
sę ir pareigą rinkti prezidentą. Ko-
kios savybės būtinos prezidentui? Ko-
kio žmogaus mes ieškome į patį svar-
biausią šalies postą?

Prezidentas turi būti aukšto inte-
lekto ir aukštos kultūros žmogus. Itin
teisingas ir sąžiningas, kuriam iš tie-
sų rūpėtų valstybė, o ne asmeninė gar-
bė ir ne asmeninė nauda. Prezidentas
– žmogus, globaliai mąstantis, geban-
tis suvokti viso pasaulio politiką ir savo
šalies vietą ir padėtį pasaulyje; įžval-
gus, galintis numatyti ne vieną situa-
ciją į priekį; santūrus – kur kas dau-
giau žinąs, o pasakantis tik tai, kas bū-
tina pasakyti; tolerantiškas, gerbiantis
kiekvieną žmogų. Kaip malonu ir pra-
sminga klausyti prezidento Valdo
Adamkaus  kalbų, pasakytų įvairiomis
progomis.

Į prezidentus dabar rinkčiau Žy-
gimantą Pavilionį. Tai žmogus, turin-
tis didelę politinės veiklos patirtį: įga-
liotasis ambasadorius JAV ir Meksikai,
(2007 m. suteiktas Nepaprastojo ir įga-
liotojo ambasadoriaus rangas),  Briu-
selyje, buvo Lietuvos Nuolatinės misi-
jos prie ES patarėjas, ministras-pata-
rėjas, Lietuvos misijos prie Europos
Bendrijų ministras patarėjas, Užsienio

reikalų ministerijos sekretorius, am-
basadorius ypatingiems pavedimams
Transatlantinio bendradarbiavimo ir
politikos departamente, koordinavo
Lietuvos pirmininkavimą Demokra-
tijų bendrijai. Apdovanotas  Ordino
„Už nuopelnus Lietuvai” Riterio kry-
žiumi,  Belgijos karalystės Leopoldo II
Komadoro ordinu bei Ordino „Už nuo-
pelnus Lenkijai” Komandoro kryžiu-
mi...  Dar daug kitos svarbios veiklos
ir postų. Tai žmogus, mokantis  ang-
lų, italų, rusų, prancūzų, vokiečių bei h
ebrajų kalbas.

Gerbiamas Žygimantas Pavilionis
būtų puikus kandidatas į Lietuvos pre-
zidento postą.

dovavimo metu Antikorupcijos komi-
sija buvo išrinkta kaip geriausia per vi-
sus Lietuvos nepriklausomybės metus.
Nes jos darbo dėka buvo padaryta labai
daug, pradedant tuo, kad buvo pakeis-
tas vidaus reikalų ministras, ,,Linavos”
prezidentas, Lietuvos tautinio olimpi-
nio komiteto vadovai ir t.t. Mano žmo-
na kartais sako: ,,Jeigu tu būtum Lie-
tuvos prezidentas, tu viską taip paju-
dintumei, kad tikriausiai tave nušau-
tų, kaip  kokį JAV prezidentą John F.
Kennedy”.

tiesioginės galios koncentruojamos
užsienio politikos srityje. Tačiau pre-
zidento (ės) pasisakymai įvairiomis
temomis visada pastebimi ir plačiai ap-
tarinėjami. Lietuvai didžiausią grėsmę
kelia Rusija. Dar labai opi problema –
masinė gyventojų emigracija, kurios
pagrindinė priežastis – maži darbo at-
lyginimai (lyginant su kitomis ES ša-
limis). Premjeras Saulius Skvernelis
neseniai turėjo galimybę ženkliai pa-
didinti minimalią algą, bet nesiryžo.
Kandidatė Ingrida Šimonytė sako, kad
reikia atsižvelgti į rinkos vystymąsi.
Kitas kandidatas Gitanas Nausėda yra
kalbėjęs apie minimalios algos didini-
mo būtinybę. Iš nekandidatuojančių
man labai patinka Vilniaus universi-
teto ekonomisto Justo Mundeikio min-
tys šia skaudžia Lietuvai tema. 
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TElkINIAI

CHICAGO,IL

ASPEN,CO

Šį sekmadienį, sausio 27 d., po 11 val. ryto
šv. Mišių, Švč. Mergelės Ma rijos Gimimo
bažnyčios parapijos salėje vyks jauki
sekmadienio popie tė su Cosmic Latte
Duo –  jaunatvišku gitaros ir vokalo
duetu, atliekančiu gerai žinomus džiazo,
šiuolaikinio neo-soul, popmuzikos  bei
autorinius kūrinius. 

Karolina Žibkutė ir Linas Iva-
 nauskas – jauni ir perspektyvūs
mu zikantai, turintys jau nema-

žą sceninę patirtį, šiuo metu studijuo-
jantys Lie tuvos muzikos ir teatro aka-
demijos Džiazo katedroje. Karolina (vo-
kalas) –  atlikėja ir dainų autorė, Klai-

pėdos valstybiniame muzikiniame te-
atre sukūrusi du vaidmenis, daugelio
res publikinių bei tarptautinių kon-
kursų laureatė (iškovojusi 13 pirmų, 8
ant ras bei 8 trečias vietas, taip pat lai-
 mėjo 3 GRAND PRIX apdovanoji mus).
Atlikėja aktyviai koncertuoja Lietuvo-
je ir JAV.

Linas (gitara) – daugkartinis fes-
tivalių „Kaunas Jazz” bei „Flora Jazz”
(su Magic Time Orchestra), „LRT Opus”
konkurso dalyvis (su gru pe Mankur).
Muzikos pasaulyje jie nėra naujokai ir
mielai dalysis su jumis ne tik mėgstamų
džiazo ar popmuzikos, bet ir autori-
niais kūriniais.

,,Draugo” inf.

Atkelta iš 1 psl.

„Prisiminkime, kodėl mes esame
laisvi, kodėl tokią žvarbią, šaltą (nors
ir saulėtą) dieną išėjome paminėti
Sausio 13-osios  aukų, kodėl mes čia, o
ne šiltuose namuose. Todėl, kad mums
svarbu, todėl, kad žinome, kas yra
laisvė”, – taip savo įžanginę kalbą pra-
dėjo Lietuvos generalinis konsulas Či-
kagoje Mantvydas Bekešius. Jis aiškiai
išsakė, ką mes jaučiame, kuo mes gy-
vename ir kodėl mums ši diena nieka-
da nebus tik sausio trylikta...

Renginio prelegentas, LTC pirmi-
ninkas dr. Robertas Vitas priminė da-
lyviams, kokios trys reikšmingos datos
pasitinka mus 2019 metais.

Pirmoji – tai 1919 m. balandžio 4 d.
sukanka 100 metų, kai Antanas Sme-
tona tapo Lietuvos prezidentu. Antro-
ji data – Laisvės varpo 100-osios meti-
nės. 1919 m. gegužės 9 d. Čikagoje ad-
vokatas Jonas Bagdžiūnas pasiūlė
įprasminti Amerikos ir Lietuvos drau-
gystę, Lietuvai padovanojant Laisvės
Varpą. Varpas buvo išlietas labai grei-
tai ir jau po poros metų jis buvo nuga-
bentas į Kauną, į tuometinę laikinąją
sostinę (kur yra ir šiuo metu). „Laisvės
varpas – tai tiltas tarp JAV ir Lietuvos”,
– pabrėžė dr. R. Vitas.

Trečioji data ir antrasis mūsų „til-
tas” – tai Lietuvos šaulių sąjunga
(LŠS), kurios 100 metų jubiliejų švęsi-
me birželio 27 dieną, o LŠSI šiais me-
tais švęs 65-erių metų sukaktį. Uni-

formuoti šauliai – tai tarsi mūsų am-
basadoriai išeivijoje, kurie parodo Lie-
tuvos valstybės tęstinumą ir suvere-
numą. Kiekvieno iš mūsų lietuvio pa-
reiga yra budėti ir ginti Lietuvos var-
dą pasaulyje, pažymėjo dr. R.Vitas.

Šaltukas gnaibė dalyvių veidus ir,
išeivijos šauliams davus ženklą, buvo
pradėtas pagarbos bėgimas/ėjimas.
Pasipuošę lietuviška atributika, neši-
ni lietuviškomis vėliavomis, dainuo-
dami lietuviškas dainas, prabėgę ar
praėję numatytą trąsą, dalyviai sugu-
žėjo pasišildyti ir pasivaišinti karei-
viška koše ir kvapnia arbata. 

Šiais metais renginys pateikė
staigmenų: bėgimo klubo nariai pani-
ro į šaltą Michigano ežerą, tuo paro-
dydami   savo ištvermę ir atsparumą,
esant bet kokioms oro sąlygoms. Nuo
jų neatsiliko ir šaulių atstovai, tarp jų –
Baltijos jūrų šaulių kuopos šaulys rė-
mėjas Girėnas Žukauskas.

Visi išsiskirstėme su dar didesne
meile vieni kitiems, glaudžiau susibūrę
į lietuvišką ratą ir jausdami, kad nors
maža dalele prisidėjome prie mūsų tė-
vynės Lietuvos vardo garsinimo pa-
saulyje.

Beje, sausio 14 d. „Chicago Tribu-
ne” skyrelyje „Winter in Chicago” pa-
sirodė nuotrauka, kurioje – lietuviška
vėliava ir vienas iš drąsuolių – Petras
Puškorius,  ką tik išlipęs iš ledinio Mi-
chigano ežero su  li! 

LŠSI Centro valdybos inf.

Šių metų sausio 20 d. vyko Aspeno
(CO) diplomatinio korpuso narių susi-
tikimas, kuriame dalyvavo  Monako
garbės konsulas Jonathan Warren, Či-
lės garbės konsulė Paulina Biggs Spar-
kuhl ir Lietuvos garbės konsulas, As-
peno konsulinio korpuso seniūnas dr.
Jonas V. Prunskis. 

Susitikimo metu buvo diskutuoja-
ma apie artimiausius renginius,
tarp jų – ir apie kovo 2 d. Aspene

vyksiančią Lietuvos Nepriklausomybės
šventę, ir apie būsimus Lietuvos pre-
zidento rinkimus gegužės mėn.

Garbės konsulai aptarė įvairius
Monake gegužės mėnesį vyksiančius
renginius, kuriuose dalyvaus konsulas
J. Warren, įskaitant „Grand Prix” lenk-
tynes, Madų savaitę ir amerikiečių pia-
nisto, dainininko, aktoriaus Valentino
Liberace 100-ųjų gimimo metinių šven-
tę. Taip pat buvo diskutuojama apie
konsulės P. Biggs Sparkuhl pastangas di-
dinti turizmą į Čilę, įskaitant Portillo ir
Valle Nevado slidinėjimo kurortus bei
Santiago pietuose esančias vietoves.

Daugiau informacijos apie LR gar-
bės konsulatą Aspene: www.aspencon-
sul.com.

LR garbės konsulato Aspene inf. 

Šauliai grūdinasi žygiuose

K. Žibkutė ir L. Ivanauskas. Asmeninio�archyvo�nuotr.

Šauliai su renginio svečiais – generaliniu konsulu M. Bekešiumi (penktas iš k.) ir dr. R. Vitu
(d.)

Išėjome paskutiniai, bet su Mažosios Lietuvos vėliava! Iš k.: Regina Butkus, Julius Butkus,
Andrius Milaknis, Linas Marginavičius ir Roma Bikulčius. 

Sekmadienio popietė su
Cosmic Latte Duo

Garbės konsulų susitikimas

Susitikimo dalyviai (iš k.): Jonathan Warren,  Paulina Biggs Sparkuhl ir  dr. Jonas V. Pruns-
kis. LR�garbės�konsulato�Aspene�nuotr.
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Seimo Vitražo galerijoje pristatyta fotografijų paro-
dą apie Jungtinėse Amerikos Valstijose gyvenusius Vy-
ties Kryžiaus kavalierius „Lietuvos didvyriai Amerikos
žemėje”. Prie parodos rengimo daug prisidėjo JAV gy-
venantis teisininkas, kultūros mecenatas Do natas
Januta. Taip pat reikšmingai finansiškai prisidėjo
Vyties Kryžiaus kavalieriaus sūnus Rymantas Gužu laitis
iš Indianapolio. Paroda netru kus pradės kelionę po
Amerikos miestus.

Sausio 21 d. Seime parodą pristatė jos iniciatorius
ir rengėjas žurnalistas, Nepriklausomybės
kovų isto rijos tyrinėtojas Vilius Kavaliaus kas.

Jo teigimu, parodoje pristatomos mūsų šalies istorijai
svarbios asme nybės, pasižymėjusios narsa 1918–
1923 m. kovose už laisvę. Realiai kuriamą jauną
valstybę, vis dar neturė jusią daugelio būtinų ele-
mentų, ėmė gin ti savanoriai – iš Pirmojo pasau linio
karo frontų grįžę lietuviai kariai ir karininkai, nuo
arklo stoję kai mo vyrai. Daugiau kaip pusantro
tūkstančio jų buvo pagerbti Vyties Kry žiais. Vyties
Kryžius (dabar Vyčio) – aukščiausias ir iki 1928 m. vie-
nintelis valstybės apdovanojimas, skirtas už narsą ir
didvyriškumą karo frontuo se. 

yra ir mūsų labai garsūs gydytojai... Tai yra asme-
nybės, kurias mes tikrai privalome pa gerbti. Dau-
gumos jų palaikai ilsisi Amerikoje, ir, ko gero, mes
jų niekada nebeparsivešime. Toks jau mūsų likimas.
Tačiau mes dabar galime bent pasižiūrėti į jų vei-
dus”, – atidaryda mas ekspoziciją kalbėjo V. Kava-
liaus kas. 

Ši paroda yra iš-
skirtinė – pirmąkart
pristatomi ir JAV ka-
rininkai, apdovanoti
Vyties Kryžiais. Beje,
tai buvo naujiena net-
gi Lietuvos amba sa-
dai Jungtinėse Ame-
rikos Valstijo se. Jos
gynybos atašė sakė:
„Mes to nežinojome!”
Ir nekeista, kad neži-
nojo. Juk 1918–1919 m.
Lietuva dar nebu vo
pripažinta Amerikos
– laikėsi pozicijos ne-
sikišti. Todėl viskas
buvo daroma per JAV
Raudonąjį Kryžių,
nes teisiškai negalėjo
teikti Lietuvai kari-
nės pagalbos – dėl to
tai buvo hu manitari-
nė misija. Kai šie ka-
riškiai atvažiavo į Lietuvą, jiems visiems į atlapus
įsegė raudonus kryžiukus. Jie atvežė vais tų, pirmąją
ligoninių įrangą, slaugos priemones, viską, kas
buvo būtina, ko labiausiai trūko. Jie savo pareigas
atliko ir išvažiavo atgal, – pasakojo V. Kavaliauskas. 

Parodoje pristatomi keturi Ame rikos karininkai,
1920–1922 m. apdo vanoti Vyties Kryžiais už pagalbą
Lietuvai ginklu (žuvęs leitenantas Sa muel Harris)
ir medicinos priemo nėmis (trys Amerikos Raudonojo
Kryžiaus karininkai). 

