
PERIODICALS

N
EW

SP
A

PE
R 

- D
O

 N
O

T
 D

E
L

A
Y

- D
at

e 
M

ai
le

d 
02

-2
2-

20
19

LITHUANIAN WORLD-WIDE NEWS

DRAUGAS
Kaina 2 dol.

ŠIAME NUMERYJE:

Prezidentas V. Adamkus:
Džiaugiuosi dėl savo įnašo į JAV

ekologinį gyvenimą – 3 psl. 

Iš kur Detroite – atminimo lenta
J. Mačiūnui? – 7 psl. 

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

ŠEŠTADIENIS – SATURDAY, VASARIO–FEBRUARY 23 2019 • Vol. CX NR. 22

Iki 110-ojo DRAUGO gimtadienio liko 139 dienos

JUOZAS VILKAS

2019 m. vasario 16-ąją Čikagos lituanistinė mokykla (ČLM)
šventė 101-ąsias Lietuvos Nepriklausomybės metines. Ta
proga į mokyklą atvyko keletas iškilių, labai svarbių mūsų
mokyklai svečių. 

Mokyklos šventė prasidėjo didžiojoje salėje susi-
rinkus gausiam būriui ČLM mokinių – nuo pat
pradinukų iki absolventų, jų tėvelių bei kitų ar-

timųjų. Kaip ir visada panašiomis progomis, pradžio-

je nuskambėjo JAV ir Lietuvos Respublikos valstybiniai
himnai.

Iškilmingą šventę buvo patikėta vesti 10-osios kla-
sės mokiniams Gustui ir Liepai. Mokyklos vardu svei-
kinimo žodžius tarti buvo pakviesta ČLM direktorė Vida
Rupšienė. Direktorė susirinkusiems priminė, kokia tra-
pi yra mums mūsų protėvių atkurta – išsaugota ir puo-
selėjama Lietuvos valstybės ir kiekvieno iš mūsų lais-
vė ir kaip svarbu ją stiprinti lietuvybės išlaikymu savo
šeimose, mokyklose, bendruomenėse. 

– 4 psl.

Švenčiame Lietuvą 
su daina, šokiu ir eilėmis

RASA SĖJONAITĖ

Koncertas parodė, kad Rokas Zu bovas puikiai
žino, ko atvykęs į Čika gą – ne pasižmonėti, ma-
loniai pra leis ti laiką, bet visų pirma atkakliai ir
sunkiai dirbti siekiant užsibrėžto tikslo. Netruks
prabėgti metai, ir šeimy ninis pianistų duetas su-
grįš namo. Jų – solistų ir pedagogų – darbas bus
la bai reikalingas atgimstančiai Lietu vai.

Tai tik viena nedidelė ištrauka iš keliolikos
įvairių laikotarpių „Drau go” straipsnių
apie žinomą Lietuvos pianistų porą, apie

mūsų genialaus kūrėjo M. K. Čiurlionio pro-
vaikaičio Roko Zubovo ir jo žmonos Sonatos
De veikytės gyvenimo ir kūrybos metus Čika-
goje. Šios kadaise spausdintos žinios apie ma-
gistro laipsnio Čikagos De Paul universitete
siekusius pia nistus spėjimai išsipildė, bet tik
šiek tiek vėliau. Į Lietuvą Zubovai grįžo po de-
šimties JAV praleistų metų ir savo koncerti-
ne veikla iki šiol atstovauja aukštą akademi-
nės muzikos kultūrą. – 10 psl.

Čiurlionis visais laikais
buvo tas, pas kurį
reikia ateiti

Muzikų pora Rokas Zubovas ir Sonata Deveikytė-Zubovienė po dešimties Či-
kagoje praleistų metų nusprendė grįžti į Lietuvą.  Gintauto Beržinsko nuotr.

Mes, maža sala toli nuo Lietuvos, švenčiame Lietuvos Nepriklausomybės šventę čia! Viktorijos Šileikos nuotr.



KUN. GINTARAS A. JONIKAS

Luko 6,27-38
Priešų meilė

27 Bet jums, kurie klausotės, aš sa-
kau: mylėkite savo priešus, darykite
gera tiems, kurie jūsų nekenčia. 28Lai-
minkite tuos, kurie jus keikia, ir mels-
kitės už savo niekintojus. 29Kas užgau-
na tave per vieną skruostą, atsuk ir ant-
rąjį; kas atima iš tavęs apsiaustą, ne-
gink ir marškinių. 30Duok kiekvienam,
kuris prašo, duok ir nereikalauk atgal
iš to, kuris tavo paėmė. 31Kaip norite,
kad jums darytų žmonės, taip ir jūs da-
rykite jiems. 32Jei mylite tuos, kurie jus
myli, tai koks čia jūsų nuopelnas? Juk
ir nusidėjėliai myli juos mylinčius. 33Jei
darote gera tiems, kurie jums gera daro,
tai koks jūsų nuopelnas? Juk ir nusi-
dėjėliai taip daro.  34Jei skolinate tik
tiems, iš kurių tikitės atgausią, koks
jūsų nuopelnas? Juk ir nusidėjėliai sko-
lina nusidėjėliams, kad atgautų pa-
skolą. 35Bet jūs mylėkite savo priešus,
darykite gera ir skolinkite nieko nesiti-
kėdami. Tuomet jūsų lauks didelis at-
lygis, ir jūs būsite Aukščiausiojo vaikai:
juk jis maloningas ir nedėkingiesiems,
ir piktiesiems.

Gailestingumas ir 
didžiadvasiškumas

36 Būkite gailestingi, kaip ir jūsų
Tėvas gailestingas. 37Neteiskite, ir ne-
būsite teisiami; nesmerkite, ir nebūsite
pasmerkti; atleiskite, ir jums bus at-
leista. 38Duokite, ir jums bus duota;
saiką gerą, prikimštą, sukratytą ir su
kaupu atiduos jums į užantį. Kokiu
saiku seikite, tokiu jums bus atseikėta.  

Medituodami šį Evangelijos skai-
tymą, labai konkrečiai girdime
Jėzaus išreikštą norą, kad žmo-

nės patys sau netaptų našta ir jokių
sunkumų neužkrautų kitiems, nes –
Dievas yra meilė! (Pagaliau, kažkada
žmogus pradeda tai suvokti ir vertin-
ti kitą žmogų artimo meilės principu.)
Našta nėra jokia pareiga ir privilegija
(Jėzus pasmerkė fariziejus už krauna-
mą naštą žmonėms.) Gyvenimas yra
trumpas, ir jis, mano manymu, turi
praeiti kaip šventė. Nesame naivūs, ži-
nome, kad labai daug laiko, išminties
bei energijos reikia investuoti į gyve-
nimo sėkmę: mokytis, kurti santykius,
siekti profesionalumo ir t. t. Tai labai
didingas ir įdomus procesas. Tačiau as-
meniniai pasiekimai nėra tik asmeni-
niai, lygiai kaip ir asmeninės nesėkmės
nėra tik asmeninės. Mes esame Baž-

nyčia (broliai ir seserys) ir remiamės
bendruomenės gerovės kūrimo prin-
cipu. Istorijos pamokos mums duoda la-
bai daug pavyzdžių apie puikaus išsi-
lavinimo ir asmeninio išprusimo dik-
tatorius, SS-inkus, KGB-istus ir ki-
tus. Šių XX a. veikėjų asmeninės am-
bicijos sujungtos su organizuota jė-
gos ir prievartos veikla paliko milijo-
nus nekaltų gyvybių kapų, sunaikintus
žmogaus, kultūrų ar Žemės turtus.
Šiandien Kristus Evangelijos žinia
mus moko, kad jokiais būdais negali-
me tapti individualistais-egoistais ir
savo įnorius ar nesėkmes eksploatuo-
ti naikinant kitų religijų, kultūrų ar
bendražmogiškas vertybes. Jėzus kvie-
čia mus save išgryninti ir aplinkoje
reikštis geriausiomis savybėmis, kurių
didžiausia yra artimo meilė – Kaip
norite, kad jums darytų žmonės, taip ir
jūs darykite jiems. 

Gerbiamas skaitytojau, šį kartą no-
riu jūsų dėmesį sutelkti į vieną iš
svarbių Dievo dovanų – kalbos dovaną.
Kalba yra poetiška ir dramatiška, tei-
singa ar melaginga. Žinome, kad kalbos
tikslas perteikti įvairaus turinio in-
formaciją. Ji gali mus jaudinti, at-
skleisti įstabiausius šaltinius bei tu-
rinį. Kalba žmogui yra dvasios dosnu-
mas. Žmonės, turintys didelę dvasinę
galią, gali viršyti neteisybes, kurias jie
patiria – įžeidinėjimus, nesąžiningumą,
žiaurumą – iššaukti pagalbos šauksmą,
beviltiškos meilės ir pagarbos ieškoji-
mą… Viskas priklauso kokia asmeny-
bė esi. Kristaus mokymu mes save for-
muojame ir kalba patvirtiname krikš-
čioniškos asmenybės tikrumą. Čia la-
bai svarbi viena kalbos forma – malda!
Krikščioniškos meilės, atsiprašymo,
susitaikymo ir atleidimo bendruome-
ninė ir asmeninė kasdieninė malda iš-
auklėja sveiko ir teisingo mąstymo
krikščionis. Auklėdamas jaunąją kar-
tą ir sulaukdamas klausimų, kaip vie-
nu ar kitu atveju reikėtų atsakyti,
veikti, pirmiausia atsakau šv. apašta-
lo Jono žodžiais – Dievas yra meilė! Ir
patariu susimąstyti bei savęs paklausti
– kaip Jėzus Kristus veiktų, atsakytų
vienoje ar kitoje situacijoje, patariu su-
rasti alternatyvų įvykį Šv. Rašte.  

Kiekvieną kartą Dievas palaimina
mūsų pasaulį ir šventais žmonėmis –
ankstesniais laikais šv. Pranciškumi
Asyžiečiu, XX amžiuje – Motina Tere-
se, mūsų tautos palaimintaisiais Teo-
filiu Matulioniu bei Jurgiu Matulaičiu.
Jie yra „Aukščiausiojo” sūnūs ir duk-
ros, kurie atskleidžia naujas galimybes
žmonijai. Tie, kurie juos susitiko as-
meniškai, liko šių šventų asmenybių
gyvenimo tęsėjais, o ne tik prisimini-
mų apie juos pasakotojais. Asmeninė
patirtis įkvepia stiprų norą tęsti, veik-
ti, kurti.

Tokių žmonių mes taip pat žinome
– tėvas ar motina, seneliai, teta ar dė -
dė, draugas, krikšto tėvai, kurie mums
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(Ne)Meilė atspindėjo realų ir begalinį Dievo bu-
vimą jų asmenyje. 

Šių žmonių mokyme ir pavyzdyje
ne kartą švenčiame savo didybę, trum-
pas akimirkas ar ilgalaikį poveikį,
kai mes, kaip ir tėvai, mokytojai, drau-
gai ar bažnyčios tarnautojai, tinkamai
įdiegę Kristaus mokymą, turėjome ge-
bėjimą pakilti virš pikto, troškimo
kerštui, pasiekti kitus žmones su mei-
le, išvengę tikėjimo profaniškumo lik-
dami paviršutiniški. „Uolumas yra
dorybė, kuri šiais laikais turi ženklinti
sielą to, kuris myli Dievą ir žmones”,
– palaimintojo Jurgio Matulaičio už-
rašai. 

Jėzaus mokymo būdas šiandien
mums kelia iššūkį. Šiandien žmonės
mano, kad efektyviausias būdas val-
dyti bendruomenę yra įkvėpti baimę,
priimti įstatymus, kurti daugiau ka-
lėjimų, grąžinti mirties bausmę. Kaip
paprastai sakoma – „tai vienintelė
kalba, kurią jie supranta”. Bet toks mo-
kymo būdas nėra jokia naujiena! Taip
veikė ir, deja, dar veikia šių dienų
diktatoriai.

Jėzus Kristus laikas nuo laiko
perspėja savo žmones dėl iškylančių
grėsmių. Šiandienos Evangelija mums
vėl primena mylinčio, gailestingo, at-
leidžiančio Dievo buvimą mūsų šir-
dyse. Kaip sakoma Luko Evangelijoje
– jis žinojo, kad vienintelis būdas
mums judėti į priekį yra susitikti su
mumis tokiu lygiu, kuriame laisvai pa-
sirenkame būti dosnūs.

Todėl meilė vis dar yra galin-
giausia jėga pasaulyje, susijusi tiek su
asmens, tiek su bendruomenių kūri-
mu. Šiandien girdimos Evangelijos
pabaiga mums primena, kaip dvasios
dosnumas iškelia geriausius žmones ir
veda prie gausos bei palaimos visiems
žmonėms.

Ši Evangelijos dalis taip pat yra
mokymas apie ekonomiką. Evangelijos
žinia, kuri supurtys surambėjusias
širdis, leis pamatyti realybę, kurią
norėsis pakeisti iš tamos į šviesą – tai
gausaus grūdų derliaus vaizdas. Mūsų
pasaulį trikdo maisto trūkumas, nes že-
mės ūkio politiką lemia savanaudiš-
kumas ir prasmingumas. Ištrauka
mums sako, kad meilės kultūra atneš
pasauliui teisingumą ir gausą.

Viešpatie, mes dėkojame už Aukš-
čiausiojo sūnus ir dukteris,

kurie paliečia mus giliausiu lygiu.

Jie parodo mums, kad mes taip pat
galime palaiminti tuos, kurie mus kei-
kia.

Melskitės už tuos, kurie su jumis
blogai elgiasi,

pasiekite tuos, kurie jus muša per
veidą,

pasidalinkite rūbu su tais, kurie pa-
ėmė jūsų apsiaustą,

traktuokite kitus taip, kaip norė-
tumėte, kad jie su jumis taip elgtųsi, 

skolinkite be jokios vilties susi-
grąžinti skolą.

Jie supranta, kad mumyse dar
daug blogio,

bet dar daugiau mumyse yra gėrio,
nes mes esame Dievo Sūnaus ir Šven-
tosios 

Dvasios sūnūs ir dukterys, malonė
nedėkingiems ir nedorėliams, kaip ir Jis
– Jėzus 

Kristus.

Dėkojame už ypatingą meilės iš-
liejimą

žmonėse, kurių nuodėmės buvo pa-
ženklintos mirtimi.

Dievo meilė pakeitė mūsų gyveni-
mus.

Tie, kurie buvo pasmerkti, Tavo
Meilės dėka netapo pasmerkti.

Tavo atleidimas mums leido at-
leisti ir jiems, kad visi turėtume gyve-
nimo apsčiai.

Viešpatie, mes meldžiame, kad pa-
saulio lyderiai paskatintų dvasios dos-
numą

tarp žemės ūkio subjektų, taip, kad
maisto ir vandens užtektų visiems. 
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Iš vakarinių kursų – į šlovės aukštumas
Š E Š TA D I E N I O  P O K A L B I A I

Vasario 19 d. Illinois Institute  of Technology (IIT) Lie-
tuvos Respublikos Prezidentą Valdą Adamkų, IIT ab-
solventą, įtraukė į Šlovės galeriją. Šia proga – „Drau-
go korespondento Vita liaus Zaikausko pokalbis su Pre-
zi dentu V. Adamkumi.