Lietuvoje likusių Vyties Kry žiaus ordino kava-
lierių, Lietuvos didvyrių likimas buvo negailestin-
gas. Šimtai jų tapo okupacijos aukomis. Jų kaulais
nusėta Sibiro ir Ka zachstano lagerių žemė, bevar-
džiais kapais Rusijos kalėjimų prieigos. Daug narsių
vyrų gyvybes išgelbėjo, bet prarado Tėvynę. Jau ži-
nomi vardai 131 narsuolio, pasitraukusio į Šiaurės
Ameriką ir čia baigusio savo dienas.

V. Kavaliauskas pabrėžia, kad šią paro dą pir-
mieji mato mūsų svarbiausios Lietuvos Respublikos
įstaigos – Seimo nariai. „Mes, jau už savaitės nuvy-
kę į Jungtines Amerikos Vals tijas, išdidžiai galėsi-
me pasakyti, kad ši paroda pirmiausiai buvo paro-
dyta mūsų parlamente, pačioje svarbiausioje ir gar-
bingiausioje Lietuvos įstaigoje, kad ją pirmieji žiū-
rėjo mū sų Seimo nariai. Manau, kad tai bus pager-
bimas mūsų tautiečių – paploti jiems per petį, pa-
rodyti jų giminaičių veidus ekspozicijoje ir pasakyti:
štai jūsų tėvai, jūsų seneliai, padarę di delius darbus”. 

Tai nėra labai tolima istorija

Tiesa, kai kurie šios parodos didvyriai paliko
mus dar ne taip seniai. Kai kurie Vyties Kryžiaus or-
dino kavalieriai mirė vos prieš keliolika metų. Vie-
na parodos herojė – Aldona Čarneckaitė mirė 1999
m., būdama 99-erių metų. Tai buvo moteris, apdo va-
 nota už žygdarbius Lietuvos žvalgybai. Ji tuo metu
mokėsi Vilniuje ir iš lenkų žvalgybos sugebėjo išvogti
ruo šiamo sukilimo organizatorių sąra šus. Kadangi
užsienio žvalgyba ją ėmė medžioti, ją Lietuvos vy-

Štai jūsų tėvai, jūsų seneliai, padarę didelius darbus

Atidarydamas parodą V. Kava liaus kas kalbėjo,
kad Vyties fondas, surengęs šią parodą, labai dėkin-
gas JAV lietuvių bendruomenei, kuri suaukojo išties
nemažą sumą – apie 20 tūkstančių eurų, kurie buvo
pa naudoti ir „Laisvės kario” paminklui Kaune, ir šios
ekspozicijos rengimui. Padėkojo D. Janutai už jo dos-
nią pa ramą. Californijoje gyvenantis lietuvis dažnai
pa garbiai minimas Lietu voje. Valdovų rūmams jis yra
pado vanojęs vertin gų, didelės meninės ir istorinės
ver tės eksponatų. 

V. Kavaliauskas tarėsi su Vyties fondo vadovais,
kaip už šią pagalbą galėtų atsidėkoti išeivijai. Taip
gimė idėja surengti šią parodą, nes net
130 Vyties Kryžiaus ordino kavalierių
gy veno Jungtinėse Amerikos Valstijo-
se, dauguma jų ten ir palaidoti. 

„Ši paroda – mūsų noras baigti pa-
rašyti Lietuvos nepriklausomybės
kovų istoriją. Veidais ir vardais. Be
žmo gaus vardo nėra istorijos. Mes tu-
rime juos prikelti ir parodyti. Mū sų pa-
reiga pasižiūrėti į šituos veidus. Juo la-
biau kad tai labai ryškios asme nybės.
Tai Povilas Plechavičius ir Vladas Na-
gevičius, Mikas Reklai tis ir Stasys
Pundzevičius, Adolfas Birontas ir Alek-
sandras Ružancovas, karo gydytojai
Kazys Oželis ir Vladas Ingelevičius, čia

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

Patarnaujam Čikagos ir apylinkių lietuviams daugiau kaip 100 metų.

Namams paskolos, apdraustos sąskaitos

Paroda bus rodoma St. Pe tersburge, Clevelande,
Bostone, New Yorke, Čikagoje, Los Angeles, Ro-
ches teryje, Washingtone (ambasadoje), Toronte, Ot-
tawoje (ambasadoje). 

Jeigu būtų pageidaujama, paroda būtų mielai pa-
siųsta ir į kitas vie toves.

Ši dokumentinė medžiaga po parodos „marato-
no” bus perduota Balze ko lietuvių kultūros muzie-
jui Čika goje.

Parengė Vitalius Zaikauskas

riausybė išsiuntė studijuoti į Paryžių. Ji mirė Jung-
tinėse Amerikos Valstijose.

Ši paroda – įrodymas, kad Lietu va gerbia savo
didvyrius, nesvarbu, kur jie būtų palaidoti. Lietuvos
ar chyvams vis dar trūksta keliolikos narsuolių
portretų. 

Parodą pristato Vilius Kavaliauskas.

Plakatas, skelbiantis, kad netrukus parodą bus galima pa-
matyti St. Petersburge, Floridoje. 
LRS�kanceliarijos/O.�Posaškovos�ir�parodos�rengėjų�nuotr.

Aldona Černeckaitė apdovanota už žygdarbius Lietuvos
žvalgybai. 
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IŠ ATEITININkŲ GYVENIMO

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

Nuo pat susipažinimo vakaro buvo aišku, kad
šių metų Žiemos kursai pasiseks. Pusė daly-

vių kursuose dalyvavo pirmą kartą, o kitą pusę su-
darė prityrę moksleiviai ateitininkai, noriai savo mei-
lę kursams, Dainavai ir ateitininkijai dalijantys su
jaunesniaisiais draugais. Kursų nuotaika buvo pui-
ki!

Šių metų kursų tema
buvo – ,,Uraganas”. Pir-
masis paskaitininkas kun.
Lukas Laniauskas, SJ, pa-
aiškino, ką toks siaubin-
gas gamtos reiškinys turi
bendra su moksleiviais. Pa-
sak kunigo, jaunuoliui gy-
venimas gali pasirodyti la-
bai chaotiškas, talžomas
emocijų vėjų ir blaškomas
prieštaringų idėjų audrų.
Keturios ypač žalingos
versmės dabartinėje kul-
tūroje yra reliatyvizmas

(tai, kad besikeičiančios situacijos nulemia moralę),
materializmas, išvaizdos sureikšminimas ir ,,selfie”
– asmenukių išaukštinimas. Kun. Lukas toliau aiš-

kino kursų temos įvaizdį, primindamas, jog uraga-
no akis rami, bet pasiekti ramybės centrą reikia pir-
ma susidoroti su jį supančiais viesulais. Reikia drą-
sos skristi į uragano centrą. Ta kelionė palengvėja,
kai piloto vietą užleidžiame Dievui. Kun. Lukas tei-
gė, kad vienas būdas atrasti ir likti uragano akyje yra
įgyvendinti šūkius ,,Visa atnaujinti Kristuje” ir
,,Visa atnaujinti meilėje”.

Kun. Lukas pratęsė savo paskaitą atsakydamas
į moksleivių klausimus apie katalikų tikėjimą. Su ku-
nigu buvo galima ir privačiai pasikalbėti. Aš jo pa-
prašiau patarimo, kaip man įveikti baimes ir rū-
pesčius, kurie mane laiks nuo laiko supa. Jis atsakė
labai paprastai:  ,,Pasitikėk Jėzumi. Kai šitie vėjai gy-
venime atrodys per stiprūs, reikia mintyse pakartot:
‘Jėzau, aš tavim pasitikiu’”.

Paskaitininkas Matas Čyvas mums papasakojo
apie ateitininkijos pradžią prieš daugiau kaip 100
metų. Jis pakartojo du prof. Prano Dovydaičio iš-
keltus pamatinius klausimus: „Ką mes save vadiname
ir kodėl?” ir „Ką mes aplink save matome?” M. Čy-
vas mus užtikrino, kad esame to amžiaus, kada jau
galime ir turime keisti pasaulį. Kaip pirmieji atei-
tininkai paskelbė kovą su nihilizmu, taip ir mes,
moksleiviai, turime tą kovą tęsti, nes nihilizmas bu-
joja ir šiandien. 

M. Čyvas  aptarė ir ateitininkų organizacijos pa-
dėtį šiandien. Man pasirodė, kad viena kursus rišanti
tema buvo viltis, jog kuopos, nustojusios veikti įvai-
riuose Šiaurės Amerikos miestuose, gali vėl pradė-
ti savo veiklą. Šiuo laiku Čikagos Prez. A. Stulgins-
kio-kun. Alf. Lipniūno kuopa yra vienintelė stipriai
veikianti kuopa. Kursuose moksleiviai nuo JAV
Rytų pakraščio ir Los Angeles domėjosi, kaip at-
naujinti ateitininkų veiklą savo miestuose. Moks-
leiviai, gyvenantys Detroite ir Clevelande, irgi su-
sidomėjo. Studentų ateitininkų sąjungos pirminin-

kė Marija Čyvaitė pasikalbėjo su šiais moksleiviais,
duodama patarimų, kaip atkurti kuopas.

Kiti Žiemos kursų paskaitininkai buvo Audrius
Polikaitis (,,Vadovauk iš ten, kur esi”),  Marius Ti-
jūnėlis (,,Sąmoningas telefono naudojimas”), Dalia
Sadauskienė (,,Sprendimai medicinoj ir kitur”) ir
Rita Janz (,,Amerikos lietuvių istorija”). Visi buvo sa-
vaip įspūdingi. A. Polikaitis išvardijo gero vadovo
bruožus ir paaiškino, kuo vadovas skiriasi nuo va-
dybininko, kuriam svarbiau, kad žmonės klausytų,
negu kad elgtųsi teisingai. M. Tijūnėlis, pasiremda-
mas mokslinėmis studijomis, aiškino apie išmanių-
jų telefonų įtaką mūsų gyvenimuose. Po paskaitos
daugelis moksleivių pasiryžo grįžę į namus mažiau
naudotis telefonais. Dr. Sadauskienė paaiškino, kaip
ji naudoja formulę ,,Įrodymais pagrįsta praktika”, da-
rydama sunkius sprendimus medicinoje, ir kaip
mes galime taip pat daryti savo gyvenimuose. R. Janz
davė mums pavyzdžių iš istorijas, kaip mes, gyven-
dami Amerikoje, galime padėti Lietuvai.

Paskutinis kursų paskaitininkas buvo Andrius
Kazlauskas. Jis papasakojo, kaip savo gyvenime
randa ramybę, t.y. savo ,,uragano akį”. Jis nugali savo
rūpesčius atsimindamas, jog Dievas yra galingesnis
už didžiausius rūpesčius. Paskaitininkas patarė
kursantams skaityti Šventą Raštą. Mane patį pavei-
kė jo žodžiai: ,,Svarbu ką tikime, nes tai nustato, kaip
mes elgiamės”.

Svarbi kursų dalis yra kursantų ,,prakalbos” –
pranešimai. Šiemet, vadovui Šarūnui Daugirdui pa-
dedant, visi kursantai gerai pasiruošė ir įdomiai kal-
bėjo. Pranešimuose jie pasakojo savo istorijas, per jas
išdėstydami sudėtingas mintis. Manau, kad niekad
nepamiršiu Daniaus Anužio iš Detroito kalbos ,,Mi-
necraft parodija”.

Kasdieniai diskusijų būreliai davė kiekvienam
kursantui progos pasireikšti, pagarbiai kitą išklau-
syti, nuosekliai suformuluoti savo mintis ir apginti
savo poziciją. Vakarinės programos buvo be galo sma-
gios ir įspūdingos, o Dainos Polikaitytės surengtas
susikaupimo vakaras visada liks atminty.

Per savo paskaitą Audrius Polikaitis pravedė
trumpą asmenybės testą, tą patį, kurį vedė prieš ket-
verius metus. Kai grįžau į namus, palyginau savo du
testus ir nustebau, kokią pažangą padariau per tuos
metus. Už tai esu be galo dėkingas, turėjęs progos da-
lyvauti Žiemos kursuose. Džiaugiuosi, kad ateiti-
ninkija turi tokios svarbios įtakos mano gyvenime.
Manau, galiu visų kursantų vardu padėkoti kursų
rengėjoms Viktutei Tijūnėlienei, Viktutei Siliūnie-
nei ir Lijai Siliūnaitei, visiems Žiemos kursų vado-
vams, programos ruošėjams ir MAS Centro valdybai
už sudarytą progą mums ,,kilti ir kelti” Žiemos
kursuose. Akivaizdu, kad Žiemos kursai yra ta vie-
ta, kur jaunimas susiburia ir kartu bando įgyvendinti
šūkį ,,Visa atnaujinti Kristuje”. 

Skatinu  visą  lietuvišką jaunimą,  kuris   nėra
dalyvavęs,  ateityje  atvykti  į  Žiemos  kursus. Net
jei  nesate ateitininkai, nes dalyvaudami kursuose
tikrai norėsite ateitininkais tapti. Nepraleiskite
progos!

Diskusijų būrelis 2018 m. Moksleivių ateitininkų sąjungos Žiemos kursuose Dainavoje. Onos�Žekonytės�nuotraukos.

Mano įspūdžiai iš Žiemos kursų 

Moksleivių ateitininkų sąjungos Žiemos kursai vyko
2018 m. gruodžio 26-2019 m. sausio 1 d. ALRKF sto-
vyklavietėje Dainavoje, Manchester, Michigan.
Moksleivis Gilius Aleksa dalijasi įspūdžiais, o kitą sa -
vaitę skaitykite, kaip kursų ruošėjai patys vertina šių
metų kursus.

GILIUS ALEKSA

Žiemos kursuose susitiko draugai iš Los Angeles, Čikagos ir Detroito. Iš k.: Dominykas Gaidys, Ieva Skeberdytė, Žiba
Kisieliūtė, Ivas Stropus, Lukas Stankus, Gabija Petrulytė, Matas Mikužis ir Adomas Anužis.

Gilius Aleksa
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T i k s l a s – Amerika 2018
Dienoraštis – 3

Saint Louis (St. Louis) kadaise buvo

vienas keturių didžiausių miestų

JAV, tačiau dabar turistai jį dažniau -

siai aplenkia, neretai aplenkia ir lietu-

vybės tyrinėtojai. Tačiau jame lankėsi

ekspedicijos „Tikslas – Amerika 2018”

dalyviai. Ką pavyko dokumentuoti į lie-

tuviškų vietų JAV žemėlapį www.tiks-

lasamerika.lt, pasakoja Ais tė ir Augusti-
nas Žemaičiai.