Prezidente, vėl susitinkam ly giai po dvejų metų, dar
neatvėsus Vasario 16-osios įspūdžiams.

Vasario 16-oji atgaivina mūsų pa sitikėjimą,
ryžtą, kuris vedė per vi sus šiuos beveik tris neprik-
lausomybės, laisvo gyvenimo dešimtmečius, ir maty-
ta šio savaitgalio pakili nuotaika, žmonių išėjimas
į gatves, parodytas solidarumas vienas kitam žvel-
giant į mūsų ateitį, suteikia daug vilties, tikėjimo, kad
ne – ne viskas blogai. Idealizmo liepsna – taip gali-
ma pavadinti Vasario 16-ąją – išliko mū sų tautoje
gyva. O tai suteikia naujų jėgų. 

Matau, kad vėl grįžtam į idealis tinį mūsų de-
vyniasdešimtųjų metų sprendimą ir 1918 metų
vasario 16-ąją, kuri suteikė pagrindą Kovo 11-ajai –
mūsų tolesnio gyvenimo tąsai. 

Aš ne vien su viltimi, bet ir tvirtu įsitikinimu
tvirtinu, kad mes nenuklydom nuo savo siekių ir to-
liau tvirtai einam ir eisim į priekį. Ši Vasario šeši-
oliktoji – man vėl grąžino tikėjimą savo tauta, savo
žmonėmis, ir su dar šviesesniu žvilgsniu matau mūsų
valstybės ateitį, jos vaidmenį pasaulinėje ben-
druomenėje. Labai džiaugiuosi. Net ir dangus šiemet
buvo palankus mūsų šventei – pagaliau sušvito
pavasarinė saulė. Mane dvasioje pakylėjo matytos
minios žmonių, atėjusių su vaikais į šventinius
renginius, koncertus. Ta diena man davė daug jėgų
eiti toliau į priekį. 

Labai simboliška žengti į naują Lietuvos šimt-
metį, eiti su nauju pakilimu, nauju entuziazmu, su
kuriuo atkūrėme nepriklausomybę. 

Nuoširdžiai sveikinu su nauju apdovanojimu, kuriuo
Jus įvertino Illinois technologijos institutas.

Labai ačiū. Prisipažinsiu, kad šis įvertinimas ir
apdovanojimas man buvo labai netikėtas. Didžiulė
staigme na. Man ypač svarbu, kad šiame institute,
labai garbingų mokslinin kų, ne vienas kurių įvert-
intas Nobe lio premija, visuomenėje vėl nuskambėjo
Lietuvos vardas. Man rodos, esu pirmasis lietuvis,
patekęs į šio instituto, mano Alma mater, Šlovės ga-
leriją. 

Žinoma, labai apgailestauju, kad dėl savo
sveikatos – nors jaučiuosi gerai – bet privalėjau pak-
lusti gydytojų nurodymams. Jie manęs neišleido da-
lyvauti iškilmėse, kurios vyks Čikagoje, vieno išk-
ilmingiausių vieš bučių salėje, į kurią sukviesti
labai garbingi svečiai. Paprašiau, kad man atstovautų
ir padėkos žodį perskai ty tų Lietuvos Respublikos gen-
eralinis konsulas Mantvydas Bekešius. 

Ta pačia proga turiu pažymėti, kad Vytauto
Didžiojo universiteto rektorius Juozas Augutis, suži-
nojęs apie šį mano apdovanojimą, parašė laišką
Illinois Institute of  Techno logy prezidentui, siūly-
damas atvykti į Kauną, užmegzti ryšius tarp šių abie -
jų aukštųjų mokyklų ir apdova nojimo iškilmes dar
kartą surengti Kaune. 

Šįkart pokalbiui suvedė gera žinia iš V. Adamkaus Alma mater – Prezidentas įtrauktas į IIT Šlovės galeriją. 
Boženos Bagonaitienės nuotr.

Ar dažnai prisimenate studijų metus?
Labai dažnai. Nes tai buvo man sunkus laiko-

tarpis. Vos atvykęs iš Vokietijos į JAV, kaip ir visi
kiti, pa tekau į fabrikus. Lig tol nebuvau fabrike
dirbęs. Įspūdžiai tokie, kad po dviejų mėnesių
vieną naktį pats sau pasiryžau: kas bus, tas bus, bet
iš fabriko išeisiu ir darysiu viską, kad prasimušči-
au gyvenime. 

Tuo metu dar man trūko anglų kalbos žinių,
todėl pradėjau studijuo ti vakariniuose kursuose ir
instituto programą derinau su anglų kalbos tobu-
linimo kursu. Nuo įstojimo iki dip lomo gavimo
truko beveik šeše rius metus, vietoj ketverių, ką
galėjo sau leisti kiti, gyvenantys labiau pa siturinčiai
ir neuždarbiaudami die nomis. Didžiają studijų dalį
baigiau naktiniuose kursuose, prieš tai visą dieną
atidirbęs įvairiose įstaigose. Ir tik paskutiniuo-
sius kursus savo Al mos dėka galėjau mokslus baigti
die niniame skyriuje. 

Tai kaipgi čia tokį laikotarpį už mirši… Tačiau
labai džiaugiuosi, kad mokslus baigiau. 

Iš mokslo suolo – į aukštumas

Pasakoja V. Adamkus:
Gautas statybos inžinieriaus dip lomas man

atvėrė naujas duris. Be sta tybos inžinerijos dar bu-
vau pasi rinkęs studijuoti ir ekologijos, vandens tieki-
mo ir aprūpinimo discipli nas. Viską pakeitė netikė-
tas ir ne lauktas telefono skambutis iš Everett Dirk-
sen, JAV politinio gyvenimo legen dos, senatoriaus,
prezidento Dwight Eisenhower draugo, kabineto. Jo
sekretorė paskambino ir pa pra šė atvykti į Everett
Dirksen įstai gą. Tai buvo ne tik netikėta, tačiau net-
gi ir nesuprantama, kodėl esu kviečiamas. 

Pas jį valandą šnekėjome. Jis pa pa sakojo, kad
JAV kuriama nauja eko  loginė programa – Aplinkos

ap saugos agentūra United States Envi ronmental
Protection Agency (US EPA) ir jiems trūksta spe-
cialistų. „Aš jus kviečiu įsijungti į federalinę tar ny-
bą”, – pasakė jis. 

Man tai buvo tokia staigmena, kad net nežinojau,
ką man daryti, ką atsakyti. Labai atsargiai jam
pasakiau: „Pone senatoriau, šitoje srityje aš dar ne-
turiu užtektinai patirties, o galbūt net ir teorinių
žinių man trūksta, dėl to bijočiau prisiimti tokią at-
 sakomybę.                                               

Nukelta į 15 psl.

Valdas Adamkus ir JAV kongreso narys Edward Derwinski.
1973 m.                                        „Draugo” archyvo nuotraukos

V Tautinėje šokių šventėje (iš k.): senatorius Charles Percy, Betty Ford ir V. Adamkus.
1976 m. 

Prezidentas V. Adamkus sveikina VIII Dainų šventės dalyvius. 2006 m.
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Atkelta iš 1 psl.

Nes laisvė yra kaip gyvas medis,
reikalaujantis mūsų atsidavimo ir
energijos ne vien tik per valstybines
šventes ar tokių progų paminėjimo
dienomis. Laisvė – tai mūsų kiekvieno,
bet kur gyvenančio Lietuvos tautiečio
darbas ir gyvastis kas dieną išlaikant
lietuvių kalbą, jos tradicijas, istoriją ir
jų perdavimas ateinančioms kartoms.
Tauta tai  –  žmonės, kalbantys viena
kalba, juos vienijanti bendra mūsų
garbingos šalies istorija ir senos, net
pagonybės laikus siekiančios tradici-
jos. Mes, Čikagos lituanistinė mokyk-
la, lyg maža sala toli nuo Lietuvos
švenčiame Lietuvos Nepriklausomybės
šventę, čia, JAV, jausdamiesi neatski-
riama Lietuvos tautos dalis.

Po to į sceną buvo pakviesti svei-
kinimo žodį tarti mokyklos svečiai. Lie-
tuvių Fondo tarybos narys Arvydas Ta-
mulis pasveikino su Lietuvos Nepri-
klausomybės 101-omis metinėmis, pa-
linkėjo visur ir visada išlikti lietu-
viais ir įteikė mokyklai paramos čekį.
Sveikinimo žodį tarė ir JAV Lietuvių
Bendruomenės Marquette Parko apy-
linkės  pirmininkė Auksuolė Kišonai-
tė-Marciulevičienė bei Jaunimo cent-
ro tarybos pirmininkas Antanas Ra-
šymas.

Linksmąją Lietuvos Nepriklauso-
mybės šventės dalį pradėjo patys ma-
žiausieji mokyklos mokinukai trum-
pais posmais, linksmomis dainelėmis
ir padūkusiais šokiais, skirtais Tėvy-
nei Lietuvai. Vyresnieji, vedini šokių
mokytojos Vilmos Vaičienės, sušoko
tradicinių liaudiškų šokių. Mokyto-
jos Dalios Gedvilienės diriguojami mo-
kiniai padainavo keletą patriotinių
lietuviškų dainų, kurių finalą vaini-

Švenčiame Lietuvą su daina, šokiu ir eilėmis

CHICAGO,IL

kavo daina ,,Žemėj Lietuvos ąžuolai
žaliuos”. Pritarė visa salė.

Laužant nusistovėjusias tradi-
cijas renginys neužtruko ilgiau kaip
valandą, tačiau visų sutelktos tei-
giamos patriotinės energijos tikrai
netrūko.

Už šios puikios mokyklos vai-
kams ir jos svečiams šventės orga-
nizavimą esame dėkingi Sandrai
Stašaitis-Krumhorn, muzikos ir šo-
kių mokytojoms, šventės dalyviams
ir jų tėveliams.

Tad dar kartą sveikiname su
Lietuvos Nepriklausomybe, kuri
jau žengia antrąjį šimtmetį, mieli
tautiečiai čia, Čikagoje, ir plačiaja-
me pasaulyje.

Juozas Vilkas – ČLM mokyklos
mokytojas. 

Gražiai skambėjo jungtinis 5–10 klasių mokinių choras. Viktorijos Šileikos nuotraukos Šventę vedė dešimtokai Liepa ir Gustas.

Nuotaikingi lietuviški šokiai – meninės programos dalis.

Lietuvių Fondo tarybos narys Arvydas Tamulis įteikia paramos čekį direktorei Vidai Rupšie-
nei.
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Dainaviečių, įsimintinais renginiais palydėjusių Lie-
tuvos nepriklausomybės atkūrimo jubiliejinius metus,
šiais, 2019-aisiais, laukia ne mažiau reikšmingi projektai
čia ir Lietuvoje. Apie juos – Lietuvių meno ansamblio
„Dainava” meno vadovas ir dirigentas Darius Polikaitis.

Dariau, kaip ir viso pasaulio lietuviams, 2018-ieji „Dai-
navai” buvo neeiliniai. Chorui, nors ir gana nelengvi, jie buvo
verti įdėto triūso...

Taip, praėję metai buvo labai intensyvūs. Nors
numatytiems koncertams pasirengti turėjome įdėti
nemažai laiko ir pastangų, tai buvo tikrai verta. Ki-
taip ir negalėjome – proga buvo ypatinga, o lietuvy-
bės puoselėjimas yra vienas svarbiausių choro tiks-
lų, todėl pakviesti prisijungti prie Nepriklausomybės
100-mečio renginių žinojome, kad turime spėti tiems
projektams pasiruošti ir juose dalyvauti. Tradiciškai
„Dainava” stengiasi kasmet surengti savo koncertą
– kalėdinį arba pavasario. 2018 m. buvo netradiciniai
– visuose renginiuose buvome dalis rengėjų ir daly-
vių. Tačiau tokie projektai yra labai reikšmingi cho-
rui kaip kolektyvui: dainininkai pamato kitų kolek-
tyvų darbą, net drausmingumo sąvoka įgauna kito-
kią prasmę –  kitaip sakant, choras įgyja kitokios –
neįkainojamos patirties scenoje.

Pernykščių projektų sąraše – penki koncertai. Ne visi
čia, Čikagoje ar jos apylinkėse. Prisiminkime, kur vėjai buvo
nunešę dainaviečius.

Renginių maratoną pradėjome vasarį, dalyvau-
dami teatralizuotame koncerte „Lietuviais esame mes
gimę”. Manau, kad ir rengėjai, ir dalyviai tuo projektu
tikrai gali didžiuotis. Su pasisekimu išbandytos dar
kol kas nelabai plačiai mūsiškiuose renginiuose
naudojamos techninės galimybės, apjungti įvairūs lie-
tuviški meniniai kolektyvai, muzikantai, solistai.
Smagu, kad iš Lietuvos galėjo atvykti ir populiari dai-
nininkė Bjellė. Tokie jungtiniai koncertai tik pa-
tvirtina teiginį, kad nesvarbu, kur esame gimę – čia
ar Lietuvoje – visi vis tiek esame lietuviai. 

Gegužės mėnesį Nepriklausomybės 100-mečio
proga dalis „Dainavos” narių išvyko į Wisconsino
valstijos sostinę Madison. Kartu su to miesto „Sos-
tinės balsų” choristais bei jų svečiais iš kitų JAV mies-
tų valstijos kapitolijuje jie atliko pagal Rugilės Kaz-
lauskaitės žodžius Kęstučio Daugirdo sukurtą kan-
tatą „Dainuojanti revoliucija”, diriguotą iš Los An-
geles atvykusio paties kompozitoriaus. Beje, mums
ypač džiugu, kad Kęstutis – buvęs dainavietis, o kū-
rinys specialiai parašytas ir jam diriguojant pirmą-
kart nuskambėjo 2015 m. Čikagoje vykusioje dešim-
tojoje Šiaurės Amerikos lietuvių dainų šventėje.

Taip jau sutapo, kad tradicinė, kas ketverius me-
tus organizuojama Lietuvos dainų šventė irgi vyko per-
nai. Žinoma,  „Dainava” – nuolatinė jų dalyvė, taigi ir
praėjusių metų liepą buvome tarp tūkstančių jubi-
liejinės, dvidešimtosios, dainų šventės „Vardan tos...”
dainininkų Kaune ir Vilniuje. Bet prieš tai dar turė-
jome progos Vilniaus Šv. Kazimiero bažnyčioje atlik-
ti programą su Šiaulių berniukų ir jaunuolių choru
„Dagilėlis”, vadovaujamu Remigijaus Adomaičio. Tai
buvo jau ne pirmas bendras šių dviejų chorų koncer-
tas  – kartu esame dainavę prieš porą metų, jiems vie-
šint Čikagoje 2017-ųjų kovą. Šitokie renginiai tik su-
stiprina kolektyvų muzikinį ryšį ir bendradarbiavimą,
todėl stengiamės išnaudoti tokias progas ir esame dė-
kingi už galimybę scena dalintis su žinomais chorais.