Augustinas: St. Louis turistų daž  nai
aplenkiamas dėl atokumo ar ne saugu-
mo, tad kai paskelbėme, kad „Tikslas
– Amerika” internetiniame že mėlapyje
ir enciklopedijo je „Gabalėliai Lietuvos”
[www.gabaleliailietuvos.lt]   pppažy-
mėsime ir St. Louis vietas, su lau kėme
džiugių „pagaliau”. Paga liau bus at-
kreiptas dėmesys į St. Louis lietuvių
bažnyčią – bene tautiškiausiai įrengtą
lietuvių bažnyčią JAV, uni kalią lietuvių
liuteronų bažnyčią bei kitas vietas.

Aistė:  Kad pamatytume visas St.
Louis lietuviškas vietas per tą parą, ku-
rią galėjome skirti šiam didmies čiui,
savo laiką pašventė ir tarpusa vyje vis-
ką derino skirtingų amžiaus grupių,
emigracijos bangų ir netgi re ligijų lie-
tuviai. Susitikome ir dar XX a. pra-
džioje atvykusios Doršų šeimos anūką
(Doršų šeima Amerikoje ne truko tap-
ti „Dorris”, tad mus sutiko Frank Dor-
ris, arba lietuviškai – „Pra nas Dorša”),
už pirmosios lietuvių bangos JAV at-
žalos ištekėjusi Danutė Lasky, taip pat
keliolika lietuvių kil mės liuteronų –
visi jie saugo lietuviškas St. Louis vie-
tas.

St. Louis lietuvių bažnyčia

Augustinas: Abejoti, ar jau šiais
metais į „Tikslas Amerika” žemėlapį
verta įtraukti St. Louis, neleido regėtos
pavienės Rytų St. Louis (East St. Louis)
bažnyčios nuotraukos. Jos architektūra
netelpa į jokius įprastinių stilių rėmus:
ji moderni, bet kartu tautiška. Tai – mo-
dernus tautinis lietuviškas stilius,
kurį sukūrė Amerikos lietuvių archi-
tektai ir ku rio iš viso tepastatyta ke-
liolika pastatų. Ir tarp tų keleto East St.
Louis bažnyčia – viena tobuliausių.
Vieš bu tyje pasitikę St. Louis lietuviai
pri ver tė sunerimti: „Lietuviško kop-
lytstulpio formos varpinės špilis su-
rūdijo, jį nuvertė vėjas. Tad mūsų baž-
ny čia dabar taip nebeatrodo”, – sakė.
Jau įsivaizdavau dažną Amerikoje lie-
tuviškų pastatų likimą: apgriuvo, nie-
kad nebus atstatyta... O paskui bažny-
čią vyskupija lieps griauti...

Aistė: Laimė, East St. Louis situa-
cija daug geresnė. „Remontuoja me da-
bar”, – sakė parapijietis Frank Dorris.
Beje, jaunas, vos perkopęs 30 metų. Ūki-
ninkaujantis tame pat že mės plote,
kurį prieš bene 100 metų pirko jo lie-
tuviai protėviai. Visada smagu matyti
besirūpinančius lietuviškomis JAV
vietomis: pernelyg daug jų yra jaunimo
pamirštos, te rū pi vyresniems (kol šie
gyvi). Tačiau Frank Dorris pavyzdys ir
pasakojimai apie jo kartos amerikie-
čius su teikė vilties – jis teigė, kad jo
tėvų kar ta norėjo tapti amerikiečiais,
gė dijosi prastai angliškai kalbančių
tėvų ir norėjo kuo greičiau įsilieti į JAV
kultūrą, tačiau jo karta susido mėjusi
DNR tyrimais, nori išsiaiškinti, kas iš
kur ir puoselėja tradicijas. Tiesa, tie,

kurie neauklėti lietuviškoje aplinkoje,
susiduria su problema, kad apie lie-
tuvių tradicijas ir paveldą internete
gana mažai angliškos informacijos
(palyginus su informacija apie kitas
tautas: žydus, lenkus, vokie čius); tą mė-
giname keisti ir mes. 2018 m. Frank
Dorris pirmąkart lan kėsi Lietuvoje
ir buvo tiesiog sužavėtas, nepatiko
vienintelis dalykas – ku ro kaina, kuri
JAV yra gerokai ma žesnė.

Augustinas: St. Louis lietuvių baž-
 nyčia net įspūdingesnė nei tikėjausi,
įžengus – tokia didinga atmosfera de-
šimčių spalvotų vitražų švie soje. Dau-
gelis jų lietuviški: štai vitražas „Min-
daugo krikštas”, visa de šinė siena
skirta Lietuvos vietovėms. Ir kitkas lie-
tuviška: kryžiai „sujung ti” su pago-
niškomis saulėmis ir mė nuliais, Vyčio
kryžiaus ir Gedimino stulpų bareljefai
fasade, Vytis ant durų, lietuviški dro-
žiniai virš jų, tautinių motyvų alto-
rius… Neišvardysi visko. Padarėme ge-
rokai per 100 nuotraukų ir nesilažin-
čiau, kad nieko nepraleidome. Toje
bažnyčioje net labiau nei daugelyje ma-
tyti, kad JAV lietuvių bažnyčios tar-
navo ne vien religijai, o ir tautinei kul-
tūrai sau goti. Rūsyje – panašaus dydžio
salė, tik skirta pasaulietiniams lietu-
vių pasibuvimams po Mišių.

Vis dėlto yra vienas „bet” ir tai –
bažnyčios vieta. East St. Louis – mies-
tas, kur JAV lietuviai pataria ne kišti
nosies: daugelis pastatų ten ap leista
(net aukščiausias miesto „dangoraižis”
stovi išdaužytais langais), gyventojų
sumažėjo nuo 82 000 iki 27 000, beveik
visi pasilikę juodaodžiai. Apie skaus-
mingą „miesto praradi mą” plačiai ra-

šoma ir Tomo Petraičio knygoje „Gro-
wing up Lithuanian in East St. Louis”,
kurią mums padova nojo pašnekovai.

Amerikiečiai iš priemiesčių ir
JAV lietuviai patardavo mums į to kias
vietas kaip East St. Louis nekišti no-
sies, išvykti iki tamsos. Ir lietuviš kos
vietos, kurias lankydavome tokiuo se
rajonuose, paprastai sunykusios, už-
darytos – tekdavo tik viltingai ieškoti
lietuviškų įrašų ant kertinių akmenų.
Istorija daug kur tokia: „Rajonas ko-
kiais 1970 m. ėmė keistis, lietuviai iš-
sikėlė, kurį laiką dar suvažiuodavo į
bažnyčią ar klubą iš priemiesčių, bet
paskui jie seno, jauni mas neprisijun-
gė, viskas užsida rė”. Laimė, East St.
Louis viskas ki taip. Lietuvių bažnyčia
laikosi daug geriau už miestą.

Aistė: Tiesa, tas pats galingu „pic-
kup” atvykęs tvirto sudėjimo Frank
Dorris nuolat žvilgčiojo į laik rodį ir
griežtai atsisakė susitikti to kiu lai-
ku, kad būtume bažnyčioje iki sutems.
Ir lietuviškus metalinius kry žius-sau-
les nuo stogo nukėlė prie įėjimo rūsin
– kad nepavogtų (nes „vietiniai” jau
bandė vogti). Na, bet ir čia ne viskas
taip blogai: lietuvių baž nyčia – greta
judraus greitkelio. Ir, vietos lietuviai
pasakojo, prie parapijos prisijungia
net nelietuviai – vien dėl to, kad juos
pritraukia įspūdinga bažnyčios ar-
chitektūra, kurią jie pamato važiuo-
dami keliu! Gal ir tai ją išgelbėjo: 11 iš
13 East St. Louis katalikų bažnyčių –
jau uždaryta, mat tarp dabartinių gy-
ventojų katalikų mažai.

Collinsville lietuviai liuteronai

Aistė: Geriausia vieta suvokti tokių

JAV miestų kaip East St. Louis (ir
kartu daugybės JAV lietuvių rajo nų)
griuvimą – St. Louis miesto mu ziejus
(City Museum). Ten be didelės tvarkos
sudėtos nugriautų didingų pastatų de-
talės. Mes ten ieškojome Šv. Jurgio ba-
reljefo nuo nugriautos XIX a. Čikagos
Šv. Jurgio lietuvių bažny čios. Radome.
Pažymėjome muziejų „Tikslas – Ame-
rika” žemėlapyje.

Augustinas: Tiesa, bent jau East
St. Louis lietuvių bažnyčia paskelbta
paveldu. Viena vos keleto taip saugo mų
lietuvių bažnyčių. Dar vieną pa veldu
pripažintą lietuvių bažnyčią aplankė-
me čia pat, St. Louis prie miestyje Col-
linsvillyje. Tik ta bažny čia – lietuvių
liuteronų, viena vos tri jų tokių JAV.
Vos keli parapijiečiai, kaip Loreta
Grybinaitė ir jos mama, kalbėjo lietu-
viškai, daug jų – ir nelietuvių kilmės,
bet rūsyje daug senų lietuviškų knygų,
parašytų vokišku, gotišku raidynu, ir
daugelis žino, kad bažnyčią įkūrė
knygnešys iš Taura gės Keturakaitis. Ir
ryšį su Lietuva parapija, kaip pasakojo
jos kunigas, išlaikė: rėmė liuteronų
bažnyčios sta tybas Palangoje.

Be pagrindinio „Tikslas – Ameri-
 ka 2018” žemėlapio šiemet pradėjome
ir šalutinį projektą – nemokami marš-
 rutai kelionėms po JAV, be pag rindinių
JAV vietų įtraukiantys ir svarbiausias
lietuviškas vietas. Rei kia, kad lietuviai
jas lankytų, atrastų, jos to vertos! To-
dėl į kiekvieną miestą stengiamės pa-
žvelgti ir keliautojo akimis: ar čia
būtų ką pamatyti ir be lietuviškų vie-
tų? St. Louis, manau, ga lima sudo-
minti kiekvieną. Be pui kaus Miesto
muziejaus ten – didžiausia JAV upė
Mississippi, garsusis 66 kelias ir pės-
tiesiems atiduotas žavus senas jo tiltas
(Chain of  Rocks Bridge), didingų ar-
chitektūros stilių dangoraižiai, buvu-
sio didžiausio JAV indėnų miesto Ca-
hokia liekanos.

Pajudėjome iš St. Louis link West
Frankforto – į rytus. Paskutinį kartą
išvydome St. Louis simbolį – Vartų ar -
ką (Gateway Arch). Tai – simboliniai
JAV „Laukinių vakarų” vartai. Prieš
100–150 metų, kai į St. Louis imigravo
dauguma jo lietuvių, „anapus Missis-
sippi” buvo kitokia žemė: jokios pra-
monės, tuščios žemės, indė nų gausybė.
Tad Vartų arka – ir simbolinė „lietuvių
pasaulio” riba. Iš ~150 JAV lietuvių
bažnyčių, vos ~5 pastatytos kitapus
Vartų arkos. Tad St. Louis kartu – ir to-
liausiai į Vaka rus nutolęs JAV miestas,
kurį aplan kė „Tikslas – Amerika 2018”.

Moderni lietuviška
architektūra JAV

• Modernus lietuviškas stilius ne-
turi analogų pasaulyje: jo kūrinių yra
tik Amerikoje.

• Dauguma modernaus lietuviško
stiliaus kūrinių – lietuvių bažnyčios,
klubai ir paminklai, sukurti ~1950–
1970 m.

• Lietuva tuo metu buvo sovietų
okupuota ir architektai ten buvo pri-
versti kurti tais pačiais stiliais, kaip vi-
sur Sovietų Sąjungoje. Kitų žemynų lie-
tuvių bendruomenės netu rėjo tiek
žmonių ir resursų, kiek Šiau rės Ame-
rikos lietuviai, tad jų pas tatai – kuk-
lesni. Po Nepriklauso my bės atkūri-
mo Lietuvoje įsivyravo užsieniniai
šiuolaikiniai architektūros stiliai ir ne-
mėginta sukurti ar tęsti lietuviško
stiliaus. 

Nukelta į 14 psl.East St. Louis lietuvių bažnyčios lietuviškos durys.

„Tikslas – Amerika” diplomo įteikimas East St. Louis lietuvių bažnyčios sergėtojams. 
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lIETUVA  IR pASAUlIS

Davose – Lietuvos kibernetinio saugumo patirtis
Klosteris-Davosas, Šveica-

rija (Prezidentūros inf.) – Pa-
saulio ekonomikos forume Da-
vose dalyvaujanti Lietuvos Res-
publikos prezidentė Dalia Gry-
bauskaitė pristatė Lietuvos pa-
tirtį ir pasiekimus užtikrinant ki-
bernetinį saugumą.

Kibernetinio saugumo iššū-
kiams ir priemonėms juos įveik-
ti skirtoje plenarinėje sesijoje,
kurioje dalyvavo daugelis pa-
saulio šalių vadovų, politikos ir
ekonomikos lyderių, buvo kal-
bama, kaip apsaugoti kiberneti-
nę erdvę ir užtikrinti jos patiki-
mumą.

Prezidentės teigimu, saugi
ir patikima kibernetinė erdvė –
demokratijos išlikimo sąlyga.
Sparčiai augant industrinei ir
technologinei pažangai, kibernetinis
saugumas tampa gyvybiškai svarbia
nacionalinio saugumo dalimi.

Pasak šalies vadovės, kibernetinės
atakos tampa nauju karo ginklu. Eu-
ropos Sąjungoje vien per dieną fik-
suojama apie 4 tūkstančius, o Lietu-
voje – apie 55 tūkstančius kibernetinių
atakų per metus. Jos dažniausiai yra
nukreiptos prieš valstybės gyvavimui
svarbius sektorius – strateginius ener-
getikos, transporto ir finansų tinklus.
Siekiama paralyžiuoti valstybės ins-
titucijų darbą, pasitelkiant jas skelbti
melagingas naujienas objektyvios ži-
niasklaidos tinklalapiuose. Daugelyje
šalių pastebėti piktybiški išorės jėgų
bandymai paveikti demokratinių rin-
kimų rezultatus.

Prezidenė pabrėžė, kad Lietuva
viena pirmųjų ėmėsi iniciatyvos ap-
saugoti savo kibernetinę erdvę. Mūsų
šalis ne tik pati vadovaujasi inovatyvia
nacionaline kibernetinio saugumo
strategija, bet ir ėmėsi tarptautinės ly-
derystės telkiant regiono ir visos ES at-
saką. Lietuva kartu su JAV steigia re-
gioninį kibernetinį saugumo centrą
Kaune. Mūsų šalies iniciatyva stei-
giamos ES kibernetinės greitojo rea-
gavimo komandos PESCO bendradar-
biavimo formatu.

Prezidentė taip pat teigė, kad ki-
bernetinės erdvės apsauga šiandien
prilygsta valstybės sienų apsaugai, to-
dėl jai būtina užtikrinti tinkamą fi-
nansavimą ir iš naujosios ES finansi-
nės perspektyvos.

EK skirta parama sinchronizacijai 
Vilnius (Finansų ministerijos inf.)