Na, o metus bei visą veiklos sezoną baigėme
mums patiems neįprastu vaidmeniu. Būtent – vaid-
meniu. Nes pakviesti dalyvauti Lietuvoje garsios
choreografės Anželikos Cholinos pastatytame istori-
niame miuzikle „Žygimanto Augusto ir Barboros
Radvilaitės legenda”, suvokėme, kad tai nebus tik dai-
navimas. Jame turėjome pasirodyti kai kuriems da-
bartiniams choristams dar neatrastame amplua – iš-
sinerti iš savo kiauto ir tapti aktoriais. Dainaviečiams
buvo suteikta didelė garbė, taigi sutikdami atlikti cho-
ro partiją tokiame spektaklyje prisiėmėme ir di-
džiulę atsakomybę. Tai buvo renginys, pasiruošimas
kuriam pareikalavo ir daug pastangų, ir laiko, ir drą-
sos. Gera, kad į Čikagos „Auditorium” teatrą susirinko
gausus būrys žiūrovų. Žiūrovų plojimai tą spalio 6-
osios vakarą ir svečiams iš Lietuvos, ir „Dainavos” na-
riams buvo didžiausias triūso įvertinimas. 

Palydėti turiningi 2018-ieji. Nauji metai – nauji dar-

LMA „Dainava” koncertas „Sustok... pasiklausyk” vyks
2019 m. kovo 2 d., šeštadienį, 7 val. v.  Trinity Christian
College Ozinga Chapel Auditorium (6601 W. College
Drive, Palos Heights, IL 60463).

Bilietus galima įsigyti internetinėje svetainėje  www.dai-
nava.us, Pasaulio lietuvių centro raštinėje (Lemont), lie-
tuviškose parapijose prieš ir po šv. Mišių. Kaina: 25  dol.
perkant iš anksto, 30 dol.  koncerto dieną, 10 dol. jau-
nimui iki 17 m. (nerekomenduotina vaikams iki 9 m.).

Darius Polikaitis. Norisi sugrįžti prie chorinės dainos

bai. Artimiausiuose planuose... 
...po poros metų pertraukos – visai netrukus,

kovo 2 d., –  nuskambėsiantis „Dainavos” koncertas
„Sustok... pasiklausyk”. Įveikus pastarųjų renginių
maratoną norisi nors trumpam stabtelėti. Norisi pri-
siminti, sugrįžti prie chorinės dainos. Tiesiog ati-
trūkti nuo kasdienių rūpesčių ir leisti sau pasi-
džiaugti gražia daugiabalsio kūrinio melodija, su-
kurta ne vieno ir šių dienų, ir prieš kelis šimtmečius
gyvenusio kompozitoriaus. Prisiminti, kad ne tik ki-
tos užsienio valstybės, bet ir mūsų Lietuva garsi me-
nininkais, kurių palikimu galime didžiuotis.  

tas Kęstutis Daugirdas. „Visų galų meistras” Mar-
tynas – ne tik solistas tenoras, dalyvaujantis lietu-
viškos bei amerikietiškos bendruomenės projek-
tuose, ruošiąs balsų partijų įrašus repeticijoms,
akompaniatorius, bet ir talentingas kompozitorius.
Šiam koncertui jo sukurtas „Kyrie”, kaip sakralinės
muzikos kūrinys, klausytojui netikėtai atsiskleis vi-
siškai neįprastoje šviesoje: jame renesanso ir baro-
ko stiliai susilieja su lietuviškų melodijų elementais,
kuriuos keičia Rytų muzikos motyvai. Renginyje
skambėsianti Kęstučio daina „Užaugo liepa”, sukurta
tradicinės lietuvių liaudies sutartinės motyvais,
2018 m. Lietuvos nacionalinio kultūros centro or-
ganizuojamame naujų kūrinių konkurse laimėjo vie-
ną iš dviejų pirmųjų premijų.   

Programoje pristatysime ,,Dainavos”, kamerinio
orkestro bei solistų atliekamas įspūdingo skambesio
Mišias Nr. 2 G-dur, vos per kelias dienas sukurtas XIX
šimtmečio pradžios melodijos meistru, dainos kara-
liumi tituluojamo austrų genijaus Franz Schubert. Įdo-
mu, kad šias nuostabaus grožio Mišias jis parašė bū-
damas tik aštuoniolikos metų, bet jau turėdamas su-
kurtą nemažą pluoštą įvairiausio žanro kūrinių.
Koncerte skambės ir amerikiečių kompozitorių Keith
Hampton bei Jake Runestad kūriniai, kuriuos atlie-
kant „Dainavą” jau girdėjo amerikietiškoji ir Lietu-
vos auditorijos, bet čia, vietiniams savo gerbėjams, dar
nesame pristatę. Kalbėdamas apie pastaruosius, no-
riu išskirti Rockford, IL, gimusio bei chorinės muzi-
kos roko žvaigžde vadinamo J. Runestad „Please
Stay”. Idėjų pastarajam kūriniui kompozitorius pa-
sisėmė iš 2016 m. rudenį Pasaulinei savižudybių pre-
vencijos dienai organizuotos kampanijos. Jos metu
žmonės buvo pakviesti pasidalinti patirtimi, išsaky-
ti savo mintis. Taip gimė nepaprastai jaudinanti dai-
na: joje paliesta depresijos, savižudybės tema šiandien
aktuali visame pasaulyje, o ypač Lietuvoje. Taigi ti-
kiuosi, kad „Dainavos” mylėtojai praleis tą vakarą su
mumis ir stabtelėję įsiklausys, kiek daug galima pa-
sakyti universaliausia pasaulio kalba – muzika.

Įprastai tokie pavasariniai „Dainavos” renginiai lyg ir
užbaigia choro veiklos sezono pasirodymus. Tačiau šių metų
balandį dar laukia netikėta kelionė Lietuvon. O ten – pasi-
rodymas didelei auditorijai. Pasidalinkime šia džiugia žinia.  

Taip, po pasisekusio spektaklio Čikagoje neti-
kėtai mus pasiekė kvietimas prisidėti prie miuzik-
lo „Žygimanto Augusto ir Barboros Radvilaitės le-
genda” pastatymo Kauno „Žalgirio” arenoje balan-
džio 3-ią. Tai mums didelė garbė ir didžiulis įparei-
gojimas. Todėl po šito koncerto dainaviečiams nebus
kada ilsėtis – vėl kibsime į darbą. Turime prisiminti
ką buvome išmokę. Plačiai skleidžiama šio vienin-
telio pasirodymo Lietuvoje reklama, mūsų ten lau-
kiama, privalome nenuvilti. Jau minėjau, kad yra
ypač gera, kai tokiais jungtiniais renginiais galime
parodyti, jog nėra skirtumo, kur – ten ar čia – gi-
mėme. Visi esame tos pačios Lietuvos vaikai. Reikia
kuo daugiau tokių tiltų, jungiančių mus visuose pa-
saulio kampeliuose. 

Dainaviečiams tikrai smagu, kad yra reikalingi, kvie-
čiami prisijungti prie įvairių renginių. Ir kad Lietuvoje vis
daugiau žmonių, išgirdusių „Dainavos” vardą,  žino, koks
tai kolektyvas ir iš kur. Ačiū, Dariau, už pokalbį.

Kalbėjosi Jolanta Urbietienė

„Dainavos” ansamblis Vilniuje,  2018 m. „Dainavos” archyvo nuotraukos

Parinkti koncerto kūriniai, tikiuosi, ras kelią į
įvairiausio skonio klausytojo širdį. Skambės lietuvių
kompozitorių Laimio Vilkončiaus, Vaclovo Augusti-
no, Donato Zakaro, Jono Govėdo dainos. Šiuo rengi-
niu prisiminti, ypač pagerbti norime prieš 150 m. gi-
musį vargonininką, pedagogą, chorų dirigentą, vi-
suomenininką, publicistą, kompozitorių, pirmosios
Lietuvos dainų šventės rengėją ir dirigentą, lietu-
viškos klasikinės muzikos patriarchu laikomą Juozą
Naujalį. Tai buvo patriotas, visa širdimi atsidavęs tam,
ko jo gyvenimo laikmečiu labiausiai reikėjo Lietuvai
– lietuvio tautinės savimonės ir tapatybės formavimui.
Ne veltui 2019-ieji, švenčiant jo gimimo jubiliejų, Lie-
tuvos Seimo paskelbti Juozo Naujalio metais. 

Negaliu nepažymėti ir dviejų jaunų kompozi-
torių, kurių darbai ypač reikšmingi mums, daina-
viečiams. Tai dabartinis choro narys Martynas Ma-
tutis bei jau anksčiau mano minėtas buvęs choris-

Darius Polikaitis
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IŠ ATEITININkŲ GYVENIMO

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

Ateitininkiškas gyvenimas neturi „išeiginių”. Tai
gerai žino Papilės Simono Daukanto gimnazijos
Šv. Aloyzo kuopos ateitininkai bei jų tėveliai ir

artimieji. Vien dalyvavimas pastarųjų savaičių ren-
giniuose byloja apie įvairiapusiškai ugdančią ir ak-
tyvią šio jaunimo kasdienybę.

Vasario 9-ąją ateitininkai bei gimnazijos krikš-
čioniškojo jaunimo atstovai dalyvavo prasmingame
„Palaiminimų šeštadienio” renginyje N. Akmenėje,
apie kurį išsamiai rašė rajono spauda, o kuopa net
gavo padėkos dovaną už aktyvią pagalbą besiruošiant
šiam susibūrimui. 

Jau dešimtąjį kartą vasario 14-ąją papilėniš-
kiai ateitininkai švenčia Kauno arkivyskupijos or-
ganizuojamame renginyje Kauno Žalgirio arenoje
„Valentino diena kitaip”. Ne išimtis buvo ir šie me-
tai – dalyvavome šventėje „Širdies ritmu”, kur ne tik
klausėmės uždegančių, nuo kėdžių pakeliančių bei
lyriškai skraidinančių muzikinių kūrinių, žymių
žmonių pasakojimų, patys bandėme „įsilieti” į prog-
ramą, bet ir gavome visų Lietuvos Ganytojų suteiktą
Palaiminimą. 

Papilėniškiai ateitininkai, įvairiuose rengi-
niuose šventę Lietuvos valstybės atkūrimo dieną, o
vakare suspėję dar ir pas draugus – Viekšnių atei-
tininkus jų gimtadienio puotoje pasilinksminti, va-
sario 17-ąją Papilės Šv. Juozapo bažnyčioje jau patys
rengė šventę kitiems. Tą dieną, po šv. Mišių, Papilės
šventovėje vyko piešinių konkurso – parodos „Šv. Ka-
lėdų angelas” nugalėtojų ir visų dalyvių apdovano-
jimas. Jaunimas, konsultuojamas Papilės Simono
Daukanto gimnazijos dailės mokytojų Dalios Saka-
lauskienės ir Vytenio Rimkaus, konkursui pristatė
daugiau kaip 90 darbų, kurie dar Advento pradžio-

je papuošė senos ir šaltos Papilės Šv. Juozapo baž-
nyčios sienas. Sveikinimo ir padėkos žodį tarė šių
konkursų iniciatorė, prieš 17 metų pradėjusi pir-
muosius tokio pobūdžio renginius, tautodailininkė,
buvusi gimnazijos dailės mokytoja Filomena Ado-
mavičienė. Jos specialus prizas „Dieviškoji moti-
nystė”, kaip ir direktoriaus pavaduotojos Kristinos
Dorofėjienės įsteigtas apdovanojimas, atiteko Mo-
nikai Anužytei. Gražiausiais buvo pripažinti Agnės
Šetkauskaitės, Neidos Kondrašovos, Melenos Kuokš-
tytės, Vaidos Skiriūtės darbai. Į maloniausių pieši-
nių atranką įsijungė ir visi parapijiečiai – jų slap-
tu balsavimu išrinkti Saulės Puzaraitės ir Austėjos
Nociūtės kūrinėliai. Kasmet labiausiai patikusius
darbelius pastebi ir fotomenininkė Onutė Fokienė.
Šiemet jos prizininkais tapo Milda Miniotaitė ir Val-
das Povilaitis. O ūkininkai iš Griežių Genutė ir Do-
mas Činčiukai savo įsteigtus apdovanojimus skyrė
Nedai Kyzikaitei ir Titui Spaičiui. Gausų būrį
mėgstančių piešti dovanėlėmis pamalonino gim-
nazijos floristikos būrelio vadovė Angelė Buinienė.
Apdovanojimų ceremoniją užbaigė Papilės Šv. Juo-
zapo parapijos klebonas kun. Rimvydas Marozas, ku-
ris savo įsteigtą nominaciją „Meniškumas” įteikė
Monikai Anužytei. Renginio organizatoriai padėkojo
ne tik piešėjams, bet ir įvairių nominacijų, apdo-
vanojimų steigėjams. Dovanų, saldumynų, gėlių ir
bažnyčioje dalyvavusių parapijiečių šiltų plojimų už-
teko visiems. 

Darai šventę kitiems – širdyje šventę jauti ir pats.
Džiugu ateitininkų širdyse. Ir tiek daug
gerų žodžių norisi tarti visiems, kas pri-
siliečia prie visų kasdienių ateitininkų ste-
buklų: laimėtų projektų steigėjams, kuo-

pos rėmėjams, gimnazijos vadovams, tėveliams… O
prieš akis laukia nauji Papilės ateitininkų darbai:
kraujo donorystės akcija, konkursas – paroda vely-
kine ir pavasario švenčių tema, išvykos, sveikatin-
gumo savaitgaliai, šalies moksleivių ateitininkų
akademija, AF konferencija…su Viešpaties pagalba
tik spėk suktis.

Genovaitė Pundziuvienė
Papilės Simono Daukanto gimnazijos mokytoja, 

Šv. Aloyzo ateitininkų kuopos globėja

Ateitininkų Šalpos Fondo
Metinis susirinkimas ir

tradicinė vakarienė
šeštadienį, kovo 23 d. Ateitininkų namuose

4 val. p. p. – Metinis narių susirinkimas
6 val. v. – iškilminga vakarienė

Meninę programą ,,Į šviesą!” atliks
aktorė Audrė Budrytė-Nakienė.

Norintys dalyvauti vakarienėje prašomi užsisakyti vietas
paskambinus Palmirai tel. 847-949-1046 arba pranešti 

el. paštu: ASF2019banketas@gmail.com.

Tapkite AŠF nariais. Savo aukas siųskite
Ateitis Relief Fund 

1380 Castlewood Dr. Lemont, IL 60439

Iš Čikagos…

… ir iš Papilės ateitininkų kasdienybės 

Kiekvieną pirmą mėnesio
sekmadienį Čikagos Pra-
no Dielininkaičio-Partiza-
no Daumanto kuopos jau-
nieji ateitininkai susirenka
Ateitininkų namuose, Le-
monte. Vasario 3 d. susi-
rinkime darželio, pirmo ir
antro skyriaus jaunučiai
paminėjo Lietuvos nepri-
klausomybės šventę, atlik-
dami tautišką rankdarbį.

Papilės kuopos sekretorė Ugnė Norkutė dėkoja piešinių
konkurso pradininkei mokytojai Filomenai Adomavičienei.
Viduryje – klebonas Rimvydas Marozas.

Jauniausi Čikagos ateitininkai su savo vadovais. Ilonos Didžbalienės nuotraukos 

Geriausi piešėjai Papilės šv. Juozapo bažnyčioje po apdovanojimo.
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T i k s l a s – Amerika 2018
Dienoraštis – 7

Detroitas – motorų miestas, šiuolaiki-
nių automobilių gimtinė – „Gabalėliai
Lietuvos [http://www.global.truelit-
huania.com/lt] ir „Tikslas – Amerika”
[http://map.truelithuania. com] pro-
jek tams labai svarbus. Ekspedicijos
dalyviai Aistė ir Augustinas Žemai-
čiai pasakoja kodėl.

Augustinas:  Būtent Detroite dar
2012 m. pirmąsyk aplankiau Amerikos
lietuvių bažnyčią ir rajoną, būtent ten
– ir paskui Čikagoje – savo akimis įsi-
tikinau, kad lietuvišką paveldą užsi-
enyje būtina aprašyti vienoje vietoje,
kad įspūdingo paveldo yra ne tik bu-
vusiose LDK žemėse, bet ir už Atlanto.

Uždaryta  bažnyčia, kur 
prasidėjo  gabalėliai Lietuvos

Augustinas: Šv. Antano bažnyčią, po
kurią 2012 m. maloniai apvedžiojo Re-
gina Juškaitė-Švobienė, šiemet radau
pasikeitusią. Uždarytą. Detroitas –
nykstantis miestas, autopramonė smu-
ko, nusikalstamumas išaugo, lietuviai
išsikėlė, visi baltaodžiai kartu paėmus
tesudaro 10 proc. miestelėnų, o gy-
ventojų sumažėjo dviem trečdaliais.
Dabar bažnyčioje – anglų kalbos kur-
sai naujiems, ispanakalbiams, imig-
rantams.

Bet jei 2012 m. Detroite lankiausi
kaip eilinis keliautojas, tinklaraščio
apie užsienio šalis  „AŽ kelionės ir
mintys” (http://www.augustinas .net)
autorius, o „Gabalėliai Lietuvos” pro-
jektas dar gyveno tik mano mintyse, tai
šiais metais atvykau su konkrečia mi-
sija. Sistemingai patyrinėjęs supra-
tau, kad be Šv. Antano bažnyčios lie-
tuviškų vietų Detroite – dar dešimt.

Per dieną turėjome ne tik kiek-
vieną aplankyti, bet ir užeiti į vidų, pa-
sikalbėti su dabartiniais savininkais,
kurie beveik visur – nebe lietuviai. Pa-
dėti susitarti pasisiūlė Anne Tubinis-
Audette, „Gabalėlių Lietuvos” gerbėja.
Ji – „netipinė pagalbininkė”: tėvai jos
neaugino lietuviškai, o savo kilmę at-
rado pati, tik prieš keletą metų inter-
neto dėka. Bet jau kai atrado, stačiai į
ją pasinėrė ir internete apie Lietuvą ir
lietuvišką paveldą JAV skaito viską!
Džiugu, kad tokie puslapiai kaip „Ga-
balėliai Lietuvos” padeda atrasti net ir
seniai nutrauktą ryšį su Lietuva; kai
lietuvių kilmės amerikiečių – per mi-
lijoną – yra nemažas potencialas. Bet
tam reikia informacijos anglų kalba:
būtent todėl visos mūsų svetainės ir
„Tikslas – Amerika” žemėlapis – dvi-
kalbiai.

Lietuviškus dokumentus
išsaugojo nelietuviai

Augustinas: Detroito lietuviškoms
vietoms pasisekė: tiek buvusi Šv. Pet-
ro bažnyčia, tiek Lietuvių namai su-
remontuoti, viduje yra nuotraukų, pri-
menančių lietuvišką praeitį, interjero
detalių, ant Lietuvių namų net didelis
užrašas „Lithuanian Hall” likęs. O juk
didelė dalis Detroito sudeginta, su-
griauta...

Aistė: Tačiau pats didžiausias nus-
tebimas mūsų laukė Lietuvių namų vi-
duje. Dabartinių savininkų – nekilno-
jamojo turto vystytojų – darbuotojas iš

sigręžė, jų organizacijos (tarp jų ir
Lietuvių namai) spėriai užsidarė.

Aistė: Komunistiniai dokumentai
grįžo į spintelę. Išvažiavome. Anne
paskui dar grįžo, juos perfotografavo,
kad liktų skaitmeninės kopijos. Dabar,
Lietuvai išsilaisvinus, tikriausiai jau
galima – tai tėra istorija. Ir net nuo so-
vietų okupacijos į JAV pasitraukę lie-
tuviai šypsodamiesi mūsų klausinėjo
apie tuos dokumentus.

FLUXUS mistika Detroito mieste 

Augustinas: Prieš palikdami Det-
roito centrą norėjome išspręsti vieną
nuo pat 2012 m. ramybės nedavusį
klausimą. Kaip pačiame miesto centre,
ant Parker-Webb pastato, atsirado vien
lietuviškai (!) parašyta atminimo len-
ta, kad ten gimė Jurgis Mačiūnas?

Akivaizdu tik tiek, kad lenta me-
laginga – Mačiūnas gimė Kaune. Nors
atrodė, kad lentą tikrai turėjo prika-
binti lietuvis (kas kitas parašytų tai-
syklingai lietuviškai?), klausimai apie
tai Michigano lietuviams atsimušdavo
lyg į sieną: „Apie tą lentą iš jūsų gir-
džiu pirmą kartą”. Michigano Lietuvių
Bendruomenės pirmininkė, knygą apie
Michigano lietuvius parašęs autorius
– niekas nieko nežinojo. 

Nukelta į 14 psl.

Tęsinys. Pradžia – sausio 12 d

A. ir A. Žemaičių archyvo nuotraukos

Lietuvių auditorija Wayne universitete Detroite. Iš k.: Aistė Žemaitienė, Anne Tubinis Au-dette ir Augustinas Žemaitis.

spintos staiga ištraukė dėžę lietuviškų
dokumentų, kuriuos naujieji šeimi-
ninkai atrado remonto metu. Atsiver-
čiam – o ten komunistinės dainos,
Sme toną prilyginančios Hitleriui, šlo-
vinančios „draugą Staliną”. Viskas
lietuvių kalba! Akivaizdžiau nei bet
kada anksčiau susidūrėme su tuo, kad
prieškariu nuvykę į JAV kai kurie lie-
tuviai iš vietos radikalų persisėmė
kairiosiomis idėjomis. Ir Lietuvių na-
mai priklausė būtent tokiems, kurie

nieku gyvu būtų nėję į lietuvių baž-
nyčią kitoje gatvės pusėje. Koks ideo-
loginis frontas turėjo būti tas dabar tuš-
čias (kaip ir visas daugiau nei pusės gy-
ventojų netekęs Detroitas) Vernor ke-
lias, kai tiesiai prieš bažnyčios langus
stovi šie Lietuvių namai!

Augustinas:  Tiesa, kai paaiškėjo
sovietinio genocido Lietuvoje mastai,
daugelis kairiųjų Amerikos lietuvių
pagaliau praregėjo ir nuo tų idėjų nu-

Ilgus metus ramybės ,,Tikslas  – Amerika” dalyviams nedavusi atminimo lenta FLUXUS
pradininkui Jurgiui Mačiūnui Detroito centre.
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Parengė Vitalius Zaikauskas

LIETUVA IR PASAULIS

D. Grybauskaitė išvyko į Lenkiją
Vilnius (BNS) – Prezidentė Dalia

Grybauskaitė išvyko valstybinio vizi-
to į Lenkiją, pagrindiniai jo akcentai
bus skirti saugumo ir gynybos klau-
simams.

Lietuvos ir Lenkijos prezidentai
planuoja paskelbti bendrą deklaraciją
saugumo klausimais. 

Gynybos ministrai savo ruožtu
ketina pasirašyti du susitarimus dėl
keitimosi oro stebėjimo radarų duo-
menimis bei dėl Lietuvos ir Lenkijos
brigadų afiliacijos (glaudesnio ben-
dradarbiavimo).

Bendradarbiauti abiejų šalių bri-
gadoms siekiant apginti vadinamąjį
Suvalkų koridorių.

Suvalkų koridoriumi vadinamas
maždaug 100 kilometrų pločio Lietuvos
ir Lenkijos pasienio ruožas, jis iš Va-
karų ribojasi su Rusijos Karaliaučiaus
kraštu, o iš Rytų – su Baltarusija.

Varšuvoje taip pat bus kalbama ES
politikos, bendrų infrastruktūros pro-
jektų įgyvendinimo klausimais. Lie-
tuvą ir Lenkiją jungia europinės reikš-
mės bendri geležinkelių „Rail Baltica”,
magistralės „Via Baltica” ir „Via Car-
patia” projektai.

Abiem šalims ypač svarbus ener-
getinis bendradarbiavimas, integra-
cija į bendrą Europos rinką.

Anot Prezidentūros, elektros tink-
lų su Europa sinchronizavimas, dujų
jungties su Lenkija (GIPL) tiesimas
turi strateginę reikšmę ne tik regiono,
bet ir visos ES energetiniam saugu-
mui.

D. Grybauskaitė Varšuvoje susi-
tiks su kaimyninės šalies prezidentu
Andrzej Duda, Seimo pirmininku Ma-
rek Kuchcinski, Senato pirmininku
Stanislaw Karczewski, premjeru Ma-
teusz Morawiecki.

Negirdėto mastelio teisėjų korupcijos byla
Vilnius (LRT.lt) – Tei-

sėsauga pranešė, jog  ko-
rupcija įtariami Lietuvos
apeliacinio teismo teisėjai
Viktoras Kažys, Konstan-
tinas Gurinas ir Valdima-
ras Bavėjanas, Lietuvos
Aukščiausiojo Teismo tei-
sėjas Egidijus Laužikas,
Vilniaus apygardos teis-
mo teisėjas Henrichas Jag-
linskis, Vilniaus apygar-
dos administracinio teis-
mo teisėjas Arūnas Ka-
minskas, Regionų apygar-
dos administracinio teis-
mo Kauno rūmų teisėjas Gintaras Če-
kanauskas, Vilniaus miesto apylin-
kės teismo teisėjas Robertas Rainys.

Taip pat sulaikyti penki advokatai
– Drąsutis Zagreckas, Romualdas Mik-
liušas, Giedrė Cimbolienė, Aivaras
Surblys ir Marius Navickas.

Iš viso sulaikyti 26 asmenys.
Specialiųjų tyrimų tarnybos va-

dovas Žydrūnas Bartkus sakė, kad
įtariamųjų skaičius gali augti.

Įtariama, kad sutartų kyšių suma
galėjo siekti 400 tūkst. eurų. Anot pro-
kuratūros, konkretūs kyšiai svyravo
nuo vieno tūkstančio iki 100 tūkst.
eurų.

Visi sulaikyti teisėjai turi didelę
24–37 metų darbo patirtį.

Optimistų skaičius Lietuvoje auga
Vilnius (ELTA) – Gyventojų, ma-

nančių, kad reikalai Lietuvoje iš esmės
krypsta į gerąją pusę, daugėja. Nuo
praėjusių metų sausio mėnesio tokių
žmonių padaugėjo 11 proc., ir dabar šis
rodiklis siekia 44 proc. Tuo metu ma-
nančiųjų, kad reikalai iš esmės kryps-
ta į blogąją pusę, per metus sumažėjo
6 proc. Šiuo metu situaciją šalyje ver-
tinančių blogai rodiklis siekia 54 proc.
2 proc. apklaustųjų neturėjo nuomonės
šiuo klausimu.

Atliktos apklausos duomenimis,
didžiausi optimistai yra jaunimas iki
30 metų (53 proc. mano, kad reikalai ge-
rėja), didmiesčių gyventojai (52 proc.),
respondentai su didžiausiomis šeimos
pajamomis per mėnesį – per 1 000 eurų
(50 proc.), vadovai (51 proc.) bei besi-
mokantis jaunimas (62 proc.).  

Apklausa taip pat rodo, kad daž-
niau už kitus dabartine padėtimi ša-
lyje yra nepatenkinti vyresni nei 50
metų žmonės (64 proc. mano, kad rei-
kalai blogėja), gyvenantys kaimo vie-
tovėje (60 proc.), respondentai su vi-
duriniu ar profesiniu išsilavinimu
(62 proc.) bei su mažiausiomis šei-
mos pajamomis per mėnesį – iki 600
eurų (68 proc.), pensininkai (71 proc.),
bedarbiai ir namų šeimininkės (61
proc.) ir kairiųjų pažiūrų gyventojai
(56 proc.).

Paskutinį kartą gyventojai padėtį
Lietuvoje panašiai vertino iš karto po
2016 metų spalio mėnesio rinkimų,
kai susiformavo nauja valdančioji dau-
guma. 2016 m. gruodį 43 proc. manė,
kad reikalai šalyje gerėja, o 56 proc.
manė priešingai. 

Kreipiasi į KT dėl dar vieno referendumo
Vilnius (LRS inf.) – Opozicinės

frakcijos surinko parašus kreiptis į
Konstitucinį Teismą (KT), kad jis įver-
tintų naująjį Referendumo įstatymą
bei valdančiųjų paskelbtą referendu-
mą dėl Seimo narių skaičiaus maži-
nimo. 

Konservatorių inicijuotame krei-
pimesi keliamas klausimas, ar nuo
sausio įsigaliojęs naujos redakcijos
Referendumo įstatymas neprieštarauja

Konstitucijai, taip pat – juo remiantis
paskelbtas referendumas dėl mažesnio
Seimo narių skaičiaus.

Seimas paskutinę pratęstos ru-
dens sesijos dieną praėjusią savaitę pa-
skelbė referendumą dėl Seimo narių
skaičiaus mažinimo nuo 141 iki 121. Pa-
gal nutarimą, jis vyks gegužės 12 die-
ną su prezidento rinkimais.

Opozicija iniciatyvą vadina po-
pulistine. 

NATO pasmerkė V. Putino grasinimus 
Briuselis (BNS) – NATO pasmer-

kė Rusijos prezidento Vladimiro Pu-
tino  „nepriimtinus” grasinimus dis-
lokuoti naujų raketų, nutaikytų į Va-
karų šalių sostines, žlungant svarbiai
Šaltojo karo laikų sutarčiai.

Rusijos lyderis savo karingu tonu
metiniame pranešime perspėjo  Was-
hingtoną nedislokuoti naujų raketų
Europoje, jeigu galutinai subyrės Vi-
dutinio nuotolio branduolinių pajė-
gų (INF) sutartis. Jis pridūrė, kad
priešingu atveju Maskva dislokuotų
atitinkamus ginklus, nutaikytus į
„sprendimų priėmimų centrus”.

„Rusijos pareiškimai nusitaikyti
į Sąjungininkus yra nepriimtini. Ra-
giname Rusiją susitelkti į grįžimą
prie Vidutinio nuotolio branduolinių

pajėgų sutarties laikymosi”, – sako-
ma NATO atstovo pavaduotojo Pierso
Cazalet pranešime.

JAV anksčiau šį mėnesį pareiškė,
kad traukiasi iš INF sutarties, nes
Rusija jau kelerius metus ją pažeidi-
nėja, dislokavusi vieną naują spar-
nuotųjų raketų sistemą. Rusija savo
ruožtu tvirtina, kad šis sistema ati-
tinka INF reikalavimus, ir nurodė,
kad taip pat pasitrauks iš 1987 metais
sudaryto dvišalio susitarimo.