– Europos Komisija (EK) skyrė finan-
savimą Baltijos šalių energetikos sis-
temos sinchronizacijai su kontinenti-
nės Europos tinklais. Iš Europos inf-
rastruktūros tinklų priemonės trims
Baltijos šalims skirta 323 mln. eurų, iš
jų Lietuvos projektams – 125 mln. eurų.
Tai yra pati didžiausia parama, kokią
iš šio fondo energetikos infrastruktūros
projektams iki šiol yra gavusi Lietuva.

„Tai patvirtinimas, kad sinchro-
nizacija yra visos ES projektas. Ši fi-
nansinė parama padės mums pavers-
ti tikrove svarbiausią Baltijos šalių
energetinio saugumo projektą ir su-
stiprinti mūsų energetinę nepriklau-
somybę,” – sako ministras pirminin-
kas Saulius Skvernelis.

ES lėšomis bus finansuojama 75
proc. pirmojo etapo sinchronizacijos

projektų vertės iš Europos infrast-
ruktūros tinklų priemonės (angl. Con-
necting Europe Facility, CEF) – tai
maksimali galima parama energetikos
infrastruktūros projektams.

Šiame etape Baltijos šalių elektros
tinklų sinchronizacijos bendra pro-
jektų vertė siekia – 432,5 mln. eurų, ES
finansavimas sudarys 323 mln. eurų.
Lietuvos elektros energetikos siste-
mos atnaujinimui ir sustiprinimui
prireiks 167 mln. eurų, iš jų tris ket-
virtadalius paramos skiria ES – 125
mln. eur.

Lietuva, Latvija ir Estija – vie-
nintelės ES šalys, kurios energetiš-
kai yra izoliuotos nuo kontinentinės
Europos elektros energetikos siste-
mos ir vis dar priklauso sovietiniais
laikais sukurtai IPS/UPS sistemai,
valdomai iš Maskvos.

J. Meko laidotuves svarsto rengti tik pavasarį 
Vilnius (BNS) – Jonas Mekas bus

kremuotas Jungtinėse Valstijose arti-
miausiomis dienomis, tačiau jo laido-
tuves artimieji žada rengti tik pavasarį,
sako su J. Meko šeima ryšius palai-
kantis politikas Artūras Zuokas.

Anot A. Zuoko, J. Meko sūnus Se-
bastianas Mekas informavo, kad šeima
dar ketina įvertinti ir paties meni-
ninko paskutinę valią dėl jo laidojimo.

„Jis bus kremuotas, tačiau laido-
ti nebus skubama. Jo sūnus sako, kad
laidotuvės nusikels į pavasarį, kada
bus geras, šiltas oras. Kaip ir kokios jos
bus, kol kas yra svarstymai, diskusijos.
Tikrai nereiškia, kad J. Mekas bus tik
Lietuvoje, jis greičiausiai bus visur”,
– sakė A. Zuokas.

Jis priminė ir J. Meko bičiulio, ju-

dėjimo „Fluxus” įkūrėjo Jurgio Ma-
čiūno netradicines laidotuves, kai jo
pelenai buvo išpilti į Hudsono upę, įte-
kančią į Atlanto vandenyną – dalis
upės vandens buvo išpilta Vilnelėje,
simboliškai pažymint, kad menininkas
ir jo idėjos yra ir Vilniuje.

Pasak A. Zuoko, artimieji svars-
to  galimybę panašiai įamžinti ir J.
Meko atminimą.

J. Mekas mirė sausio 23 dieną
savo namuose New Yorke, eidamas 97-
uosius.

Lietuvos nacionalinės kultūros ir
meno premijos laureatas yra vienas ži-
nomiausių pasaulyje XX amžiaus lie-
tuvių menininkų, geriausiai žinomas
dėl savo kino eksperimentų, dar vadi-
namas avangardinio kino pradininku.

Venesuela nutraukia diplomatinius santykius su JAV
Caracasas (BNS) – Venesuelos

prezidentas Nicolas Maduro paskelbė
nutraukiantis diplomatinius santy-
kius su Jungtinėmis Valstijomis, kai
šios šalies vadovas Donald Trump pa-
reiškė pripažįstantis venesueliečių
opozicijos lyderį Juaną Guaido „lai-
kinuoju prezidentu”.

„Nusprendžiau nutraukti diplo-
matinius ir politinius santykius su
Jungtinių Valstijų imperialistine vy-
riausybe”, – socialistas N. Maduro pa-
reiškė tūkstančiams džiūgaujančių jo

šalininkų sostinėje Caracase.
„Nešdinkitės! Palikit Venesuelą!”

– sušuko lyderis ir pridūrė suteikian-
tis JAV diplomatams 72 valandas iš-
vykti iš šalies.

N. Maduro kalbėjo, kad JAV daro
„didžiulę klaidą”, mėginamos primesti
Venesuelai kitą prezidentą, ir išvardijo
virtinę šalių, įskaitant Gvatemalą,
Braziliją, Čilę ir Argentiną, kuriose per
Šaltąjį karą su Vašingtono pagalba
buvo nuverstos kairiosios vyriausybės
arba pereita prie kariškių valdymo.

Rusija pademonstravo ginčytiną raketą
Kubinka, Rusija

(BNS) – Rusija pade-
monstravo raketų siste-
mą, anot Wasingtono, pa-
žeidžiančią svarbą gink-
luotės kontrolės sutartį,
mėgindama atremti JAV
kritiką ir išsaugoti Šalto-
jo karo laikų susitarimą.

JAV prezidentas Do-
nald Trump grasino pa-
sitraukti iš Vidutinio
nuotolio branduolinių
pajėgų (INF) sutarties, Washingtonui
tvirtinant, kad Rusijos antžeminio ba-
zavimo raketos 9M729 pažeidžia šį su-
sitarimą.

Maskva tvirtino, kad ši sistema su-
tarties nuostatų nepažeidžia. Siekdama
pagrįsti savo poziciją, Rusija viešai
pademonstravo šią raketą savo didžiu-
liame Patriotiniame parke netoli Pa-
maskvėje esančio Kubinkos miestelio.

Šiame renginyje dalyvavo kiek
daugiau nei 20 užsienio karinių pa-
reigūnų, bet nė vienas iš jų neatsto-
vavo NATO šalims.

Maskvos pareigūnai tvirtina, kad
minimos raketos veikimo nuotolis ne-
patenka į diapazoną, numatytą INF su-
tartimi, draudžiančia Rusijai ir JAV tu-
rėti raketų, galinčių nuskrieti nuo 500
iki 5 500 kilometrų.

Rusijos artilerijos ir raketinių pa-
jėgų vadas Michailas Matvejevskis at-
kreipė dėmesį, kad pademonstruota ra-
keta 9M729 gali nuskrieti daugiausiai
480 kilometrų. Kariškis pridūrė, kad ši
raketa yra raketų 9M728, dėl kurių abi
šalys taip pat nesutaria, modifikacija.

Washingtonas sakė, kad jo neten-
kintų Maskvos pasiūlymas surengti ra-
ketos „statinę demonstraciją”, nes to-
kiu būdu nebūtų įmanoma įrodyti,
jog sistema sutarties nepažeidžia.

JAV reikalauja, kad Maskva su-
naikintų ginčijamas raketas patikri-
namu būdu, jeigu Rusija nori išsaugoti
sutartį.

Praeitą mėnesį Washingtonas pa-
reikalavo, kad Rusija per 60 dienų – iki
vasario 2-osios – likviduotų 9M729. Prie-
šingu atveju Jungtinės Valstijos pradėtų
šešių mėnesių trukmės oficialaus pa-
sitraukimo iš INF sutarties procesą.

Rusijos prezidentas Vladimiras
Putinas pagrasino, kad jo šalies arse-
nale atsiras INF sutartimi draudžiamų
branduolinių raketų, jeigu šis doku-
mentas liausis galiojęs.

Ši sutartis buvo pasirašyta 1987
metais tuomečio JAV prezidento Ro-
nald Reagan ir paskutiniojo Sovietų Są-
jungos lyderio Michailo Gorbačiovo. Ja
buvo išspręsta krizė dėl sovietų bran-
duolinių raketų, nutaikytų į Vakarų ša-
lių sostines.

Ukrainos eksprezidentas pripažintas išdavęs valstybę
Kijevas (BNS) – Ukrainos sostinės

teismas pripažino buvusį šalies pre-
zidentą Viktorą Janukovyčių kaltu
dėl valstybės išdavystės.

Kijevo Obolonskio rajono teismas
pripažino eksprezidentą kaltu dėl vals-
tybės išdavystės, o vėliau turėtų pa-
skelbti verdiktą dėl kitų kaltinimų.

V. Janukovyčius kaltinamas pagal
Ukrainos baudžiamąjį kodeksą dėl
valstybės išdavimo, pagalbos kariau-

jant agresyvų karą, pagalbos kėsi-
nantis į Ukrainos teritorinį vientisu-
mą ir neliečiamumą, nulėmusios žmo-
nių žūtį ir kitas sunkias pasekmes.

Kaltintojai prašė teismo skirti V.
Janukovyčiui 15 m. įkalinimo bausmę.

2016 metų lapkritį ekspreziden-
tui buvo pareikšti įtarimai dėl valsty-
bės išdavimo ir pagalbos kėsinantis į
Ukrainos teritorinį vientisumą ir ne-
liečiamumą.

Čekijoje apmokestins kompensacijas bažnyčioms
Praha (BNS) – Čekijos įstatymų

leidėjai pritarė siūlymui apmokestin-
ti milijardines kompensacijas bažny-
čioms, valstybės planuojamas sumo-
kėti už Šaltojo karo laikais komunis-
tinio režimo konfiskuotą turtą, ir taip
susigrąžinti dalį išmokėtų lėšų.

Čekijos 17 religinių bendruomenių
šiuo metu turi atgauti po Antrojo pa-
saulinio karo komunistinio režimo
konfiskuotą turtą ir gauti finansinę
kompensaciją už turtą, kuris negali
būti grąžintas.

Pagal 2012 metais įstatymus ir
bažnyčių atstovų susitarimą su vy-

riausybe, sugrąžinami bažnyčių pa-
statai, žemė, meno kūriniai vertinami
75 milijardais kronų (2,9 mlrd. eurų).

Tačiau susitarime numatyta pa-
pildoma finansinė kompensacija – kas-
metinė 59 mlrd. kronų išmoka, moka-
ma 30 metų. Šią išmoką žemieji par-
lamento rūmai sutiko apmokestinti
19 proc. mokesčiu.

Jeigu šiam siūlymui pritars šalies
Senatas ir šalies prezidentas, komu-
nistų paruoštas įstatymas įsigalios
2020 metais. Tačiau manoma, kad įsta-
tymas sulauks griežto religinių grupių
pasipriešinimo.

Davose prezidentė pristatė Lietuvos kibernetinio
saugumo užtikrinimo patirtį.

R.�Dačkaus�(LR�Prezidento�kanceliarija)�nuotr.

Rusija pristatė raketą 9M729, tačiau į renginį nebuvo pa-
kviesta nei viena NATO šalis. Sputnik�nuotr.�
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Parengė Dainius Ruževičius

SpORTAS

Lietuvos krepšininkas Domantas Sa-
bonis žaidžia geriausią karjeros sezoną,
o jam nė kiek netrukdo ir tai, jog jis nėra
pagrindinis Indianos „Pacers” vidurio
puolėjas. Nuo suolo kylantis ir Myles Tur-
ner keičiantis aukštaūgis jau antrus
metus yra minimas kaip vienas labiau-
siai patobulėjusių NBA žaidėjų, o šiemet
lietuvio pavardė dar garsiau skamba kal-
bant apie geriausius lygos atsarginius.

Puikų žaidimą demonstruojantis
Domantas Sabonis, atrodo, di-
deliais žingsniais artėja presti-

žinio NBA apdovanojimo link. „Sports
Illustrated” portalo manymu, lietuvis
turėtų atsiimti geriausio šeštojo žai-
dėjo apdovanojimą. 

Joks aukštaūgis nėra laimėjęs
šeštojo žaidėjo prizo nuo Lamar Odom
2011-aisiais, tačiau tai turėtų pasi-
keisti, nes Sabonis ir Montrezl Harrell
yra favoritai, tačiau tarp šių žaidėjų
pasirinkti yra labai sunku. Abu jie
produktyvūs, efektyvūs žaidėjai, kurie
daro labai mažai klaidų. Harrell yra
tradicinis fizinis žaidėjas, galintis
varžovą pranokti ne tik žaidimu ar
jėga, bet ir protu. Sabonis žaidžia ra-
miau, tačiau yra ne mažiau efektyvus,
kai reikia išardyti gynybą iš vidaus.
Tiek „Clippers”, tiek „Pacers” ge-
riausiai kaip tik gali, kai jų žaidėjai
Harrell ir Sabonis yra aikštėje.

Vis dėlto, „Sports Illustrated” ma-
nymu, šiuo metu būtent D. Sabonis yra
pranašesnis rinkimuose dėl žaidimo
kokybės, komandos draugų įtraukimo
ir veiksmų po krepšiu įvairovės. Pa-
skutinį kartą ne amerikietis šeštojo
žaidėjo prizą laimėjo Manu Ginobili.
Tai argentinietis padarė 2007-2008 m.
sezone. Šį apdovanojimą yra atsi-
ėmusios tokios NBA žvaigždės kaip Ja-
mes Harden, Jason Terry, Jamal Craw-
ford, J. R. Smith ar Eric Gordon. 

Lažybų kontoros šiuo metu D. Sa-
bonio šansus tapti labiausiai patobu-
lėjusiu NBA krepšininku vertina koe-
ficientu 23. Geriau vertinami yra tik še-
šių krepšininkų šansai. Tuo metu tarp
kandidatų į geriausio šeštojo žaidėjo
apdovanojimą D. Sabonis yra laikomas
vienu iš trijų favoritų. Lažybininkai
jam skiria koeficientą 6, o geresnėmis
laikomos tik Derrick Rose ir Lou Wil-
liams galimybės. Tiesa, panašiai į lie-
tuvio dar yra vertinami ir Spencer Din-
widdie bei Montrezl Harrell šansai.

Jei D. Sabonis nusileistų tik D.
Rose bei geriausio NBA šeštojo žaidėjo
rinkimuose liktų antras, jis pakarto-
tų savo tėvo Arvydo pasiekimą – le-
gendinis Portlando „Trail Blazers”
centras antras po Damon Stoudamire
tokiuose rinkimuose liko Domanto
gimimo metais – 1996-aisiais.

D. Sabonį savo favoritu įvardijo du
„Knicks” klubo atstovai – gynėjas Da-
myean Dotson ir vidurio puolėjas
Luke Kornet. Itin šiltai apie lietuvį at-
siliepė pastarasis krepšininkas, kuris
su buvusiu Gonzaga universiteto ko-
mandos aukštaūgiu kovojo dar NCAA
pirmenybėse.

„Manau, jog Sabonis šiemet turi
puikius šansus laimėti apdovanoji-
mą. Indianos ekipai sekasi gerai, o Do-
mas yra vienas svarbiausių jos žai-
dėjų. Esu ne kartą su juo kovojęs, kil-
damas nuo suolo jis visada įneša į savo
komandos žaidimą didelės energijos”,

Lietuvos verslininkas Gediminas Žiemelis sujudino Lie-
tuvos krepšinio visuomenę. Pasklido žinia, kad vers-
lininkas planuoja įsigyti NBA klubą.