NATO  vadovas Jens Stoltenberg
pastarosiomis savaitėmis ne kartą
sakė, kad Aljansas nedislokuos jokių
naujų nuo žemės paleidžiamų bran-
duolinių ginklų, atsakydamas į Rusi-
jos raketų grėsmę.

„Microsoft“ perspėja dėl programišių išpuolių 
Frankfurtas prie Maino, Vo-

kietija (BNS) – Programinės įrangos
milžinė „Microsoft” pranešė užfiksa-
vusi kibernetinių atakų prieš artėjan-
čius Europos Parlamento ir naciona-
linius rinkimus Europos Sąjungoje,
perspėdama pilietinės visuomenės gru-
pes, politikus ir rinkimų kampanijas.

Pasak pranešimo, atakas surengė
su Rusijos žvalgyba siejama grupė
„Strontium”, saugumo kompanijoms
bei vyriausybinėms agentūroms dar ži-
noma kaip kompiuterinių įsilaužėlių
grupė „Fancy Bear” ir „APT28”.

„Šios atakos neapsiriboja pačio-
mis kampanijomis, bet dažnai išplinta
į mokslinių tyrimų centrus ir nevy-
riausybines organizacijas, nagrinė-
jančias demokratijos, rinkimų patiki-
mumo ir viešosios politikos temas bei
dažnai palaikančias kontaktus su vy-
riausybės pareigūnais”, – paskelbė
bendrovės saugumo vadovas Tom Burt. 

Bendrovė nurodė, kad neseniai
„užfiksavo atakų, nutaikytų prieš Vo-
kietijos užsienio reikalų draugijos

(DGAP), taip pat Aspeno instituto ir
Vokietijos Marshall  fondo (GMF) sky-
rių Europoje darbuotojus”.

Programišiai panaudojo vadina-
mąjį „tikslingą internetinį sukčiavi-
mą” (spearphishing) – pasinaudodami
netikrais elektroniniais laiškais arba
interneto svetainėmis jie sužinodavo
darbuotojų kredencialus ir gaudavo
prieigą prie kompiuterinių sistemų.

Jų taikiniais tapo minėtų organi-
zacijų darbuotojai Belgijoje, Prancū-
zijoje, Vokietijoje, Lenkijoje, Rumu-
nijoje ir Serbijoje.

Artėjančiais mėnesiais Senajame
žemyne vyks visa virtinė rinkimų,
įskaitant Europos Parlamento rinki-
mus, Estijos, Suomijos ir Belgijos na-
cionalinių parlamentų rinkimus bei
prezidento rinkimus Slovakijoje, Uk-
rainoje ir Lietuvoje.  

Atakos gali būti vykdomos „įsi-
laužiant į rinkimų sistemas, slapta re-
miant kandidatus arba skleidžiant nuo-
dingas naujienas tradicinėje arba in-
ternetinėje žiniasklaidoje”, – pridūrė jis.

Netikri pranešimai Latvijos gynybos ministro vardu
Ryga (BNS) – Panaudojant suklas-

totą elektroninio pašto adresą Latvijos
gynybos ministro Artis Pabriks vardu
keliems adresatams valstybinėse įstai-
gose buvo išsiųsti neteisingi, kompro-
mituojančio turinio pranešimai.

Melagingi pranešimai A. Pabriko
vardu  buvo išsiuntinėti iš Rusijoje
esančių serverių. Laiškuose sakoma,
kad  vasario 16 dieną jis apsilankė
bare Rygos senamiestyje, kur dvip-
rasmiškai leido laiką.

Vatikanas svarsto lytinius nusikaltimus Bažnyčioje 
Vatikanas (BNS) – Popiežius Pran-

ciškus Vatikane pradėjo Bažnyčios ly-
derių iš viso pasaulio konsultacijas dėl
to, kaip reaguoti į dvasininkų vykdomo
vaikų lytinio išnaudojimo atvejus.

Popiežius skyrė pusketvirtos die-
nos, per kurias įtikinės vyskupus
spręsti pedofilijos problemą, bandy-
damas suvaldyti Katalikų Bažnyčiai vi-
same pasaulyje pakenkusį skandalą.

Pranciškus siekia susidoroti su be-
sitęsiančiu skandalu, vėl smogusiu
Bažnyčiai 2018-aisiais įvairiose pa-
saulio šalyse, įskaitant Čilę, Vokietiją
ir Jungtines Valstijas.

Daug Katalikų Bažnyčios lyderių
visame pasaulyje toliau gina Bažnyčios
reputaciją neigdami, kad kunigai ža-
gina vaikus, ir diskredituodami lytinių
nusikaltimų aukas.

Jame dalyvauja maždaug 190 vys-
kupų konferencijų pirmininkų, reli-
ginių ordinų lyderių ir Vatikano ins-
titucijų vadovų. Per paskaitas ir se-
minarus bus kalbama apie lytinių nu-
sikaltimų prevenciją Bažnyčioje, rū-
pinimąsi aukomis ir lytinio išnaudo-
jimo atvejų tyrimą.

Per šį susitikimą siekiama apmo-
kyti 114 vyskupų, kurie grįžę į savo ša-
lis aiškiai žinotų, kaip pastebėti ir
tvarkytis su lytinio išnaudojimo ir
pedofilijos atvejais.

Tačiau šią užduotį apsunkina fak-
tas, kad kai kurios bažnyčios, ypač Azi-
joje ir Afrikoje, neigia, jog ši problema
egzistuoja.

JAV Katalikų bažnyčią sukrėtė
viena giliausių krizių istorijoje dėl
Theodore McCarrick, kadaise įtakin-
go amerikiečių kardinolo, kuris pra-
ėjusią savaitę buvo pašalintas iš ku-
nigų luomo už mažamečių ir suaugu-
siųjų tvirkinimą.

Popiežius siekia susidoroti su pedofilijos
skandalu. New York Post nuotr. 

Lietuvą sukrėtė lig šiol negirdėto mastelio ir cinizmo aukš-
čiausių ir garsių teisėjų suėmimas. 15 min.lt nuotr.



2019 VASARIO 23 D., ŠEŠTADIENIS 9

Parengė Dainius Ruževičius

SPORTAS

Oficiali Europos krepšinio čempionato
svetainė paskelbė dalyvių lentelę ir šį
kartą joje  Lietuvos komanda prarado
dvi pozicijas – iš penktosios smuktelė-
jo į septintąją. 

Didžiausią šuolį aukštyn padarė
Latvijos komanda, kuri buvo
už dešimto ribų, o dabar pakilo

į šeštąją vietą ir jau yra viena vieta
aukščiau už mūsiškius. Tuo tarpu

Giann Antetokounmpo praradę graikai
iš antros vietos nusmuko į penktą. 

FIBA sudaryta dalyvių lentelė:
1. Ispanija, 2. Serbija, 3. Prancūzija, 4.
Kroatija, 5. Graikija, 6. Latvija, 7. Lie-
tuva, 8. Gruzija, 9. Slovėnija, 10. Tur-
kija, 11. Italija, 12. Izraelis, 13. Rusija,
14. Lenkija, 15. Juodkalnija, 16. Čekija,
17. Belgija, 18. Suomija, 19. Vokietija, 20.
Vengrija, 21. Islandija, 22. Ukraina,
23. Didžioji Britanija, 24. Rumunija.

Lietuvių kilmės kovotoja Rose Namajunas gegužės
mėnesį stos į kovą ginti labiausiai prestižinės mišrių
kovos menų (MMA) organizacijos – UFC – pasaulio
čempionės diržą, o vasaros pabaigoje ji ketina ap-
silankyti Lietuvoje. 

Gegužės 11 dieną Brazilijoje R. Namajunas
gins UFC minimalaus svorio kategorijos čem-
pionės diržą akistatoje su šios svorio katego-

rijos reitingo lydere brazile Jessica Andrade.
UFC čempionės diržą R. Namajunas iškovojo 2017

metais, nugalėjusi lenkę Joanną Jedrzejczyk. Pra-
ėjusių metų balandį ji laimėjo atsakomąją kovą ir ap-
gynė diržą. Vėliau ji gydėsi traumą ir jos sugrįžimas
įvyks tik šių metų gegužę. „MMA Show” laidoje ko-
votoja prisipažino, kad po traumos ji jau yra atsiga-
vusi ir nekantrauja grįžti į kovos areną.

R. Namajunas tėvai iš Lietuvos į JAV išvyko 1991
metais. Sportininkė anksčiau minėjo, kad stengiasi
su seneliais ir tėvais kalbėti lietuviškai. Paskutinį kar-
tą ji Lietuvoje lankėsi 2013 metais. R. Namajunas yra
susižadėjusi su buvusiu UFC kovotoju Pat Barry.

„Po šios kovos, rugpjūčio mėnesį, planuoju at-
vykti į Lietuvą. Vyks mano pusbrolio vestuvės. No-
riu jose dalyvauti ir pirmą kartą iš arti pamatyti tra-
dicines lietuviškas vestuves. Galbūt mes su Pat at-
eityje padarysime tą patį”, – kalbėjo R. Namajunas.

Denverio „Nuggets” savininkas
Josh Kroenke pranešė, kad pra-
tęsė sutartis su krepšinio ope-

racijų vadovu Tim Connelly bei gene-
raliniu vadybininku lietuviu Artūru Kar-
nišovu. „Nuggets” taip pat pratęsė su-
tartis su kitais krepšinio operacijų dar-
buotojais, tarp kurių yra ir dar du lietu-
viai –  Tomas  Balčėtis ir Martynas Po-cius.

Aš labai didžiuojuosi paskelbda-

mas, kad pratęsėme sutartis su visais
mūsų biuro darbuotojais, nes mūsų ke-
lionė į šį lygį buvo dėka sunkaus dar-
bo, kantrybės ir pasitikėjimo vienais
kitais. Tikiuosi, kad ‘Nuggets’ gerbėjai
džiaugiasi matydami mūsų ateitį. Mes
tikime, kad galime laimėti NBA čem-
pionų titulą”.

„Nuggets” šiame NBA sezone
yra iškovojusi 39 pergales bei paty-
rusi 18 pralaimėjimų ir Vakarų kon-
ferencijoje užima antrą vietą.

Charlotte mieste, North Carolina valsti-
joje vasario 15–17 dienomis spindėjo vi-
sos ryškiausios NBA žvaigždės. ,,Visų
žvaigždžių” savaitgalio pagrindiniu ak-
centu tapo LeBron James ir Gianni Ant-
etokounmpo komandų akistata, pado-
vanojusi visą puokštę įspūdingų epizo-
dų, tritaškių fejerverką bei žvėrišką re-
zultatyvumą.

L. James surinkta ekipa nukovė
savo oponentus 178:164 (37:53,
45:42, 50:36, 46:33), nors rungtynių

pradžioje solidžiau žaidė Graikijos su-
peržvaigždės bendražygiai. Iš viso šio-
se rungtynėse krepšininkai išmetė net
167 tritaškius, iš kurių tikslą pasiekė 62.

Pats G. Antetokounmpo iki per-
traukos jau buvo surinkęs 20 taškų, o iš
viso susitikimą baigė su 38 taškais, ta-
čiau naudingiausio žaidėjo prizas ati-
teko ne jam. Tradiciškai šis prizas iš-
keliavo laimėjusio komandos rezulta-
tyviausiam žaidėjui, o juo tapo 31 tašką
pelnęs „Golden State Warriors” lyderis
Kevin Durant. Jis ėmėsi iniciatyvos ket-

virtajame kėlinyje ir per šią atkarpą pel-
nė 11 taškų. Naudingiausio žaidėjo pri-
zas jam buvo atitekęs ir 2012-aisiais. 

Rungtynių metu netrūko daugybės
įspūdingų epizodų, o vieną gražiausių
sukūrė Stephen Curry ir G. Anteto-
kounmpo. Geros nuotaikos nestokojęs
„Warriors” ,,mažylis” apšilimo metu ir
pats įspūdingai įkrovė kamuolį į krep-
šį, o būdamas ant parketo turėjo progą
ir apsiginti prieš savo bendraklubį
Klay Thompson.

Atskiro  paminėjimo vertas ir Vo-
kietijos krepšinio legendos Dirk No-
witzki pasirodymas. Vardinį kvieti-
mą į šį  susitikimą  gavęs  puolėjas   žai-
dė vos  4  minutes,  tačiau per jas spė-
jo  pataikyti visus tris tolimus meti-
mus.

Supermeno šuolis, neapgintas ti-
tulas ir metimas iš aikštės 

vidurio

Supermeno marškinėliai, šuolis
per Shaquille O’Neal ir užsikabinimas
už lanko alkūne atnešė Oklahoma City

R. Namajunas ir E. Kavaliauskas sužinojo savo varžovus ir sieks apginti iškovotus titulus JAV kovų ringuose.

Supermeno šuolis per Sh. O’Neal atnešė H. Diallo sėkmę NBA dėjimų konkurse. 

NBA šventėje    – krepšinio žvaigždės Pratęsta sutartis su lietuviais

Europos krepšinyje – septinti

R. Namajunas ir E. Kavaliauskas jau žino savo varžovus

Sieks patvirtinti nenugalimojo statusą

Kitą savo varžovą jau žino ir Lietuvos bokso pro-
fesionalas Egidijus Kavaliauskas. Pusvidutinio svo-
rio kategorijos WBO tarpkontinentiniu čempiono dir-
žu pernai apsijuosęs kaunietis kovo 30 d. Phila-
delphijoje (JAV) susidurs su 33-ejų amerikiečiu Ray
Robinson. Kovai numatyta 10 raundų.

30-metis lietuvis, gyvenantis JAV, iki šiol laimėjo

visas 21 dvikovą, iš jų 17 – nokautais. R. Robinson sąs-
kaitoje – 24 pergalės (12 – nokautais) ir 3 pralaimė-
jimai (1 – nokautu). 

Amerikietis gali tikėtis  žiūrovų palaikymo, ka-
dangi su E. Kavaliausku galynėsis gimtajame mies-
te. Po šios akistatos lauks pagrindinė vakaro dvikova
tarp ukrainiečio Aleksandro Gvozdyk ir prancūzo
Doudou Ngumbu dėl WBC pussunkio svorio kate-
gorijos pasaulio čempiono diržo.

,,Thunder” gynėjui Hamidou Diallo
sėkmę NBA dėjimų konkurse. Šis dėji-
mas tapo tikra konkurso puošmena.
Prieš šuolį Hamidou praplėšė savo
„Thunder” marškinėlius ir sukėlė aud-
ringus plojimus, parodydamas, kad po
jais slepiasi Supermeno simbolis. O
skrydis per 216 cm ūgio Sh. O’Neal
buvo išties įspūdingas – atlikęs dėjimą
H. Diallo alkūne užsikabino už lanko.
,,Taip, neabejojau, kad tai padarysiu.
Būčiau nekvietęs jo, jei nebūčiau buvęs
tikras”, – sakė „Visų žvaigždžių” sa-
vaitgalio metu triumfavęs 196 cm ūgio
20-metis, savo dėjimui atlikti pasirinkęs
ko gero didžiausią žmogų arenoje.

Stephen Curry nepavyko susigrą-
žinti NBA tritaškių konkurso nugalė-

tojo vardo. „Golden State Warriors”
žvaigždė konkurso finale nusileido Joe
Harris iš Brooklyno ,,Nets”.

Rekordiniu karjeroje 50,1 proc.
taiklumu tritaškius metantis J. Harris
finale surinko 26, S.Curry – 24 taškus.
Tai pirmas kartas konkurso istorijoje,
kai pergalę šventė „Nets” klubo žaidė-
jas.

Ne viską Jayson Tatum (Bosto no
,,Celtics”) atliko idealiai, tačiau puikiai
atakavęs iš toli laimėjo NBA įgūdžių
konkursą, vykusį NBA „Visų žvaigž-
džių” savaitgalio metu. Galutinę per-
galę J. Tatum atnešė oportunistinis me-
timas iš aikštės vidurio. Jis tapo pir-
muoju „Celtics” žaidėju, laimėjusiu  šį
konkursą.

DRAUGAS
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Draugui 110. Ko nenunešė laiko tėkmė...

Atkelta iš 1 psl.

JAV atvėrė plačias erdves kūrybai

O pradžia buvo 1990 m., kai Ro kas ir Sonata, dar
būdami studentai, pirmą kartą išvyko iš Lietuvos į
du tarptautinius konkursus. Augusius griežtai už-
daroje  sovietinėje aplinkoje, kur muzikiniame iš-
silavinime vyravo puiki rusiškoji akademinė groji-
mo mokykla, staiga išvykusius į užsienį jaunuosius
pianistus pribloškė tai, kad tuose konkursuose jie iš-
girdo, kaip galima vieną ir tą patį kūrinį atlikti skir-
tingai. Ir tas skir tingas grojimas gali būti gražus, įdo-
mus ir įtikinamas. „Įsiklausai – če kas groja vienaip,
prancūzas – dar ki taip, o, žiūrėk, vokietis tą patį kū-
rinį jau interpretuoja vėl kitaip. Būtent po to daly-
vavimo tarptautiniuose kon  kursuose mes su Sona-
ta staiga supratome, kad eidami tuo pačiu miš ko ta-
keliu, mes visiškai nema to me, koks gražus tas miš-
kas, kadangi prieš savo nosis matome tik takelį”, –
prisimena R. Zubovas. 

Vėliau, kai netikėtai pavyko iš vykti į Čikagą, jie
čia sutiko puikų profesorių, kažkada dirbusį Mask-
vo je. „Taigi Čikagoje mes gavome ru siš ko pianizmo
mokyklą, bet jau pripil dytą pasaulinio patyrimo”, –
sako pašnekovas. Profesine prasme jaunieji pianis-
tai iš Lietuvos Amerikos universitete iš karto paju-
to, kaip smarkiai skiriasi mokymo metodika, studijų
organizavimas. Tai buvo ir pirmoji artimesnė pa-
žintis su kompiuteriais ir naujomis technologijomis
– Amerika garsėjo atviros informacijos erdve, kur
akademinė žinių bazė su niekuo nesulyginama.
„Pavyz džiui, randi archyve knygą, kuri yra kažku-
riame pasaulio taške. Tu ją gali užsisakyti ir tau iš
karto atsiunčia. Studento noras sužinoti kuo daugiau
yra įstatymas visiems. Tad tas lais vos informacijos
srautas kaip didelė banga bloškė mus į pažinimo pa-
saulį, kuriame turėjome išmokti atsirinkti tai, kas
svarbu, turėjome patys sau įrodyti, kad mums tai iš
tiesų įdomu. 2000 m. grįžus į Lietuvą tas susifor-
mavęs amerikietiškas požiūris mums labai padėjo.
Mes iki šiol dirbame principu: tai, ką darai, turi tuo
sirgti, tau turi tai patikti ir galų gale – kaip tai pa-
darysi ir ko pasieksi, bus tik tavo asmeninė perga-
lė”, – apie Ame ri koje įgytą patirtį pasakoja pianis-
tas R. Zubovas. 

Teko paragauti Lietuvos pedagogo duonos

Grįžę į Lietuvą Rokas ir Sonata pasinėrė į kon-
certinę veiklą. R. Zubovas dvylika metų dėstė Lie-
tuvos muzikos ir teatro akademijoje, vėliau perėjo į
Kauno Vytauto Didžiojo universitetą, kur tuo metu
buvo siekiama įgyvendinti klasikinių laisvųjų menų
(Artes liberales – lot.) studijų programą. Pavadini-
mas Artes liberales primena apie klasikinę lavinimo
sistemą, apimančią 7 dalykus: gra matiką, logiką, re-
toriką, muziką, aritmetiką, geometriją ir astrono-
miją, kurie antikos laikais bei viduramžiais buvo lai-
komi išsilavinimo pagrindu. „Kadangi aš Ameriko-
je dės čiau panašaus tipo aukštojoje mokykloje, tai ne-
blogai žinojau, kaip galima išnaudoti aplinkybes ir
savo žinias. Įsivaizdavau, kaip galima mu zikantus at-
verti gilesniam akademiniam humanitariniam mąs-
tymui ir kaip humanitarus priartinti prie muzikos.
Pavyzdžiui, Amerikoje dės čiau rokenrolo istoriją.
Reikėjo išma nyti, kaip studentus  sudominti muzi-
ka, kad jie pasistatę bokalus ne tik kinkuotų galvas
baruose, o kad  ge bėtų tą muziką analizuoti, kad ga-
lėtų girdėti, kuo ji skiriasi nuo kitos. Nuo lat ieškai
įvairiausių būdų, kad žmogus giliau suvoktų muzi-
ką ir atidžiau jos klausytųsi. Šias savo kūrybines idė-

jas ir Amerikoje įgytą profesinę patirtį Lietuvoje įgy-
vendinau tik iš dalies. Lietuvos aukštųjų mokyklų ap-
linka dar vis neleidžia iki galo at siverti  naujovėms,
nes vis dar gajus stagnacinis ‘važiavimas senais, pa-
 tik rintais bėgiais’, kuris dažnai pra silenkia su šiuo-
laikiniais poreikiais”, – sako R. Zubovas. 

Čiurlionistikos centras – genijaus ne tik
kultūrinis, bet ir genetinis palikimas

Praleidęs tą profesinės veiklos stotelę, į kurią va-
žiuojama „senuoju maršrutu”, R. Zubovas 2014 m.
pradė jo vadovauti nuo 1995 m. veikian tiems Vilniaus
Čiurlionio namams. Istorinis pastatas, esantis Vil-
niaus senamiestyje, kur 1907–1908 m. gy ve no ir
kūrė lietuvių kompozitorius ir dailininkas M. K.
Čiurlionis, pirmiausia nepaprastai išpuoselėtas
savo dvasia. Ir tai ypač justi žinant, kad po Antrojo
pasaulinio karo šitie namai buvo siaubingai nunio-
koti, o pokario metais tapę asocialių šeimų prie-
globsčiu, buvo visiškai neprižiūrimi ir nugyventi. Ir
tik Vilniaus Čiurlionio namų šviesaus atminimo pir-
mojo di rektoriaus Stanislovo Urbono pastangomis
šios patalpos prikeltos naujam gyvenimui. R. Zubo-
vas pasakoja, kad neseniai anapilin iškeliavęs buvęs

na mų direktorius įrenginėdamas šias patalpas sen-
daikčių turguje  la bai dėmesingai rinko baldus ir ki-
tas interjero detales, kad tik kuo tiksliau galėtų at-
kurti kambario, kurį kadai se nuomojo trumpam Vil-
niuje apsistojęs M. K. Čiurlionis, istorinį laikmetį. 

Ši memorialinė vieta pelnytai yra tapusi M. K.
Čiurlionio atminties įprasminimu, o jo kultūrinė in-
telektualinė veikla, garsėjanti renginiais ir eduka-
ciniais projektais, siekia tinkamai pasirūpinti ge-
nijaus palikimu. 

Lietuva Čiurlionio metų neminėjo

Minint Čiurlionio 100-ąsias mirties metines
buvo pasiekta, kad UNESCO 2011-uosius paskelbs
Čiur lio nio metais. Deja, šalies Seimas nu balsavo, kad
Lietuvoje nebus skelbiami Čiurlionio metai. Para-
doksas tai, kad kai pasaulis  2011-aisiais minėjo Čiur-
lionio metus, Lietuva tuo tarpu juos paskyrė Czes-
law Milosz atmini mui. „Tai rodo tokį ilgalaikį mū -
sų pačių keistą požiūrį ne tik į kultūrą, bet ir į savo
iškiliuosius kū rėjus”, – sako R. Zubovas, pridurda-
 mas, kad žmonėms Čiurlionis yra svarbus, ir  2011 m.
tai buvo labai aiš kiai parodyta. „Nors ir nebuvo vie-
šai ir oficialiai skelbti Čiurlionio metai, tačiau Lie-

tuvoje turbūt nebuvo
mies telio ar mokyklos,
kur nebūtų įvykęs ren-
ginys jam paminėti. Be
jokios valstybinės už-
duoties, be jokios oficia-
liai tam sudarytos prog-
ramos nedide lės ben-
druomenės ėmė ir rengė
koncertus, renginius,
įvairius paminė jimus,
skirtus Čiurlioniui”, –
sako R. Zubovas.

Pianistą ypač liūdi-
na valstybės požiūris dar
ir todėl, kad jis šią si-
 tua ciją turi su kuo paly-
ginti. Pasak jo, tuo metu,
kai kaimyninės valsty-
bės demonstruoja, kaip
galima savuosius geni-
jus kelti aukštyn, kaip
galima juos dar labiau

Čiurlionis visais laikais buvo tas,
pas kurį 
reikia ateiti

„Draugo” puslapiuose nuolat mirgėjo žinutės apie Roko ir Sonatos koncertinę veiklą Amerikoje.

Pianisto Roko Zubovo repertuare didžiausią dalį užima jo prosenelio M. K. Čiurlionio  kū-
rybinis palikimas. Asmeninio archyvo nuotr.
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garsinti ir padaryti  traukos objek-
tais, Lietuva tokios iniciatyvos nerodo.
„Pavyzdžiui, Frede ric Chopin  feno-
menas Lenkijoje. Čia įsteigtas Chopin
institutas turi atski rą biudžeto eilutę
ir kiekvienais me tais yra finansuoja-
mas. Visi su Cho pin susiję renginiai
yra valstybės garbės reikalas. Pamenu,
2010 m. aš koncertavau Varšuvoje. Tai
buvo Chopin jubiliejiniai  metai Len-
kijoje, ir man vienas menotyrininkas
juo kais sako: „Mus taip nuvargino toji
Chopin muzika, ją grojo ir grojo viso-
 mis interpretacijomis, tai ji skambėjo
į džiazą perdaryta, tai ją improvizavo
kaip šiuolaikinę. Jau net pabodo jos
klausytis. Pamatysi, sakė jis man, ki-
 tais metais tas pats bus su Čiurlioniu
Lietuvoje”. Aš abejodamas jam atsa-
 kiau: „‘Labai norėčiau, bet bijau, kad
taip nebus’. Ir tikrai taip nebuvo”, –  ne-
slepia nusivylimo žinomas muzi kas.

Čiurlionio laiškai dar vis 
laukia valstybės dėmesio

Apmaudu, kad valstybės lygiu
UNESCO skelbtais Čiurlionio metais
nebuvo finansuotas nei Čiurlionio sim-
foninių poemų naujas įrašas, ne finan-
suotas ir naujas Čiurlionio laiš kų lei-
dimas. Beje, Čiurlionio laiškų nėra
skaičiusios jau dvi lietuvių kartos, ka-
dangi jie paskutinį kartą buvo išleisti
1960 m. Kauno M. K. Čiurlio nio nacio-
nalinio muziejaus planuotas naujas
dviejų tomų akademinis leidinys, prie
kurio dirbo lenkų literatūros tyrinė-
tojas, Poznanės universiteto docentas
Radoslaw Okulicz-Kozaryn, yra papil-
dytas plačiais ko mentarais apie tuos
žmones, kuriems Čiurlionis rašė. Čia
pat atgula ir tų žmonių atsakymai.
Tad kūriniuose galima skaityti ne tik
Čiurlionio min tis, bet ir jo dialogus su
adresatais. „Nuo 2011 m. šis Čiurlionio
epistoliarinis palikimas laukia savo
šviesos valandos ir iki šiol negalime jo
iš leisti. Man dėl to yra apmaudu ir la-
 bai gaila. Bet tai nėra vienintelis pa-
vyzdys. Kai mano vadovaujama vie šoji
įstaiga pateikė paraiškas iš leisti nau-
jus Čiurlionio simfoninių poe mų ir
liaudies dainų chorui įra šus, kadangi
dabartiniai yra daryti XX a. pabaigoje,
man buvo atsakyta, kad tai – neaktua-
lu. Nors aš manau, kad tai labai ak-
tualu. Juk nuo pastarųjų įrašų praėjo
daugiau nei 20 metų ir pasikeitė iš es-
mės ne tik įrašo kokybė, laiko atžvilgiu
pasikeitė ir kūrinių interpretacija. O ir
kiekvie na karta, atlikdama tą patį kū-
rinį, su teikia jam naujumo, taria savo
naują muzikinį žodį, turi savo muzi-
kinę įžval gą ir privalo tuo pasidalinti.
Kodėl Beethoven, Bach kaskart yra iš
naujo įrašinėjamas, todėl, kad atlikėjai
ateina su savo laikmečio požiūriu ir tai,
be abejo,  reikia fiksuoti. Juk menas
yra gyvas tol, kol jis aktualus, kol
šiandieninės kartos jis interpretuoja-
mas, kol jis žmogų veikia dabar. Lie-
tuvos nacionalinio simfoninio or kestro,
diriguojamo Roberto Šerveni ko, nau-
juosius simfoninių poemų įra šus iš-
leidau už savo pinigus”, – sako pianis-
tas R. Zubovas, kurio re pertuaro di-
džiausią dalį užima prosenelio kūry-
binis palikimas. 

Jaunimas nori propaguoti
lietuvišką dainą

Nors nuo seno manoma, kad Čiur-
lionis yra kažkur labai aukštai, jis
nepasiekiamas ir jo kūrybą gali su-
prasti tik profesoriai bei žmonės su
aukštuoju išsilavinimu, vis dėlto pa-
starasis dešimtmetis parodė, kad jei
valstybės lygiu Čiurlionis ir nesulau-
kia palaikymo, žmonėse jis yra labai sa-
vas ir artimas.

Visose kartose yra žmonių, kurie
ieško didesnių dvasinių vertybių ir
nepasitenkina tiktai kasdieniais
džiaugsmais. Šitoji jaunoji karta nėra
išimtis. Štai Čiurlionio namuose per-
nai buvo įkurtas Čiurlionio namų cho-
ras. „Atėjo jaunas, 23 metų, chor vedys
Mantvydas Drūlia ir sako: no riu steig-
ti Čiurlionio namų chorą. Sa kau – ge-
rai, steikime. Mantvydas rim tai ėmė-
si reikalo. Susirinko per dvidešimt
žmonių, kurie trokšta gar sinti lietu-
višką dainą, nori propaguo ti Čiurlionio
kūrybą. Vakarais Čiur lionio namuose
repetuoja, rengia dai nų programas,
pradeda koncertuoti. Stengiamės at-
rasti jaunus žmones, kurie dar nėra
scenos žvaigždės, ku rių vardas nege-
neruoja dėmesio, bet jie yra talentingi,
turi noro ir jaunat viško entuziazmo.
Rengiame programas po Lietuvą, ir tie
jauni žmonės su džiaugsmu važinėja
koncertuoti. Bandome jauniesiems at-
likėjams parodyti, kad jie mums rei-
kalingi, o svarbiausia – kad muzikinė
kultūra turi sklisti plačiau. Aišku,
šiandien akademinei kultūrai yra sun-
kiau iš laikyti savo pozicijas, nei prieš

dvi dešimt metų. Dėl informacinės
sklaidos, dėl lengvo prieinamumo in-
ternete žmonės nueina lengviausiu
ke liu, nes tam nereikia didelio įsigili-
nimo ir pastangų. O Čiurlionis juk vi-
 sais laikais buvo tas, pas kurį reikia at-
eiti”, – sako Vilniaus Čiurlionio namų
direktorius R. Zubovas.