G. Žiemelis neturi savo mylimos NBA koman-
dos, bet verslo sprendimą priims remdamasis
ne asmeninėmis simpatijomis, o žaisdamas pa-

gal verslo taisykles. 41-erių lietuvis taikosi į pigiau-
sias NBA organizacijas, kurių vertė prasideda nuo 1
milijardo JAV dolerių. 

„Kai kažkada pasakiau, kad Vilniuje pastatysiu
oro uostą, man to neleido, bet pastačiau kitame
mieste. Kai pasakiau, kad kompaniją atvesiu į Hon-
kongą, tai prieš 5 m. atrodė nerealu netgi mano va-
dovams. Bet šiandien jau esame vienu žingsniu iki
ten.

Turiu tokią filosofiją: reikia kelti labai ambi-
cingus tikslus, bet teoriškai pasiekiamus. Jei pasieksi
50–60 proc., bus labai gerai. Viskas turi būti tonuse.
Turi daryti daug, ambicingai, ir tada išeis”, – tikino
G. Žiemelis. 

Lietuviško kapitalo aviacijos įmonių grupės
„Avia Solutions Group” vadovas užsiminė, kad pi-
giausias klubas – „New Orleans Pelicans”, kurio ver-
tė – 1 milijardas JAV dolerių.

Pasak G. Žiemelio, NBA klubą jis galėtų įsigyti
per penkerius metus bei skaičiavo, kad toks pirkinys
galėtų atsieiti apie 700 milijonų JAV dolerių.

Štai Jonas Valančiūnas žaidžia 12-oje vietoje pa-
gal vertę NBA klube. „Toronto Raptors” klubas įver-
tintas 1,4 milijardo JAV dolerių.

„Indiana Pacers” klubas, kuriame žaidžia Do-
mantas Sabonis, vertinamas 1,175 milijardo JAV do-
lerių. „Pacers” yra 22-oje sąrašo vietoje.

Vertingiausias NBA klubas – legendinis „New
York Knicks”, kurio vertė – 3,6 milijardo JAV dolerių.

Fantastikai prilygstantis G. Žiemelio siekis – tapti NBA klubo va-
dovu.

JAV žiniasklaidos milžinas D. Saboniui prognozuoja garbingą apdovanojimą

Lietuvis�sieks�įsigyti�nBA klubą!

Puikų žaidimą demonstruojantis D. Sabonis artėja prestižinio NBA apdovanojimo link –
lietuvis turėtų atsiimti geriausio šeštojo žaidėjo apdovanojimą. 

– sakė L. Kornet.
D. Sabonis žaisdamas prieš L. Kor-

net ir „Knicks” sužaidė rezultatyviau-
sią karjeros mačą, kai spalį įmetė 30 taš-
kų. „Madison Square Garden” arenoje
lietuvis žibėjo ir visai neseniai – pava-
duodamas traumuotą Myles Turner
jis į New Yorko klubo krepšį įmetė 22
taškus ir atkovojo 15 kamuolių.

„Kai M. Turner patyrė traumą, Sa-
bonis demonstravo, kad gali būti ir
nuostabus pagrindinis klubo vidurio
puolėjas. Tiesa, manau, kad dabar jis
yra tobuloje situacijoje – pajėgioje ko-
mandoje Domas puikiai prisitaikė
prie šeštojo žaidėjo rolės, o tai svariai
prisideda prie „Pacers” sėkmės”, –
teigė L. Kornet.

D. Dotson įvardijo kelis kandida-
tus, tačiau galiausiai savo favoritu
taip pat įvardijo D. Sabonį: „Dinwiddie
turi puikų sezoną, Harell labai pato-
bulėjo, nuostabiai žaidžia ir Sabonis.
Rinkčiausi Sabonį, šiemet jis de-
monstruoja, jog gali dominuoti”.

D. Sabonio treneris Nates McMil-
lan yra tarp kandidatų atsiimti ge-
riausio stratego apdovanojimą. Ta-
čiau „Sports Illustrated” manymu,
kol kas į šį prizą rimčiausiai preten-

duoja „Milwaukee Bucks” vadovau-
jantis Mikes Budenholzer.

Sezono MVP titulą „Sports Illust-
rated” įteiktų James Harden, o tarp pre-
tendentų mato Stephen Curry, LeBron
James, Paul George ir Giannis Ant-
etokounmpo. Geriausiai besiginančiu

krepšininku būtų renkamas Paul Geor-
ges, o jam didžiausią iššūkį meta Robert
Covington ir Steven Adams. Apžvalgi-
ninko manymu, metų naujoku turėtų
tapti slovėnas Luka Dončić. 19-mečio ta-
lento pagrindiniai konkurentai – Jaren
Jackson ir Deandre Ayton.

,,Draugo”�prenumeratoriai�gali�skaityti�,,Draugą”�internete�be�jokio�papildomo
mokesčio.�Pageidaujantys�turėtų�parašyti�apie�tai�administracijai:�

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

Skaitykite ,,Draugą” greičiau!
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Atkelta iš 1 psl.

Kazio Pakšto pavardė siejama ne tik
su profesionaliosios geografijos Lietuvoje
pradžia ir geopolitika, jis ne tik buvo ne-
nuilstantis keliautojas ir visuomenininkas,
šiandien prof. Kazį Pakštą galima prisi-
minti ir kaip bu vusį „Draugo” redaktorių,
genialų ir neapsakomai įžvalgų žmogų.
Simbo liš ka, kad jubiliejiniais „Draugo”
metais kalbinu Kazio Pakšto brolio anū-
 ką, kuris būdu, aštriu protu, nuolat pra-
smingai keičiamomis gyvenimo kryptimis
ir užmojais labai panašus į garsųjį Lie-
tuvos geografą. Marijus, kaip ir jo gimi-
naitis K. Pakštas, yra nemažai keliavęs,
išmaišęs beveik visą Ameriką, yra ne-
pralenkiamas eruditas, laisvai kalbantis
keturiomis kal bomis, literatūros žinovas
ir vertėjas, kompiuterinės grafikos, in-
terjero ar chi tektūros specialistas. Jis
nuostabiai pasakoja ne tik apie savo li-
kimo vingius, bet giliai apžvelgia ir genia -

liojo K. Pakšto biografiją, jo esminius cha-
rakterio bruožus, lėmusius Lietu vos
mokslui turėti neeilinę asmenybę. 

Sovietinio kalėjimo 
sulaužytas likimas

Marijau, papasakok apie savo tėvą, ku-
ris yra garsiojo geografo Kazio Pakšto sū-
nėnas.

Mano tėvas priklauso prarastajai
kartai, kurios dalis taip ir nugrimzdo
tarybinio dumblo užmarštyje, o kitoji
dalis sulaukė nepriklausomybės at-
 kū rimo tik tam, kad į juos būtų žiūri-
ma kaip į radikalius marginalus. Ži nai,
kalbu apie neprisitaikiusius, ne palūžu-
sius, vienaip ar kitaip išgyve nusius so-
vietinį pragarą, apie tuos, kurie užge-
so, taip ir nesulaukę Kovo 11-osios ste-
buklo. Kalbu tikrai ne apie tuos, kurie
„tada dirbo Lietu vai”, bet apie visus
tuos, kurie už sa vo gyvenimus sumo-
kėjo žiauria kai na. Mano tėvas buvo sa-
vanoris, Vie tinės rinktinės kareivis, iš-
ėjęs ginti Lietuvos nuo bolševikinių at-
matų. Lietuvos kariuomenės generolas
Po vilas Plechavičius (dabar vadina-
mas kontroversišku generolu) anuomet
tikėjosi vokiečių pinigais pasiprie šin-
 ti bolševikams, neįsipaišant į al jansą su
pačia Vokietija. Tokiems kaip mano tė-
vas istorija paliko 25 m. sovietinio la-
gerio su kiečiausiai įmanomu įspaudu
– „bendradarbiavimas su priešiškuoju
okupantu”. Ka lėjime po Stalino mirties
truputį suši lus atmosferai, spėjo pa-
milti rusų lite ratūrą. Vilniaus univer-
sitete po savo diplominio darbo gynimo
gavo prof. Elenos Červinskienės reko-

mendaciją tobulintis Paryžiaus Sor-
bonos universitete, tačiau valdžia jam
įteikė ilgalaikį bilietą nešdintis iš visos
švietimo sistemos, kaip ir iš daugumos
kitų „sistemų” taip pat. Mano mama jį
įdarbino nelegaliai kūriku. Tokia
mano tėvo karjeros pradžia. Vėliau, so-
vietams šiek tiek atleidus režimo
gniaužtus, kvėpuoti tapo lengviau, bet
dirbo jis visą gyvenimą ten pat – pas
savo žmoną, mano mamą, Che mi jos
instituto gamybinėje bazėje – šiek tiek
dailininku, šiek tiek poetu, šiek tiek
staliumi, yra net sandėlį suprojektavęs.
Jis toks „multitaskeris” iš prarastosios
kartos, kuri savo visus gyvenimo lū-
kesčius buvo panardinusi į literatūrą.
Pamenu, mano tėvas skaitė be galo
daug. Pradedant nuo „samizdato” li-
teratūros (savilaida – neoficialus, daž-
nai ir nelegalus disidentinių knygų,
žurnalų ir kitokių leidinių spausdini-
mas ar dauginimas Sovietų Sąjungoje),
kurią reikėdavo perskaityti per naktį,
ir baigiant lietuvių, vokiečių, rusų,
prancūzų autorių knygomis. Nepri-
klausomy bės aušros jis taip ir nesu-
laukė, mirė būdamas vos 61-erių. 

Kokia buvo Tavo pirmoji patirtis suvo-
kus, kad gyvenimas oku puotoje Lietuvoje –
vien tik nykuma? 

Nuo trejų metų mane pradėjo mo-
 kyti vokiečių kalbos. Literatūra buvo
visa ko pradžia ir pabaiga. Tada vo-
kiškai perskaičiau Heinrich Böll. Iki
šiol „Und sagte kein einziges wort”
(Nobelio premijos laureato, vokiečių ra-
šytojo H. Böll apysakų rinkinys „Ir ne-
pasakė nei žodžio” – iš vok. k.) man –

Draugui 110: Ko neištrynė laiko tėkmė
Minint seniausio, nepertraukiamai leidžiamo DRAUGO  110 metų ju-
biliejų, šiandien “keliaudami” po jo suskaitmenintą  ar-
chyvą, matome, kad laikraščio puslapiuose am-
žinam gyvenimui atgulė  visa kruvinos lietu-
viškos rezistencijos, sovietinio režimo istorija,
tuose pačiuose  puslapiuose ataidi ir pirmieji Ne-
priklausomybės šauklių balsai, iki šios dienos  ri-
kiuojasi atgimusios laisvos, modernios Lietuvos,
jos išeivijos aktualijos. Būtent šiais jubiliejiniais
DRAUGO metais naujoje  rubrikoje ,,Ko neištrynė lai-
ko tėkmė” kviečiame kartu užmaršties dulkes nu-
braukti nuo tų pavardžių, kurios minimos mūsų laik-
raštyje, aprašant svarbiausius Lietuvos gyvenimo,
išeivijos įvykius. O atgaivinant šiuos prisiminimus, to-
liau kurti DRAUGO istoriją, kurią kaip patį svarbiausią,
teisėtą Lietuvos egzilio palikimą istoriniu testamentu pa-
liksime ateinančioms kartoms.

Draugui 110. Ko nenunešė laiko tėkmė...

Genetinis Kazio Pakšto palikimas „suspaustų  kumščių” kaina
vienas didžiausiųjų literatūros kū ri-
nių – pasipriešinimas sistemai, ru ti-
nai, visuomenės dogmoms. Toje so vie-
tinėje nykumoje ir pilkumoje bu vo
jūra nuostabios lietuviškos ir ru-
 siškos literatūros, prie kurios dar
buvo ir nuostabus šaltinis – lenkiškų
ar vokiškų knygų galėdavai nusi-
pirkti tuometiniame „Draugystės”
knygy ne. Taigi daug literatūros ir
nežymiai suspausti kumščiai ar kaip
spy ruoklės suspausti guminiai sąna-
riai. Čia toks švelnus išsireiškimas
apie kovą arba pabėgimą.

Suspausti kumščiai – tai buvo
tokia paslėpta būsena, ilgainiui įpra-
tinusi nebegirdėti komformistinės
ka zuistikos, kaip antai „kažkaip juk
rei kėjo gyventi”. 

Antra vertus, manau, kad gal tie
mano pasirinkimai nebuvo pernelyg
herojiški –  žinojau ką sakyti, kai pe -
riodiškai buvau „pakalbinamas”
KGB, o ir tie slaptųjų tarnybų veikė-
jai, regis, net nebuvo pernelyg uolūs
su manimi. Iš tiesų, tikrus herojiškus
pasirinkimus darė mūsų tėvai.

Antra vertus, toji geležinė už danga,
įspraudusi mus į sovietinės sistemos rėmus,
visgi nenumalšino laisvės norų ir troškimų.
Ras davome alternatyvų – hipiškos ke lionės
autostopu iki Juodosios jū ros ir atgal, gor-
bačiovinėje Lietu voje jau laisviau galima
buvo skai tyti Solženycino, Sacharovo
tekstus. Ir vis dėlto tuos, kurie „tada dir-
bo Lietuvai” ir tie disidentai, ku rie nesi-
taikstė su sistema, gyve no skirtingus gy-
venimus. Kaip pats jauteisi tuo laiku – ty-
liuoju rezistentu ar vis dėlto kažkaip ban-
 dei prisitaikyti prie esamos san tvarkos? 

Su tuo reikėjo gyventi. Ir gyve-
nom. Šiek tiek padėjo tie „suspausti
są nariai” – nors jie, vaizdžiai tariant,
„stovėjo priemenėje”, laukdami pro-
gos išmaut lauk iš melo imperijos.
„Hitchhiking” (kaip mes vadinome
ke liones autostopu po sovietines pla-
 tybes) leisdavo kuriam laikui užmirš -
ti visos tos baisios barbariškos siste-
mos apreiškimus, kurie visą laiką
buvo šalia, kaskart kitokie, atsinau-
jinantys, įgaunantys naujus, bjau-
rius „partijos plenumų” pavidalus.
Neži nojau kelio, kaip galėjau to ne-
matyti ar daryti kažką, kaip dabar
dažnas racionalizuoja ir teigia, kad
„juk kaž kaip reikėjo gyventi”. Kada
sovietai savo dideliame kalėjime pa-
rodė Ber nardo Bertolucci filmą „Kon-
formis tas” – tas kitoks pasirinkimas
įgavo ir legitimų pavadinimą. Bet ta
barba rybė vis tiek mušė ir skriaudė
žmo giškumą. Ir jeigu mūsų tėvų kar-
ta buvo prarastoji, tai mes jau buvo-
me sumuštoji, pamuštoji – „beat ge-
neration”. Buvome tas keistas sovie-
tinis hipio ir bytniko mišrūnas, kuris
be šio kio tokio formalaus priešini-
mosi sovietinei, sušukuotai rutinai,
be no ro išsiskirti, būti kitokiu, gal ne-
susitaikančiu, o gal tik labiau atsi-
skyrusiu, santykinai nepriklausomu
nuo sis temos, savyje puoselėjo di-
džiausią vertybę – tikrą įsisąmonin-
tą Laisvės poreikį. Ne paslaptis, kad
pusė amžiaus sovietmečio ir kone du
šimtmečiai pusiau savanoriškos ver-
gystės Ru si jos imperijoje daugelio
žmonių men taliniame kode tiek pačią
laisvės sąvoką, tiek jos pažinimą il-
gam ir pelningai iškeitė į „aprūpintą
globą”. O štai mano „daugybiniai”Marijus su savo sese Beata Čiurlionis vai-

kystėje.