Britas režisierius siekė
ištaisyti istorinę klaidą

Garsindamas M. K. Čiurlionį R.
Zubovas savo biografinėje ir kūrybi nė-
je antologijoje šiandien žymimas jau ne
tik kaip pianistas, dėstytojas ar Vil-
niaus Čiurlionio namų direktorius,
bet ir kaip aktorius. 2013 m. pasiro-
džiusiame britų režisieriaus Robert
Mullan filme „Laiškai Sofijai” R. Zu-
bovas atliko pagrindinį vaidme nį –
kino juostoje įkūnijo savo prosenelį.

Pradžia buvo visiškai netikėta.
Režisierius atvyko į Kauną Vytauto Di-
džiojo universitete dėstyti psicho logijos
ir netyčia užėjo į M. K. Čiur lionio mu-
ziejų. Jis taip susidomėjo mūsų geni-
jumi, kad netrukus susirado medžiagos

apie jį ir nusprendė kurti dokumenti-
nį filmą. Tik vėliau, kai perskaitė
Čiurlionio laiškus, įsigi lino į jo biog-
rafiją, pamanė, kad fil mo žanras labiau
atitinka vaidybinio, nei dokumenti-
nio filmo. Iš tiesų, R. Mullan buvo šo-
kiruotas, kai pamatė, kad pasaulio
muzikinėse enciklopedijose nėra Čiur-
lionio pavardės, nors dėl savo kūrybos
šis menininkas tituluojamas genijumi.
Pajutęs tokią isto rinę ir kultūrinę ne-
teisybę, jis bū tent ir nutarė Čiurlionio
vardą įam žinti vaidybiniu filmu. Kino
reži sie rius scenarijų tobulino dešimt
metų, o po to dar ilgai ieškojo finan-
savimo. „Kai man režisierius pasiūlė
suvaidinti Čiurlionį, aš numojęs ranka
sakiau – baik juokus. Mano apsispren -
di mą galutinai lėmė du faktoriai. Pir-
 ma, manau, gerai, kai aktorius groja
kūrinius pats, o ne statistas, antra,
vai dybinis filmas yra geras būdas emo-
ciškai paveikti žmonių susido mėjimą
Čiurlioniu, ir taip genijų priartinti
prie nelabai muzikine prasme išla-
vintos publikos”, – apie savo sprendi-
mą filmuotis pasakoja Rokas Zubovas,
kuris vėliau girdėjo ne vie ną liudijimą
apie tai, kaip po filmo žmonės specia-
liai važiuodavo į Čiur lionio muziejų pa-
sižiūrėti jo paveikslų. 

„Filmavimas buvo įdomus ir dos-
nus patyrimų. Aš pirmą kartą į savo
prosenelį pasižiūrėjau kaip į perso-
nažą. Iki to laiko domėjausi jo laiškais,
jo tapyba, jo gyvenimo istorija, bet
niekada nesigilinau į jį kaip į žmogų,
kuris padaro vienokį ar kitokį veiks-
 mą, priima tam tikrą sprendimą. Iš tie-
sų mes labai retai galvojame apie di-
džiuosius kūrėjus ir apie tai, kas vyks-
ta jų viduje, jų prote, kai jie ku ria di-
džius savo kūrinius. Mes tiesiog nau-
dojamės jų kūrybos dovanomis. Taigi
filmuodamasis aš turėjau retą gali-
mybę pažiūrėti visiškai kitaip į Čiur-
lionį. Pavyzdžiui, man buvo smalsu ži-
noti, kaip jis vaikščiotų, kaip jis rūkytų
(tiesa, filme nebuvo rūkymo scenų,
bet iš tikrųjų jis gy venime rūkė), kaip
jis bendrautų tam tikroje situacijoje,
kaip visa toji kūryba, kuri iš jo spin-
duliuoja, veikė jo charakterį. Tai pali-
ko itin gilias žy mes manyje ir interp-
retuojant Čiur lionio kūrybą, toji jau-
sena iki šiol kaskart mane aplanko kon-
certų salėse”, – pasakoja R. Zubovas. 

Suvaidinus Čiurlionį atsivėrė
nauji kūrybos toliai

Pianistas pripažįsta, kad filmavi-
mo metu labai atidus bandymas įsigi-
linti į Čiurlionio asmenybę atvėrė jam
naujas kūrybines erdves. Pia nis tas
per pusę metų įrašė visą Čiur lionio for-
tepijoninę muziką, kurios visa kon-
certinė programa trunka  septynias va-
landas. Tada, 2010 m., R. Zubovas buvo
pripažintas „Įsiminti niausiu meni-
ninku”. „Na, toks tridimencinis ma-
tymas buvo mane aplan kęs. Palygini-
mui tai būtų panašiai, kaip penki ne-
regiai bando apibūdinti dramblį, tai aš
tą dramblį jau turėjau savyje”, – sako
R. Zubovas, kuriam jau nuo dvidešim-
ties metų Čiurlionis yra esminė savi-
raiškos ir kūrybinės interpretacijos da-
lis. Muzikas prisipažįsta, kad gyveni-
mas jį lepina, nes nuolat duoda jam vis
kitą santykio su Čiurlioniu tašką. „Vie-
nu metu aš įra šinėjau visą Čiurlionį,
kitu metu aš Amerikoje važinėjau su
paskaitomis apie Čiurlionį, trečiu metu
aš staiga vaidinau Čiurlionį. O dabar,
kai pra dėjau vadovauti Vilniaus Čiur-
lionio namams, stengiuosi dar giliau
panirti į lietuvybę, kuri labai rūpėjo
Čiur lioniui. Juk jo darbai kūrė vizijų
Lie tuvą”, – sako žinomas pianistas R.
Zubovas. 

Sonatos ir Roko Zubovų koncertas Clevelande
Šį sekmadienį, vasario 24 d., 3 val. p. p. Clevelando ,,Glick Recital Hall” kon-
certų salėje Sonata Deveikytė-Zubovienė ir Rokas Zubovas (nuo 1977 m. ži -
no mi kaip ,,Duo Zubovas”) atliks koncertą, pavadintą ,,Čiurlionis – In Pursuit
of Soundscapes” (,,Čiurlionis – garsinių peizažų ieškojimas). Programoje bus
ne tik atliekami Mikalojaus Konstantino Čiurlionio muzikiniai kūriniai, bet ir
ap tariamas jo gyvenimas, dailė ir rašytinė kūryba.  

Koncertą ruošia ,,The Music Settlement” organizacija, kuri skatina įvai-
rias etnines grupes dalintis savo tautų  muzika ir menu su amerikiečių visuo-
mene.  Vasario 24 d. vyksiantis S. ir R. Zubovų koncertas yra ,,Signature Se -
ries” dalis, jis skirtas Lietuvos Nepriklausomybės paskelbimo šimtmečiui ir
kar tu atspindės lietuvių bendruomenės įnašą į Clevelando kultūrinį gyveni-
mą.  

,,The Music Settlement” organizacija gyvuoja jau 106 metus. Pianistas
Andrius Kuprevičius yra buvęs jos ,,artist-in-residence”. Fortepijono muzikos
dėstytojais čia buvo ir Birutė Smetona bei Jonas Švedas. LR garbės generali-
nė konsulė Clevelande Ingrida Bublienė taip pat mokėsi muzikos ,,The Music
Settlement” patalpose.  

,,Glick Recital Hall” salės adresas: 11125 Magnolia Drive, Cleveland, Ohio.
Po koncerto – lietuviškos vaišės.  Bilietai: 25 dol. suaugusiems, 10 dol. vai-
kams. El. svetainė:  www.themusicsettlement.org.  

Muzikų Zubovų šeimai studijos Amerikoje atvėrė platesnes erdves kūrybai. 
lryto.lt nuotr.
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SKELBIMAI 773-585-9500
www.draugas.org
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PETRAS V. KISIELIUS, mD, FACS
INKSTŲ, PūSLėS, PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA
Center for Health

1200 S. York, Elmhurst, IL 60126
Tel. 331-221-9004

Chirurgai

ViDauS ligoS 
akiŲ ligoS

ARAS ŽLIOBA, mD
AKIŲ LIGOS – CHIRURGIJA
219 N. Hammes Avenue

Joliet, IL 60435
Tel. 815-741-3220

GEDAS M. GRINIS, MD
Inkstų,pūslės ir prostatos gydymas bei chirurgija

HOLY FAMILY MEMORIAL UROLOGY
1818 Memorial Dr., Manitowoc, WI 54220

920-320-6344

LInAS SIDRYS, mD
AKIŲ LIGOS–CHIRURGIJA–AKINIAI

2701 W 69 th St., Chicago, IL
5706 W 111th St., Chicago Ridge, IL
Tel. 708-636-6622

DR. ELIGIJUS LELIS
Akių ligos ir chirurgija

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

Joliet, IL 60435
Tel. 815-723-1854

Stuburo ir SkauSmo ligoS 

SUREnDER LAL, mD
Specialybė - vidaus ligos

7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652

Tel. 773-434-2123
Valandos susitarus

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

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

sužeidimų darbovietėje bei kitų vietų
skausmo diagnozės ir gydymo specialistai.

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

mcHenry: 815-363-9595
Barrington: 847-852-2000
Libertyville: 847-984-2500 
www.illinoispain.com

DantŲ gyDytojai

DR. JOVITA KERELIS
DANTŲ GYDYTOJA

9525 S. 79 th Ave., Hickory Hills, IL

Tel. 708-598-8101

DR. LInA POŠKUS
Dantų gydytoja

11739 Southwest Hwy, 
Palos Hts, IL 60463

9201 Broadway Ave., Brookfield
Tel. 708-387-2020

DR. DALIA E. CEPELĖ, DDS
Dantų gydytoja

10745 Winterset Dr.
Orland Park, IL 60467

708-873-9074
Valandos susitarus

DR. RAmUnĖ mACIJAUSKAS
Dantų gydytoja

9356 S. Roberts Road
Hickory Hills, IL

Tel. 708-598-2131
Valandos susitarus

DR. DALIA JODWALIS
Dantų gydytoja

15543 W. 127th St.
Suite 101, Lemont, IL
Tel. 630-243-1010

Valandos susitarus

DR. 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. 93
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

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

FINANSAVIMAS, PERFINANSAVIMAS ir
NUOMA

rasa mitkus
Nekilnojamojo turto ir paskolų brokerė

5 raidės:
AKLYS – JOANA – KOLBA – LANDO – LYNAI – MAGDĖ – NUOMA
– POMPA.

7 raidės:
AIMANOS – APKASAI – ASTATAS – EMBLEMA – KATORGA –
LANGINĖ – MAESTRO – MAZURKA – MĖSMALĖ – NANAJAI –
NORAGAS – OPINIJA – PLANETA – SKALSĖS – SMALIŽĖ –
SOSTINĖ – TABORAS – TYRĖJAI – TUZINAS – ŽOLĖDIS.

8 raidės:
ANTŽYGIS – ATLETIKA – BRIEDENA – DAKTARAS – DĖSTYMAS
– DRAUDĖJA – DVEJETAS – EGOISTAS – GIGANTAI – GRIZLIAI –
KELISSYK – KOLUMBAS – LENGVATA – MEZGINYS – NITRATAI
– RAKANDAI – RENGĖJAS – SĄSMAUKA – SAUSLIGĖ –
SKRAISTĖ – STATISTĖ – TEMATIKA – TYSLIAVA – URAGANAS.

Išnuomojamos biuro patalpos Ogden Ave.,
prestižiniame Clarendon Hills rajone!

Ypatingai gerai prižiūrėtos biuro patalpos naujesnės
statybos pastate: 525 kv. pėdų 1-ame aukšte – $984/mėn.,
567 kv. pėdų 2-ame aukste – $874/mėn. Puikus susisiekimas
– šalia greitkelių, Oakbrook prekybos centro, 30 min. nuo
oro uostų ir Čikagos centro. Tinka įrengti draudimo, bu-
halterijos, transporto įstaigas, architekto, inžinieriaus, ad-
vokato, medicinos, terapeuto ar kitus kabinetus. Yra auto-
mobilių stovėjimo aikštelė ir lauko iškaba. 

Kreiptis į Rasa Mitkus tel. 630-202-6867.
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Lietuvos Respublikos rinkėjų, balsuojančių
užsienyje, elektroninė registracija

Jeigu Jūs gyvenate užsienio valstybėje ar joje būsite 2019 m. gegužės 12 d.
Respublikos Prezidento rinkimų ir 2019 m. gegužės 26 d. rinkimų į Europos
Parlamentą dienomis, prisijunkite prie rinkėjų, balsuojančių užsienyje, elekt-
roninės registracijos sistemos adresu www.rinkejopuslapis.lt ir pateikite
rin kėjo registracijos prašymą.

Visi rinkėjai, pageidaujantys balsuoti užsienyje 2019 m. gegužės 12 d. Respublikos
Prezidento rinkimuose ir 2019 m. gegužės 26 d. rinkimuose į Europos Parlamentą,
turi registruotis iš naujo – net ir tie rinkėjai, kurie nuolat gyvena užsienyje ir jau
buvo įtraukti į užsienyje balsuojančių rinkėjų sąrašus praėjusiuose rinkimuose
ar referendumuose.

Rinkėjo registracijos prašyme nurodykite, kokiu būdu pageidaujate balsuo-
ti 2019 m. gegužės 12 d. Respublikos Prezidento rinkimuose ir 2019 m. ge-
gužės 26 d. rinkimuose į Europos Parlamentą:
• paštu (registracijos prašyme nurodytu gyvenamosios vietos užsienio valstybėje
adresu Jums bus išsiųsti rinkimų dokumentai);
• ar atvyksite balsuoti asmeniškai į atitinkamą Lietuvos Respublikos diploma-
tinę atstovybę ar konsulinę įstaigą nustatytomis dienomis ir laiku.

Registracija balsavimu paštu baigiama kiekvienoje užsienio valstybėje skirtingu
laiku: iki rinkimų likus nuo 15 iki 5 dienų.

Balsavimas diplomatinėse atstovybėse ir konsulinėse įstaigose 2019 m. gegu-
žės 12 d. Respublikos Prezidento rinkimuose vyks 2019 m. gegužės 9–10 d. nuo
10.00 iki 12.00  val. ir nuo 14.00 iki 16.00 (vietos laiku) ir 2019 m. gegužės 12 d.
nuo 10.00 iki 20.00 (vietos laiku, bet ne ilgiau kaip iki 20.00 Lietuvos laiku).