Marijus Audrius Pakštas po dešimt praleistų Amerikoje metų, grįžo visam laikui į
Lietuvą.
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mokslai Vilniuje, Maskvoje, Tbilisyje,
New Yor ke kažkiek susiję su tuo gal
kiek aštresniu laisvės suvokimu, kaž-
kiek su tais „suspaustais sąnariais
prie me nėje”.

Įkvepiančios K. Pakšto idėjos –
lyg testamentas ateičiai

Bandei tuos sąnarius išlaisvinti, kai gy-
venai Tbilisyje? Įsisiū ba vusi gorbačiovinė per-
estroika Ta ve įtrau kė į dainuojančios revo-
liucijos gretas. Ar ne tada genetinis Kazio
Pakšto ir Tavo rezistento tė vo palikimas bu-
dino tą pasiprie šinimą sistemai?

Dalyvavau dideliame mitinge už
nedalomą Kartveliją Tbilisio Rusta-
 veli prospekte. Pademonstra vau, kreip-
 damasis į tautą, kuklias kart ve lų kal-
bos žinias, o po mitingo buvau tų Kart-
velijos dalytojų abchazų, o gal ir „plau-
kuotų” KGB ran ke lių aist rin gai su-
muštas.

Būtent besimokydamas Tbilisyje
pirmą kartą aiškiai suvokiau, kad ne-
 turiu tiek valios, kaip mano tėvas,
kaip mano senelio brolis Kazys Pakš -
tas, kurį vadindavome seneliu, moky-
 tis ir dirbti. Štai tau pavyzdys iš ma no
studentavimo laikų. Pamenu, karšt  li-
giškai norėjosi valgyti ir labai pavy-
dėjau greta gyvenantiems reži sie riams,
kurie be dosnios Kino instituto sti-
pendijos dar gaudavo ir Kul tūros fon-
do išmokas bei maisto ta lo nus! Dėl to-
kių lengvatų po kurio laiko persive-
džiau iš universiteto į kino re žisūrą. Ką
gi, turėjau „peninčią” lėkš tę, tačiau re-
žisūros jau toje lėkštėje buvo nedaug.

Vos paskelbus Lietuvos Nepri klausomy-
bę išvykai gyventi į JAV. Tai buvo laikas, kai
iš sovietinės sistemos ištrūkę piliečiai, at-
sidūrę Vakarų pasaulyje, patirdavo kul tū rinį
šoką. Kokias Tu būsenas išgyvenai atvykęs
į Ameriką? 

Išskridau į JAV 1993-aisiais, kai
man atrodė aišku, kad Kovo 11-oji jau
negrįžtama. Amerika buvo ta kryptis,
kurion žiūrėjo tie guminiai „są na riai
priemenėje”, kuriems nereikėjo rody-
ti krypties. Ta kryptis buvo jau ir iš-
sapnuota, ir išplanuota. Reikėjo tik
bilieto. Kultūrinis šokas? Atskri dęs
pusdienį praleidau Newarko oro uoste,
į kurį atsitempiau 3 pėdų gilumo pūgą.
Vėliau kelias dienas praleidau už-
snigtas daržų valstijoje – New Jersey.
Amerikietiško sausvynio galonas ant
grindų, miriadai voverių sniego sū-
kuriuose pamiškėje, Ho ward Stern iš-
kišęs iš radijo imtuvo savo ilgą liežuvį.
Kitapus Hudsono bolavo Dvyniai,
žverblėjo žvynuota Chrysler kokarda.
Šie reginiai iki šiol akyse. Turėjau
laiko išplėšti iš ūkanų visą New Yorko
enigmą, kuri pagavo ir nepaleidžia
manęs iki šiol. Tiek ir tebuvo to šoko. 

Ką veikei ir kurioje Amerikos valstijo-
je gyvenai?

Kadangi ilgainiui ėmiau bendra-
 darbiauti su tokiomis baugiai skam-
bančiomis įstaigomis kaip Valstybės
departamentas, Federalinis tyrimų
biuras, ATF ir NSA, gaudavau dar-
bus, kuriuos vadinome „interpre-
ting/con sulting assignments”. Be to,
teko dar vertėjauti mūsų „Aro” rink-
tinei stažuotėse JAV, esu net „Aro”
garbės narys. Buvau palaimintas gi mi-
niuotis ir bičiuliautis su žurnalistikos
iškiliuoju Romu Sakadolskiu. Jo už-
sakymu esu vertęs į lietuvių kal bą
žurnalistikos teorijos pradmenis.

Kadangi darbo paskyrimai blaš kė
po visą Ameriką, teko pagyventi vieš-
bučių apartamentuose Seattle, New
Orleans, Albuquerque. Tų mies tų, vie-
tovių buvo išties daug – turbūt lengviau
būtų išvardinti valstijas, kur neteko gy-

venti. O jei tiksliau, gy venau ilgiausiai
New Yorke ir Bal ti morėje. Ir tas de-
šimtmetis Amerikoje visai neatrodo il-
gas gal būtent dėl nuolatinės buitinės,
kultūrinės, labai plačiai geografiškai iš-
sidriekusios ir dėl to tokios skirtingos
naujasties.  

Kodėl vis dėlto nusprendei grįž ti į Lie-
tuvą ir jau visam laikui likti Tėvynėje?

Sprendimas grįžti atsėlino ma čio-
 mis ir labai metodiškai. Tai buvo se-
nasis kontinentas, tai buvo mano mo-
 tina Christina, na, ir turbūt tėvo įdė tas,
bet mano, ko gera, kiek hiper trofuotai
suprastas nonkomformizmas. Ne šiaip
kokia valdinga, gyslota ranka, ne! Eu-
ropa, motina Christina buvo it bam-
bagyslė, kurios niekas nie kada nepa-
sivargino perkirpti. Eu ro pa iki šiol
yra mano gyslose. Toks antikinis de-
fault’as. Tarytumei bū tum gimęs ant-
ikvaro parduotuvėje ir amžinai nešio-
tumeisi savyje lengvą dūlėsio skonį.
Antra vertus, nuspren džiau, kad ne-
noriu būti skolingas ir įsipareigojęs ša-
liai, kuri man darėsi vis mažiau ir
mažiau simpatiška. Pa sirinkau nepri-
siekti ir nepriimti JAV pilietybės. Ga-
lėjau vis dėlto iki bega lybės gyventi
nuolatinio rezidento statusu, bet pa-
dariau, kaip maniau, politinį sprendi-
mą. 

Dešimtmetis už Atlanto – tai tikrai ne-
mažas laiko tarpas, per kurį atitrūksti nuo
gimtinės gy venimo sąlygų, psichologinio kli-
mato. Kokia Tavoji reemigracija?

Intelektualiai subręsti Marijui Audriui Pakštui
padėjo jo tėvo erudicija ir  jo gebėjimas so-
vietmetį  surasti pačios įvairiausios litera-
tūros. Marijus su tėvu apie 1960-uosius
metus.

Šalto dušo nebuvo, bet dar ilgą
lai  ką Lietuvai nebuvau monogamiš-
 kas. Statybinė, dizainerinė, architek-
tūrinė veikla blaškė po visą Europą.
Vienu metu architektūrinės, statybinės
avantiūros Islandijoje vos nesibaigė
nauju posūkiu – geologijos stu dijomis
Reikjavike. Pagyvenus Islan dijoje klau-
simų nekyla, kodėl geolo gija, bet šiuo
atveju gal ir gerai, kad ten nepasukau.
Amžius sustabdė. 

Ką veiki dabar, po ilgo blaškymosi po
pasaulį, grįžęs į Lietuvą? Ar niekuomet ne-
svarstei, kad ga lėtum dar kartą keisti gy-
venimo kryptį ir sukti tuo pačiu keliu, kaip
ir Kazys Pakštas?

Turiu pripažinti – mėgau gyventi
užmerktomis akimis ir ne perdaug gi-
lintis, kas vyksta aplink. Būdamas
liaudies priešo sūnus laužiausi į to kias
„jautrias” propagandinio socializmo
statytojų sritis, o, pasirodo, sprendimas
visada gulėjo šalia. Pa skai tydavau Ka-
zio Pakšto mokslinius darbus, kalbų
tekstus, pakalbėdavo me apie tai, bet pa-
matyti, kad geogra fija – geriausias at-
eities sprendimas, nesugebėjau. Nuo
Kazio Pakšto an tro pogeografijos ne-
labai toli ir iki antropologijos, kuria do-
miuosi iki šiol. Betgi sovietyne ir ne-
buvo tokio mokslo kaip antropologija.
Todėl, jei klausi, ką dabar veikiu, tai at-
sakysiu trumpai: „devyni amatai, o de-
šimtas – badas”. O jei rimtai, bandau
tęsti sa vo tėvo meistrystę – galiu su-
projektuo ti mažą namelį dykumose, jei
la bai paprašytum, gal ir pastatyčiau
tokį. Galiu subraižyti smagios virtuvės
projektą, galiu sudėti prekės ženklą,
nupiešti vienetinę blizgančią ma šiną,
išversti gražiausią eilėraštį. Anksčiau,
sovietmety, galvojau, kad labai norė-
čiau padirbėti giros ar alaus pilstyto-
ju iš tų sovietinių bač kų, kur stovėda-
vo miesto aikštėse, dar galiu pabūti tak-
sistu – nesu bu vęs.

„Draugo” redaktoriaus K. Pakš to
idėjos – beprotiškos ar rim ta

vizija ateičiai?

„Draugas” yra rašęs apie Lie tuvos
geografų sambūrio vadovės Genovaitės
Kynės organizuotą eks pediciją „Brydė”,
kuri žymėjo tą patį maršrutą, kuriuo kadaise
po JAV keliavo Kazys Pakštas. Va dovė, at-
siliepdama apie garsųjį geografą, sako, kad
studijų me tais, sovietmečiu, drausdavo
net už siminti apie Kazį Pakštą. Koks buvo
požiūris į garsųjį moksli nin ką, geopolitiką
Kazį Pakštą Jūsų šeimoje sovietmečiu? 

Buvau išmokytas patylėti mo kyk-
 lo je, kur nomenklatūros vaikai, mano
klasiokai, kartais sukeldavo mažytes,
lyg ir „tautinio pofutboli nio” maišto
bangeles. Betgi toje terpėje galiojo Ju-
piterio ir jautuko dichtomija. Šiaip
savo kompanijose ar namie per daug
nebijojome. Na, gal po eilinio arešto ar
ištrėmimo bijodavome, bet pernelyg ne-
sisaugojome. Pamenu, namuose ant

rašomojo stalo stovėjo nuotrauka, kur
Kazys Pakš tas Afrikos dykumoje po-
zuoja ant kokio ten „studebakerio”
laiptelio su kontinentą išmaišiusiu
vairininku. Tais laikais tikrai reta
foto, galėjusi iš karto atkreipti saugu-
mo tarnybų dėmesį, tačiau neslėpda-
vome jos net kai užsukdavo neprašyti
svečiai. Pa menu ir tai, kaip laisvai
buvo dar pa sakojama apie Kazio Pakšto
tėvą Ado mą Pakštą, kurį krikštijo pats
Juozas Tumas-Vaižgantas (Adomo Pa-
kšto žmona, beje, buvo Juozapota Tu-
mai tė). Taigi man tos pavardės, tos
nuotraukos, garsiojo geografo rank-
raščiai nebuvo vien pasididžiavimo
daly kas. Tai buvo atskaitos taškas au-
torefleksijai ir šiokiai tokiai legitima-
cijai. Ką jau kalbėti apie mano „gumi -
nius sąnarius iš priemenės”, tučtuojau
pasiruošusius į Dausuvą.  

Pasak prof. Vytauto Radžvilo, Kazys Pa-
kštas – vienas didžiausių ir tragiškiausių tar-
pukario Lietu vos asmenybių. „Genialus ir ne-
apsakomai įžvalgus žmogus, kuriam buvo
skirtas Trojos Kasandros li ki mas. Ragino Lie-
tuvą atsigręžti į jūrą, nes suprato, kad vie-
na didžiau sių klaidų, pasmerkusių ka daise
galingą valstybę nuosmukiui, buvo aklas ver-
žimasis į Rytų stepių tyrlaukius, užuot mė-
ginus tapti jūrine valstybe, kokia lūžiniais
XVI–XVII a. skubėjo ir sugebėjo tapti jūro-
se ir vandenynuose savo galybę kūrusios Eu-
ropos ša lys. Jis aiškiai matė Lietuvos link
artėjančios naujos okupacijos de besis ir siū-
lė be galo išmintingą išeitį – valstybei pa-
mėginti protingai reguliuoti ir nukreipti
tada vykusią gausią ir chaotišką lietuvių
emigraciją taip, kad rastųsi sutelkta ir ge-
rai sutvarkyta kolo nija, galėsianti sunkią va-
landą atlikti ‘atsarginės Lietuvos’ vaidme-
nį. Buki ir savimi patenkinti netrukus žū-
siančios valstybės po litikieriai ir biurokra-
tėliai grūdo tariamai ‘beprotiškus’ šio keis-
tuolio siūlymus kuo giliau į stalčius. Jie silp-
naprotiškai linksmai kike no, laikydami gi-
lias toliaregio vi zionieriaus įžvalgas ir pra-
našys tes kone pamišėlio svaičiojimais. Tik
kažkodėl išsipildžiusiais grei čiau, nei jie su-
gebėjo įsivaizduoti ar susivokti”, – rašo prof.
V. Ra džvilas apie K. Pakštą. Ką pats manai
apie tokį jo asmenybės ir veiklos vertinimą? 

Kai Pakštas vadinamas vizionie-
 riumi – tučtuojau atsiranda begalė
specialistų, kuriems vieniems težino-
ma vienintelė galima ir ta tikroji ga lu-
tinė vizija. „The ultimate dream”. Ir
nieko čia nepadarysi. Tikrai nesiimsiu
įrodinėti, kad mano pavardė suteikia
man prioritetą. Nesuteikia. Tiesiog
stengiuosi į tai žiūrėti bendriau ir pla-
čiau. Netinkama pasičiupus idealisti-
nės citatos iš kokių 1918 m., „Atei-
ties” kūrimo ir pan., apsimesti, kad
kontekstas dabar yra tas pats – tereikia
iš turimų žodžių su modeliuoti viziją
dabarčiai. Kai tuo tarpu paties vizio-
nieriaus žodžiais: „Tai buvo panašu į
šalkauskinių sintezių ieškojimą, poli-
tinės darnos siekimas, džentelmeniškų
tradicijų ugdymas praktikoje”.

Aš gi noriu lange į jūrą matyti ne
žuvies išteklius ir ne vietą kojoms
mirkyti. Aš noriu suvokti didį šio iš-
ėjimo į marias simbolizmą. Noriu, kad
toks Spenglerinis Vakarų Saulė lydis,
kurį mato prisirišusieji prie XX a.
pradžios citatų, virstų beribės ir vis be-
siplečiančios dabarties bei vi siškai
nenusakomos fantominės atei ties prob-
lemų sprendiniais, kai pra eities kul-
tūros pavidalus transformuotumėm į
naujas civilizacines formas. Ir kad
naujoji struktūra būtų skirta daugia-
kultūrės autonomijos statybai. Kultū-
ros autonomija – tai Kazio Pakšto in-
vencija pasiremiant Olandijos, Švei-
carijos, Kanados pa vyz džiais. Jūra dar
ir geopolitika – langas į sąjungą. 

Nukelta į 14 psl.Marijus Pakštas su savo giminaičiu žinomu, ilgamečiu „Amerikos balso” žurnalistu
Romu Sakadolskiu (d.). Asmeninio�albumo�nuotraukos
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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. DAIVA BIDVA
Dantų gydytoja
950�York�rd.�#110
Hinsdale,�IL�60521

Tel. 708-485-2828

DR. SImOnA ŽILIŪTĖ
Dantų�gydytoja

nuo š. m. rugpjūčio 1 d. perėmė
dr. Petreikytės kabinetą. Laukiami ir 

seni, ir nauji pacientai.
9055�S.�Roberts�Road,�

Hickory�Hills,�IL

Tel. 708-598-4055
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

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 

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

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 2019 m. brošiūros. Ją galite patys išsispausdinti adresu:
www.vytistours.com

Specialios turistinės kelionės į Baltijos kraštus 2019 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
Dėl informacijos skambinkite Ritai Penčylienei

Darius Bliznikas MD SC
Ear, Nose and Throat • Allergy

708-586-2212
www.palosent.com

7110 West 127th st. Ste 210
Palos Heights IL 60463
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Surašymas Nr. 92
Surašykite į brėžinį duotus žodžius.

Pažymėtuose langeliuose perskaitysite užduoties atsakymą.
Jūsų�sprendimų�atsakymų�lauksime�paštu:�

,,Draugas”, 4545 W. 63rd St., Chi cago, IL 60629–5589
arba�el.�paštu�– skelbimai@draugas.org ir�faksu: 773-585-8284. 

4545 W. 67th Street
Chicago, Illinois 60629
Bus: 773-767-2400
Cell: 312-805-4851
Fax: 773-767-9886
E-mail: ausra.padalino@gmail.com

Aušra Kriščiūnaitė Padalino
Broker/savininkė

Kalbame�lietuviškai,�ispaniškai,�angliškai

Patirtis – daugiau nei
35-eri metai

PERKA

REAL ESTATE

BRAnGIAI PERKU 
GINTARO DIRBINIUS

IR GINTARO GRYNUOLIUS.
tel. 708-603-5494

PARDAVIMAS�IR�TAISYMAS
MIGLINAS TV

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

PASLAUGOS

Advokatas
GInTARAS P. ČEPĖnAS

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

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

ADVOKATAI

Kirpimo ir 

grožio 

paslaugos

vyrams!

Orland Park, IL
708-981-6591

PERSPEKTYVUS namų, butų, žemės, verslo, investicijų
PIRKIMAS, PARDAVIMAS,

FINANSAVIMAS, PERFINANSAVIMAS ir
NUOMA

rasa mitkus
Nekilnojamojo turto ir paskolų brokerė

,,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.�

3 raidės:
ESM – IKS – LSD – SPA.

5 raidės:
AIRIS – ASMUO – AŠAKA – BLUSA – DERMĖ – IDĖJA – KRĖVĖ –
KURAS – LYSVĖ – MAKSI – MĖNUO – RANČA – RUDMĖ – UGRAI –
VISAD – ZURBA.

6 raidės:
ĄSOTIS – DŽONKA – EISENA – ĮLANKA – LAIVAI – LĖKŠTĖ –
MAFIJA – MORKOS. 

7 raidės:
ANGLIUS – ARBŪZAS – EPSILON – MAILIUS – NANAJAI –
ORATORĖ – RATUKAI – SĄSPARA – SISTOLĖ – SLOVAKĖ –
SPIRALĖ – SVAJONĖ – SVIRNAS – ŠILERIS – ŠĮVAKAR – VAMZDIS.

8 raidės:
AGENTŪRA – ANTLUBIS – MIEŽIENĖ – REFRENAS – SOPRANAS –
SUKTINIS – SUTARTIS – VĖTRUNGĖ.

9 raidės:
KOJŪGALIS – PYRAGĖLIS.

11 raidžių:
DETEKTORIUS – MERGVAKARIS – ŠVIESOFORAI – VORATINKLIS.
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11028 S. Southwest Hwy. Palos Hills, Illinois

(708) 974-4410 www.palosgaidasfh.com

„Geriausios laidojimo paslaugos”
suteikė

Žymenį

Atkelta iš 7 psl.

• Modernaus lietuviško stiliaus
pagrindas – gausybė lietuviškų sim-
bolių ir tradicinės lietuviškos formos,
perteiktos šiuolaikinėmis me džia gomis
ir masteliais. Pvz., koplytstulpių for-
mos bokštų špiliai iš beto no ar vario.

• Stiliaus pradininku paprastai
laikomas Jonas Mulokas (ir East St.
Louis lietuvių bažnyčios autorius).
Svarbiausius savo kūrinius jis kūrė
kartu su Vytautu Kazimieru Jonynu,
užsiimdavusiu interjerais ir vitra žais.
Modernaus lietuviško stiliaus pavyz-
džių paliko ir Stasys Kudokas, Alfredas
Kulpa-Kulpavičius, Jonas Kova-Ko-
valskis, Eduardas Kersnaus kas, kiti di-
pukai architektai.

• Modernus lietuviškas stilius su-
laukė ir amerikiečių pripažinimo: pa-
veldo ženklų, apdovanojimų archi tek-
tams.

• Įspūdingiausios, „Tikslas – Ame-
rika” dalyvių nuomone, modernaus lie-

tuviško stiliaus bažnyčios JAV: Čikagos
Švč. Mergelės Marijos Gimimo, East St.
Louis Nekaltojo prasidėjimo, New Yor-
ko Atsimai ny mo, Clevelando Švč. Mer-
gelės Mari jos nuolatinės pagalbos, Či-
kagos Visų Šventųjų (Roseland rajone).
Visos, iš skyrus pastarąją, veikia.

• Šiuo stiliumi pastatytas ir Čika-
 gos lietuvių centras (Jėzuitų vienuo-
lynas), įspūdingos Kennebunkpor to
lietuvių vienuolyno kryžiaus kelio sto-
tys bei kiti pastatai.

• Modernaus lietuviško stiliaus
bažnyčios paprastai pokariu statytos
tik ten, kur senosios bažnyčios sude gė
(kaip East St. Louis) ar atvykus di pu-
kams pasidarė beviltiškai per ma žos.
Kitur dipukai naudojosi prieš kariu
statytomis JAV lietuvių bažny čiomis.

• Tačiau ir tų senųjų bažnyčių in-
terjerai pokariu dipukų dėka sulietu-
vinti, kai kurie įgijo modernaus lietu-
viško stiliaus požymių. Įrengti lietu-
viški vitražai, lietuviškos fres kos, ba-
reljefai, drožiniai ir kita.

T i k s l a s – Amerika 2018
RAIMUNDAS MARIUS LAPAS

Atrodo, dar visai neseniai pasitikome
Naujuosius su New Philharmonic (NP)
McAninch Arts Centre (MAC), įsikūru-
siame  College of DuPage (COD) teri-
torijoje Glen Ellyn priemiestyje, o štai šį
savaitgalį šis pamėgtas priemiestinės
publikos (taip pat ir lietuvų) orkestras
ir vėl kviečia patirti naujametės nakties
magiją. Šį šeštadienį 7:30 val. v. ir sek-
madienį 3 val. p. p. maestro Kirk Musp-
ratt diriguos žavingai Johann Strauss II
operetei „Die Fledermaus” („Šikšno-
sparnis”), kurios veiksmas vyksta būtent
Naujųjų metų išvakarėse!

Žiūrovų laukia maloni kelionė šio
kūrinio, kuris, beje, bus atlieka-
mas anglų kalba, labirintais.

Spektaklio režisierius – Michael La
Tour, pagrindines partijas atliks Či-
kagos melomanams jau pažįstami so-
listai: Katherine R. Weber (Rosalinde)
ir Jesse Donner (Gabriel von Eisens-
tein). Weber – kylanti žvaigždė Čikagos
operos padangėje: debiutavusi MAC
praėjusį sezoną Violetos partija „Tra-
viatoje”, ji pakerėjo čikagiečius Iolan-
tos aidmeniu to paties pavadinimo
Čaikovskio operoje, kurią praėjusį
lapkritį parodė Chicago Opera Theater. 

Donner dainuoja Lyric Opera jau
keletą sezonų; MAC koncertų lanky-
tojai jį prisimena iš debiuto naujame-
tiniame  2016 m. koncerte. 

Ta proga norėčiau trumpai grįžti
prie šių metų naujametinio NP kon-
certo, kuris spalvingos orkestro vado-
vo Kirk Muspratt asmenybės dėka jau
ne pirmus metus tampa bene šventiš-
kiausiu muzikiniu gruodžio 31-osios
renginiu visoje Čikagoje. 

Ketvirtą ar penką kartą su malo-
numu dalyvavau šiame renginyje ir vėl
įsitikinau – Muspratt netrūksta nei su-
manumo, nei fantazijos, nei energijos
tiek ruošiant šventinę programą, tiek
ją vedant. Netrūksta taip pat humoro

ir ištvermės. Ištvermės, beje, reikia vi-
sam orkestrui ir solistams – juk tą
dieną, naujųjų metų išvakarėse, tenka
„išpilti” net tris koncertus. Vardan
muzikos!

Nėra taip paprasta atrasti vis kaž-
ką naujo naujametinio koncerto rė-
muose. Žiūrovai tikisi girdėti pamėg-
tus kūrinius. Muspratt patenkina
„šampaninį skonį” tradiciniu Vienos
repertuaru, bet tuo pačiu sumaišo
svaiginantį tarptautinį kokteilį. Širdį
suvirpino Čaikovskio valsas iš baleto
„Gulbių ežeras”. Jaudino ir Erich
Korngold „Tanzlied des Pierrot” iš
operos „Die tote Stadt”.  Jautri aran-
žuotė smuikui ir fortepijonui suteikė
baritonui Corey Crider išskirtinę pro-
gą pademonstruoti savo stiprų vokalą.
Sopranas Alisa Jordheim taip pat pa-
dovanojo žiūrovams gražių akimirkų
– man ypač patiko jos „Kiss Me Again”
iš Victor Herbert „Mlle Modiste”. Ko
galbūt trūko atlikėjams, ypač duetuo-
se, tai – vaidybos. Žaismingumas ir ši-
luma – tai elementai, kurie ženkliai ga-
lėjo pakylėti naujametinę dvasią.

Ištraukos iš amerikietiškų miu-
ziklų visada skamba smagiai, o  štai be
jau daugelį kartų girdėto Samuel Ward
„America The Beautiful” ar John Wil-
liams „Adventures on Earth” iš kino
filmo „E.T.” koncertas lengvai galėjo
apseiti. Kaip, beje, ir be atsisveikinimo
su buvusia COD prezidente dr. Ann E.
Rondeau, nors rengėjai šį faktą labai
pabrėžė. 

Nepaisant kai kurių kūrybinių
trūkumų ar politinių reveransų, NP
naujametinis koncertas, kaip visada,
buvo šventiškas ir įdomus. Į MAC no-
risi sugrįžti ir š. m. gruodžio 31-tosios
vakarą, tačiau iki to laiko talentinga-
sis dirigentas pakvies dar ne į vieną įsi-
menantį renginį. Metai tik prasidėjo!

Apie koncertus MAC sužinosite ap-
silankę jų elektroninėje svetainėje –
www.atthemac.org. Teatro kasos tel.
630-942-4000, adresas – 425 Fawell
Blvd., Glen Ellyn, IL.

Atkelta iš 11 psl.

Kadangi tai yra būtent sąjunga, la-
bai norisi, kad mes neužmirštumėm
bet kurios sąjungos pamatinių staty-
binių dalykų – tikėdamiesi visumos
privilegijų, priva lėsime atsisakyti tru-
putėlio ir savęs. 

Kai kas per nesupratimą fantaziją
laiko silpnybe, tuščiu dalyku. Iš tik rųjų
be fantazijos nieko nebūtų pa saulyje su-
kurta ir išrasta. Žmogus be fantazijos,
be įsivaizdavimo yra visiš kas bejėgis
ką nors nauja sukurti. Ir visa, kas pa-
saulyje ir gyvenime yra išrasta, pir-
miausia yra fantazijos vaisius.

Kazys Pakštas labai mėgo para dok-
są, humorą, visokius satyrinius išsi-
reiškimus, anekdotus ar juokin gus po-
sakius. Ironiška, bet iš dalies dėl to kai
kas jį laikė paviršutinišku, net komiš-
ku. O iš tikrųjų buvo dramatiškai rim-
tas, gilus ir liūdnai pra našiškas. 

Kartą pokalbio metu minėjai, kad gy-
venant Amerikoje nuolat skai tydavai „Drau-
gą”. Garbė kal binti Ta ve, žinant, kad K. Pa-
kštas pirmai siais gyvenimo metais Ame ri-
koje platino „Draugą”, o vėliau buvo šio
laikraščio redaktorius. Šie met „Draugas”
švęs 110 m. su kaktį, ką palinkėtum laik-
raščiui?

Atsimenu, teatro režisierius Ei-

 muntas Nekrošius viename interviu
yra pasakęs, kad mes užaugom bulvių
laukuose. Myliu tuos bulvių lau kus, iš
kurių parėjo Nekrošius, aukštumo su-
lig medžiais. Visa motinos Christinos
giminė ir aš su ja nuo seno murkdomės
Vilniuje, tad bulvių lau kai – tik eufe-
mizmas, kad golfo srovė nėra duotybė.
Amerikoje turėjau bi čiulių iš „dipukų”
kartos, kurie pre numeruodavo di-
džiumą lietuviškos spaudos – „Drau-
gą”, „Darbininką”, „Dirvą”, „Metme-
nis”, „Varpą”. Beje, mano sesuo Beata
Čiurlionis rašo į lietuvišką išeivijos
spaudą. Gyvenda mas Amerikoje lie-
tuviškai leidžiamą žodį skaitydavau
stirtomis. Ir tai buvo tarsi priminimas
apie mus visus jungiantį „bulvių lau-
ką”. Skai tydamas vien tik „The New
York Times” tą bulvienojaus kvapą
ne trun ki užmiršti. Ko galėčiau palin-
 kėti „Draugui”? Šiais laikais, manau,
vienintelis tinkamas palinkėjimas yra
išlikti ir sugebėti prisitaikyti. Kaip
jau minėjau, sieję mane gimi nystės
ryšiai su a. a. Romu Saka dols kiu iki
šiol mano atmintyje paliko po kalbius
su juo būtent apie spausdintų medijų
istorinę raidą, dinamiką ir sunkumus.
Tad ieškokit savo nišos ir išlikit! Nie-
ko nėra geriau, kaip šna rantis laik-
raščio popierius ir kavos puodelis iš
ryto!

genetinis kazio Pakšto palikimasTEATRŲ IR kONcERTŲ 
SAlėSE

Kiek kartų per mėnesį
būna Naujieji metai?

Daugiau informacijos
Lietuviško paveldo JAV žemėla pis internete

http://www.tikslasamerika.lt 
Lietuviško paveldo užsienyje  internetinė enciklopedija

http://www.gabaleliailietuvos.lt

Koncerto staigmena – Alpių ragai. McAninch�Arts�Center�nuotraukos

Šį savaitgalį MAC karaliaus „Šikšnosparnis”. 
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draugas.org/mirties

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

A † A
ALGIS GRIGAS

(1935–2019)

Bėga metai. 

Pasiilgstu kiekvieno iškeliavusio draugo, kolegos, artimo. 
Pasiilgsiu Algio. 
Vis lieka mažiau su kuriais pasikalbėti,

kuriuos aš pažįstu, 
kurie mane pažįsta. 

Buvo laikai, kai eidavome į savo ir draugų vestuves,  
į vienas po kitos.

Paskui mūsų vaikų krikštynos.  
Dar vėliau tų pačių vaikų vestuvės.  

Dabar, jau kurį laiką, atsisveikinimai, 
irgi vienas po kito.

Susipažinome Čikagoje, buvau l1-metis skautukas, 
Algis tada 17-metis jaunuolis, 

mūsų Marquette Parko skautų draugininkas. 

Su Algio pagalba ir patarimais, 
daug esu iškeliavęs Lietuvos val dovų ir didikų takais. 

Dabar Algį palydime šios žemės paskutinėje kelionėje.  

Bėga metai. 

Amžiną atilsį duok mirusiems, Viešpatie, 
Amžinoji šviesa jiems tešviečia. 

Donatas  Januta 

A † A
Solistas ALGIS GRIGAS

mylimas Rūtos (Domarkaitės)
Grigienės vyras, išėjo amžino
poilsio 2019 m. sausio 18 d. 

Gimė Kaune, Lietuvoje. 1935
m. liepos 14 d. apleido tėvynę su
tė vais Julija (Gaigalaite) ir Stasiu
Grigaravičiais ir seserimi Mil da
(Grigaravičiūte) Mikėniene. 

A. a. Algis buvo Audriaus,
Rimo, Pauliaus Grigų ir Dalios
Olšauskienės tėvas bei Vinco,
Mato ir Linos Olšaus kų se nelis. 

Nuliūdę taip pat liko: sūnėnas
Valdas su šeima bei dukterėčios
Rasa ir Birutė Lietuvoje, pus-
brolis Osvoldo Grigaravičius su žmo na Ma ria Delia Pareiro
Buenos Aires, Argentinoje ir daug drau gų, ko legų ir pažįstamų
JAV bei Lietuvoje.

Būdamas vos šešiolikos metų, pradėjo lavinti balsą pas Alodiją
Dičiūtę. Mokėsi Conservatory of  Music ir Roosevelt University
mu  zikos katedroje. Vėliau balsą tobulino su garsiuoju Rumuni-
jos operos solistu Dimitri Onofrei. Čikagos Lietuvių Operos
spektakliuose, Lietuvių meno ansamblio ,,Dai nava” koncertuo-
se, Cle velando ,,Čiurlionio” ansamblio pasirodymuose atlikdavo
solo par tijas.

1982 m. Grigas  kartu su Metropolitan Operos soliste Marilyn
Nis ka buvo pakviestas dainuoti latvių kompozitoriaus Kalniņš
operos ,,Banuta” Šiaurės Ame rikos premjeroje Carnegie Hall sa-
 lėje. 1984 m. jis išleido su Philharmonia Hun ga rica simfoniniu or-
 kest ru įrašytą plokštelę. A. Grigas buvo pirmasis išeivijos solis-
tas, pakviestas dainuoti Vilniuje, Lietuvos Nacionaliniame ope-
 ros ir baleto teatre – 1985 m. Verdi operoje ,,La Traviata”,  jis at-
 li ko Germont vaidmenį. Po to  buvo daug  koncertų su kolego mis
so   listais iš Lietuvos ir Amerikos.

Atmintiną pėdsaką a. a. Algis Grigas paliko ir Lietuvos gyve-
ni me. 1990 m. jis Vilniuje įkūrė pirmą vakarietišką turizmo agen-
 tū rą Lufthansa City Center, kur išugdė visą eilę turizmo spe cia-
 listų. Tais pačiais metais per du tūkstančius našlaičių iš visos Lie-
tuvos pakvietė į Vilniaus Sporto rūmus, kur surengė vaišes, or-
 ganizavo ,,Lietuvos” ansamblio kalėdinį pasirodymą ir Kalėdų se-
 nelio apsilankymą su dovanomis. 

A. a. Algis, sirgęs diabetu, rūpinosi Lietuvos jaunimo likimu.
Bendraudamas su Kauno klinikų endokrinologijos gydytojais, va-
 dovaujant dr. Vladimirui Petrenko, suorganizavo ADA (Ame ri can
Diabetes Association) specialistų delegacijos iš JAV kelionę į Kau-
ną. Po šio apsilankymo išsivystė bendradarbiavimas, kurio re zul-
tatas – Jaunimo diabeto stovyklos įkūrimas. Stovykla sėk min gai
gyvuoja jau 32 metus ir auklėja diabetu sergantį jaunimą. 

Velionis bus pašarvotas šeštadienį, vasario 2 d., nuo 9 val. r. iki
11 val. r. Pal. Jurgio Matulaičio misijoje, 14911 127th Street, Le mont,
IL, kurioje 11 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios.  

A. a. Algio Grigo palaikai atguls amžino poilsio tėvynės Lie-
 tu vos žemėje. 

Kviečiame artimuosius, draugus ir pažįstamus dalyvauti at-
 si sveikinime ir šv. Mišiose.   

Liūdinti žmona

Laidotuvių direktorius – Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600 
www.petkusfuneralhomes.com

A † A
EMA ŽIOBRIENĖ

PILMONAITĖ
Mirė 2019 m. sausio 24 d. Hickory Hills, Illinois.
Gimė 1927 m. lapkričio 8 d. Palekių km., Jurbarko apsk., Lie -

tu vo je.
Gailestingasis Dievas pasišaukė į Ramybės namus savo

dukrą Emą (Pilmonaitę) Žiobrienę, sulaukusią 91 metų amžiaus.
Ema bu vo jauniausioji Augusto ir Onos Pilmonų šeimoje. Rytų
frontui einant į vakarus, kartu su šeimos nariais pasitraukė į
Vo kietiją. 1949 m. birželio mėnesį pasiekė Bostono krantus, iš
kur pervažiavo į Čikagą. Čia 1951 m. gruodžio mėnesį Ziono
lietuvių liuteronų bažnyčioje susituokė su Vincentu Viliumi
Žiobriu. San tuoką Die vas palaimino dukros Dainos ir sūnaus
Donaldo gimimu. Vy ras mi rė 1994 m. sausio mėnesį.

Ema dalyvavo Ziono parapijos veikloje, buvo aktyvi parapijos
,,Rū tos” moterų draugijos narė, rūpindavosi, kad bažnyčios al to -
rių visuomet puoštų gėlės, o sekmadieniais po pamaldų para pi-
jie čiai galėtų pasivaišinti kava ir sausainiais. Ji ilgus metus
redagavo išeivijoje leistą „Svečio” žurnalą, išeivijos leidiniuose
yra išspausdintas ne vienas jos parašytas eilėraštis ar straips-
nis. Buvo aktyvi Mažosios Lietuvos fondo ir draugijos narė.

Netektyje liūdi: dukra Daina (Larry Glosten) Shobrys, sūnus
Donald (Carol Aronson) Shobrys bei gausūs giminės Amerikoje,
Lietuvoje ir Australijoje.

Atsisveikinimas su velione vyks sekmadienį, sausio 27 d. Ko -
sa ry Fu neral Home, 9837 S. Kedzie, Evergreen Park nuo 3 iki 5
val. p. p., pamaldos – 5 val. p. p. Laidotuvės pirmadienį, sausio 28
dieną. Ziono lietuvių liuteronų bažnyčioje, 9000 S. Menard Ave.,
Oak Lawn nuo 9 iki 10 val. r. vyks atsisveikinimas su velione,
laidotuvių pamaldos – 10 val. r. Velionė bus palaidota Betanijos
kapi nėse.

Šeima prašo Emos atminimo aukas skirti Ziono liuteronų
baž nyčiai.

Nuliūdę artimieji
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Pasidalinkite nuomone

www.facebook.com/draugolaikrastis
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pAS MUS
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AplINk MUS
�  ,,Svajutė ir Girutis paskui žvaigždes” – tai
spektaklis vaikams iki 13 metų, kuris rodomas
šiandien, šeštadienį, 2 val. p. p. Banys šeimos
salėje, PLC Lemonte.

� Sekmadienį, sausio 27 d., 12:30 val. p.
p. PLC Banys šeimos salėje inžinierius ir is-
torikas Rimantas Kunčas-Žemaitaitis skaitys
paskaitą tema ,,Heraldikos ir kartografijos vaid-
muo Lietuvos istorijoje”

� Sausio 27 d., sekmadienį, 1 val. p. p. Jau-
nimo centro Jėzuitų koplyčioje pirmąsias šv.
Mišias naujaisiais metais aukos kunigas Jau-
nius Kelpšas. Kviečiame visus atvykti. Ga-
lima užprašyti šv. Mišias už mirusius gimi-
nes ir draugus. Po šv. Mišių – vaišės Jauni-
mo centro kavinėje. Adresas: 5620 So. Cla-
remont Ave., Chicago, IL 60636.

� Vasario 16 d. 7:30 val. v. Pasaulio lietu-
vių centre Lemonte minėdami savo 25-metį
scenoje koncertuos Irena Starošaitė ir Žilvinas

Žvagulis. Informacija tel. 312-731-4524

� Vasario 22–24 d. Nevados lietuviai
kviečia slidinėti drauge South Lake Tahoe,
The Ridge Resorts 400 Ridge Club Drive Sta-
teline NV 89449. Daugiau informacijos – el.
paštu nvlietuviai@gmail.com arba tel. 775-
303-4657.

� Pasižymėkite kalendoriuose: kovo 9 d., šeš-
tadienį, 7:30 val. v. ir kovo 10 d., sekmadienį,
2 val. p. p. Lietuvių dailės muziejaus galeri-
joje ,,Siela” (Lemont, IL) vaidins satyros gru-
pė ,,Antras kaimas” (vad. Audrius Aleksiūnas).

� New Yorko miesto Lietuvių Bendruome-
nės apylinkės valdyba kviečia į ,,Lietuvos Ne-
priklausomybės pokylį – 101” kovo 10 d.,
sekmadienį, 12 val. p. p. restorane ,,Gian-
do on the Water”, 400 Kent Avenue, Brook-
lyn, NY 11249. Daugiau informacijos tel.
347-415-6379 arba el. paštu: ljhood@ve-
rizon.net

Namams pirkti paskolos 
duodamos mažais mėnesiniais 

įmokėjimais ir prieinamais nuošimčiais.
Kreipkitės į 

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

Tel. (773) 847-7747

Advokatas
VYTENIS LIETUVNINKAS

4536 W. 63 Street
Chicago, IL 60629

(Skersai gatvę nuo „Draugo”)

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

w w w . draugofondas.org

Pasaulio anykštėnai, susitikime!
2019-ieji Lietuvoje paskelbti Pasaulio lietuvių metais, o tą vasarą
Anykščiuose vyks Pasaulio anykštėnų IX suvažiavimas į kurį kviečiame
Jus atvykti ir maloniai  prašome paskelbti šią žinią visuose pasaulio
kraštuose gyvenantiems anykštėnams.

Apie savo ketinimus atvykti pranešti bei sveikinimus anykštėnams
galite siųsti adresu: 
Pasaulio anykštėnų kūrybos centras, Vilniaus g. 36, LT-29145
ANYKŠČIAI, LIETUVA, arba el. paštas anykstenai@gmail.com.

Pasaulio anykštėnų bendrijos vardu – 
pirmininko pavaduotoja Rita Virbalienė

PLC praneša, kad pagrindinis įėjimas

į Pal. Jurgio Matulaičio misiją laiki-

nai uždarytas – vyksta lauko kryžiaus

remonto darbai. Administracija at-

siprašo dėl nepatogumo ir prašo

naudotis rytiniu, vakariniu arba šiau-

riniais įėjimais į pastatą.

Vasario 10 d.
3 val. p. p.
Carl Sandburg High
School
Performing Arts Center
13300 S. La Grange Rd.
Orland Park
IL 60462

Daugiau inf. tel.
630-640-9817
773-547-0520

Bilietai: Old Vilnius,
Smilga, Rūta,
Lithuanian Plaza.

Bilieto kaina 
40–60 dol.

Dalyvauja:
Liudas Mikalauskas
(LT)
Deivis Norvilas (LT)
Renata Norvilė (LT)

Nida Grigalavičiūtė

Linas Sprindys

Aušra
Jasaitė-Paulauskas

Ramūnas Paulauskas

Julius Jokimas

Tautinių šokių 
kolektyvas
SUKTINIS

Lietuvių Operos
Čikagoje Choras ir kiti

Režisierius
Nerijus Petrokas (LT)

Sekmadienį, vasario 3d., po 11 val. šv. Mišių, meno galerijoje „Siela“
14911  E  127th St., Lemont, IL 60439

Jubiliejinių metų šventė
JĖZUITŲ MISIJAI LIETUVOJE – 450!

Kviečiame visus į jubiliejinių metų renginį –
kartu švęsti, sužinoti daugiau apie jėzuitų indėlį į Lietuvos 

istoriją, asivaišinti ir pabendrauti.

450
Baltijos jėzuitų 
plėtros projekto 
taryba

Palaimintojo
J. Matulaičio
Misija

Kviečiame visus į jubiliejinių metų renginį –

kartu švęsti, sužinoti daugiau apie jėzuitų indėlį į Lietuvos

istoriją, pasivaišinti ir pabendrauti

http://draugokalendorius.org