Balsavimas diplomatinėse atstovybėse ir konsulinėse įstaigose 2019 m. gegu-
žės 26 d. rinkimuose į Europos Parlamentą ir galimo pakartotinio balsavimo Res-
publikos Prezidento rinkimuose: 2019 m. gegužės 23–24 d. nuo 10.00 iki 12.00
val. ir nuo 14.00 iki 16.00 val. (vietos laiku) ir 2019 m. gegužės 26 d. nuo 10.00
iki 20.00 val. (vietos laiku, bet ne ilgiau kaip iki 20.00 val. Lietuvos laiku).

Norėdami gauti  išsamesnės informacijos prašome kreiptis:

Lietuvos Respublikos vyriausioji rinkimų komisija
Tel. + 370 651 10400, el. paštas mindaugas.skackauskas@lrs.lt

Konkrečiais klausimais dėl balsavimo Jūsų gyvenamojoje užsienio valstybė-
je kreipkitės į atitinkamą Lietuvos Respublikos diplomatinę atstovybę ar kon-
sulinę įstaigą.

T i k s l a s – Amerika
Atkelta iš 7 psl.

O ir pats tą lentą pamačiau 2012 m.
atsitiktinai eidamas Detroito gatve –
niekur internete ar knygose jokios in-
formacijos apie ją nebuvo. 

Nuogąstavimai, gal lenta buvo lai-
kina, nepasitvirtino: ji toliau kabo,
apėjęs pastatą nuodugniau radau ir
FLUXUS žodžiu paženklintas duris,
labai tikroviškai išpaišytas ant sie-
nos. Deja, ir išsiaiškinti vietoje nieko
nepavyko.

Mūsų didžioji pagalbininkė Det-
roite A. Tubinis-Audette apie lentą
irgi nieko nežinojo, bet ši mistika su-
domino ją pačią tiek, kad net mums jau
išvykus iš Detroito, nusprendė savo ka-
nalais išsiaiškinti „kartą ir visiems lai-
kams”.

Pradžioje paklausė Detroito insti-
tucijos, atsakingos už atminimo lentas:
ji nieko nežinojo. Nieko keisto – visos
oficialios lentos juk angliškos ar turi
vertimus.

Kita mūsų teorija buvo, kad tai gal
paties J. Mačiūno FLUXUS kūrinys –
netikra atminimo lenta sau pačiam
atrodytų labai jau Mačiūno stiliaus.
Mačiūno paties nebepaklausi – miręs.
Bet Anne surado Floridoje dėstyto-
jaujančios J. Mačiūno našlės Billie
kontaktus. Paskambino... Vėl nesėkmė.
Billie pati gerokai nustebo išgirdusi
apie atminimo lentą jos vyrui Detroi-
te!

Tada Anne patyrinėjo Detroito
bibliotekoje senus vietos laikraščius.
Mačiūno sąsajų su Detroitu nerado,
pranešimų apie lentos įkėlimą – irgi.
Užtat sužinojo, kad pastatu anksčiau
naudojosi meno kolekcininkas Gilbert
Silverman, kolekcionavęs FLUXUS kū-
rinius. Pirmas apčiuopiamas atradi-
mas...

Tačiau G. Silverman irgi miręs.
Laimė, jo žmona jį pergyveno – Anne jai
išsiuntė laišką, susiskambino ir... Pa-
galiau, po 6 metų, sėkmė! Taip, lietu-
višką lentą pakabino G. Silverman,
nors ji tai sužinojo ne iš karto. Pasiro-
do, G. Silverman tą lentą buvo nusiun-
tęs į Kauną, kad pakabintų tikroje J.
Mačiūno gimimo vietoje – tačiau Kau-
nas nepakabino, J. Mačiūno giminės
lentą parsiuntė atgal Silvermanui ir šis
„iškrėtė FLUXUS pokštą” Detroite.

Kol kas lieka neatsakytas klausi-
mas, kas be klaidų parašė lietuvišką
tekstą, nes teoriją, kad G. Silverman ga-
lėjo būti lietuvių ar bent litvakų kilmės,
jo žmona paneigė – jam tiesiog patiko
Mačiūnas.

Kaip ten bebūtų, didžioji dalis pa-
slapties išspręsta. Dar keleri metai – ir
galbūt Anapilin būtų išėję paskuti-
niai žmonės, kurie žinojo tiesą apie šį
įdomų lietuvišką meno kūrinį, kiek-
vienam praeiviui matomą pačiame
Detroito centre.

Ši istorija – tik žiupsnelis „Tikslas
– Amerika” užkulisių bei savanoriško
darbo, kurį įdedame ne tik mes, tačiau
ir šimtai Amerikos lietuvių pačioje
Amerikoje. Tam, kad lietuviškas pa-
veldas Amerikoje iš „baltos dėmės”
virstų visiems žinomu abipus Atlanto
– tiek lietuviakalbiams, tiek anglakal-
biams; tiek turistams, tiek tyrinėto-
jams, tiek aplinkiniams gyventojams.

Gyvos lietuviškos vietos –
Detroito priemiesčiuose

Aistė: Vizitą Detroite baigėme ten,
į kur išsikėlė dauguma miesto lietuvių
(ir iš kur dalis jų niekad nebevažiuoja
į patį nesaugų Detroitą) – priemies-

čiuose. Southfielde, kur veikia bažny-
čia ir lietuvių bendruomenės centras.
Apie tenykščius lietuviškus meno kū-
rinius, tautinius Vytauto Kazimiero Jo-
nyno vitražus, Jurgio Daugvilos dro-
žinius pakalbėjome su Gintaru Joniku,
jau veik dešimtmetį ten tarnaujančiu
kunigu iš Lietuvos.

Augustinas: O su Janina Udrys ir
vietos šaulių vadu Linu Orentu susi-
tarėme dėl ateinančių planų – lanky-
sime dar kelis unikalius objektus, lie-
tuviškas stovyklas. Jų vien Michigane
– trys, jos milžiniškos ir pilnos lietu-
viško meno, sukurtos įvairiausių lie-
tuvių organizacijų: skautų, ateitininkų,
šaulių.

Taip pat Janina ir Linas mums pa-
dėjo atrasti ryšių Grand Rapids – ant-
rame pagal dydį Michigano mieste,
kurio lietuvių bendruomenė gal ma-
žesnė, tačiau priešingai negu Detroite,
ji neišsilakstė į priemiesčius ir visos
lietuviškos vietos ten dar veikia.

Lietuvių muziejai JAV

• „Tikslas – Amerika” žemėlapyje
pažymėjome 9 lietuvių muziejus ar
muziejų kompleksus JAV.

•  Trys didžiausi – Čikagoje: Balze -
ko lietuvių kultūros muziejus, Jauni-
mo centre įsikūrę muziejai ir Pasaulio
lietuvių centre Lemonte esantys mu-
ziejai.

• Stipriausi lietuvių muziejai rytų
pakrantėje – Baltimorės, ALKA (Put-
nam, CT) ir Frackville muziejus.

• Daugelis muziejų renka viską,
kas susiję su Lietuva. Tačiau kai kurie
labiau orientuojasi į meną (pvz. ALKA,
Lemonto Dailės muziejus), kiti – į is-
toriją. Kai kurie muziejai (pvz. Balze-
ko lietuvių kultūros) ekspoziciją pri-
stato ir angliškai „žmonėms iš šalies”,
kiti labiau skirti lietuviakalbiams.

• Kaip lietuvių muziejus žymėjome
ir lietuvių auditorijas Pittsburgho bei
Wayne State universitetuose, o taip
pat Lietuvių sodą Clevelande. Nors tai
formaliai nėra muziejai, ten tiek lie-
tuviškų simbolių, istorinių detalių,
asmenybių atvaizdų, kad į juos galima
ateiti pasižvalgyti kaip į muziejus.
Lietuviškose auditorijose yra netgi
aprašymai anglų kalba – irgi lyg mu-
ziejuje.

• Be šių devynių muziejų dar daug
lietuvių parapijų, vienuolynų ir klubų
turi savo muziejėlius (paprastai vieno
kambario): pvz. Philadelphijos Lit-
huanian Music Hall, Detroito Dievo ap-
vaizdos parapija, Grand Rapids Vy-
tauto lietuvių draugija. Šių muziejų ne-
žymėjome atskirai – tos vietos pažy-
mėtos atitinkamai kaip bažnyčios, klu-
bai ar vienuolynai.

• Pavieniai „lietuviški” eksponatai
yra ir kituose JAV muziejuose: pavyz-
džiui, Krepšinio šlovės galerijoje
(Springfied, MA) įrašyti ir Arvydas Sa-
bonis bei Šarūnas Marčiulionis.

Daugiau informacijos

Augustinas Žemaitis ir Aistė Žemai-
tienė  ekspedicijos „Tikslas – Amerika
2018” dalyviai. Ekspedicijos metu suda-
romas interaktyvus internetinis lietuviš-
ko paveldo JAV žemėlapis http://www.
tikslasamerika.lt  ir pildoma lietuviško
paveldo užsienyje enciklopedija http://
www. gabaleliailietuvos.lt . Šis projektas
– LR Vyriausybės kanceliarijos „Šimtme-
čio iniciatyvų” konkurso laimėtojas. 

Atitaisymas
2019 m. vasario 9 d. ,,Draugo” numeryje, straipsnyje apie a. a. Rimą Vėžį
(14 psl.) netyčia įsivėlė korektūros klaida – ,,nubyrėjo” vieno eilėraščio
pavadinimo pradžia, iš esmės pakeičiant prasmę. Turėjo būti:

Mano neparašyta
knyga yra
šedevras.
Aš niekur
nemačiau
tiek daug
gilios išminties
turtingos kalbos
ir lakios vaizduotės

kaip tuščiuose
knygos puslapiuose.
Aš žiūriu
į savo
šedevrą
ir verkiu
kad geresnės
niekados
neparašysiu. 

Neparašyto šedevro anatomija
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„Geriausios laidojimo paslaugos”
suteikė

Žymenį

Atkelta iš 3 psl.
Tačiau jis mane įkalbinėjo toliau,

nepaleido. Man pasirodė, kad jis net
pyktelėjo dėl mano neryžtingumo.
Niekad nepamiršiu jo žodžių – jie net
šiandien man skamba ausyse – jis
mane pavadino kalakučiuku ir tęsė:
„Kai kas nors federalinėse valdžios
įstaigose, valdžioje darosi blogai, tai
sakot, kad tie politikieriai visai kvai -
li ir neišmanėliai, nežinantys ką da ro,
o kai aš kreipiuosi į protingus jau nu-
osius specialistus – atsisako tarnauti
valstybei”.  

Stovėjau, klausiau netekęs žado.
Žiūrėdamas į tą politikos legendą, vie -
ninteliai ką sugalvojau jam atsa kyti:
„Gerbiamas senatoriau, leiskit man pa-
galvoti ir pasitarti su žmona... Esam vi-
sai neseniai vedę... Juk spren dimas
labai sunkus...” 

„Gerai, – atsakė jis, – susitikim už
poros savaičių”. 

Grįžęs į Čikagą tariuosi su Alma.
O ji sako, kaip tu gali senatoriui pa sa -
kyti „ne”? Sutik! Keletą metų atidirb-
si Washingtone ir grįši. 

Vadovaudamasis protingu Almos
patarimu, Everett Dirksen pranešiau,
kad sutinku prisiimti atsakomybę. Bet
vietoj kelerių metų aukščiausia me
vyriausybiniame lygyje užsilaikiau
dvidešimt septynerius. Šia prasme esu
veteranas. Esu iš pirmųjų šios agen-
tūros darbuotojų, kurie ją kūrė, susėdę
ant žemės braižė būsimąją sistemą,
kokia ji turėtų būti. Agentūra buvo
tame pačiame hierarchiniame valdžios
įstaigų lygyje kaip ir ministerijos, bet
ją įkurti buvo galima pa prasčiau –
užteko prezidento parašo. 

Pradėjom penkiese – porą savai čių
braižėm, kokie turėtų būti skyriai,
kaip jie sietųsi su kitomis federali -
nėmis ir valstijų įstaigomis, kaip jos
įsilietų į federalinę sistemą. Visas val-
stijas suskirstėm į dešimt regio nų.
Taip tapau paties didžiausio – penkto-
jo, kuris vadinosi Didžiųjų eže rų, iš
pradžių vadovo pavaduotoju, o kiek
vėliau – tarptautinio Penktojo regiono
agentūros administratoriumi. 

Dar po kelerių metų JAV prezi-
dento Richard Nixon buvau paskirtas
į JAV delegaciją paruošti pirmąją
ekologinę tarpvalstybinę sutartį tarp
Sovietų Sąjungos ir JAV. O kiek vėliau
buvau paskirtas šiai delegacijai
vadovauti. 

Taip kad mano neaiškiai prasi dė -
jusi darbinė veikla nuo instituto bai gi-
mo tęsėsi net 27 metus. Tikrai didži-
uojuosi, nes per tuos metus daug svar-
bių dalykų padaryta, pasikeitė visuo -
menės požiūris į ekologiją, į oro ir
vandens apsaugą. Džiaugiuosi, kad ir
mano šiek tiek įnašo yra į JAV ekolo -
ginį gyvenimą. 

Man buvo pavesta vadovauti Balti-
jos valstybių (dar sovietų lai kais) – ben-
dradarbiavimo ribose pri žiūrėti ir
tvarkyti čia – vystomus eko loginius
projektus. Atvykus pirmuosius kartus
į Lietuvą, man pasirodė, jog ekologijos
supratimas čia buvo labai primityvus.
Bet dabartine Lie tu voje esančia sis-
tema labai džiau giuosi. JAV mano
sukurtas metodas labai sėkmingai
įdiegtas. 

Štai toks mano ekologinis kelias,
prasidėjęs Illinois technologijos insti-
tute. 

O ir JAV ekologinis darbas, saky -
čiau – aukščiausiame pasauliniame
lygyje. 

Iš dalies nesistebiu, kad po tiek me -
tų gavau šitą aukštą pripažinimą.
Jaučiu nusipelnęs šitokio pagerbimo. 

Prezidente, ką manote apie tai, kas da-
bar vyksta Lietuvoje? Kaip vertinate? 

Aš matau banguojančią situaciją.
Tikrai negalima pasakyti, kad čia vis -
kas blogai ar viskas labai gerai. Maty-
damas, kas darosi visuomeninėje, polit-
inėje srityse, į kai kuriuos įvy kius
skaudu žiūrėti, kai kurie sprendimai
man nesuprantami. Su visa pagarba
Seimui noriu pasakyti, kad dabar ten
yra žmonių, kurie nežino ką ten veikia,
kaip jie ten atsirado… Tai tokie jų ir
darbo rezultatai. Užuot koncentravęsi
į svarbiausias Lietuvos problemas, jas
sprendę – švie timo, sveikatos apsaugos,
socialinius klausimus, – jos vis dar ne-
spren džiamos kaupiasi ir vieną dieną
gali sprogti. Be to, dar daug pareigūnų
ne sąžiningumo, matau nepribrendi-
mo demokratiniams idealams. Vis dar
esa ma brendimo amžiuje. 

Tačiau yra ir gerų sprendimų. Sa -
kau – savotiškas bangavimas. Bet svar-
bu, kad mes išlaikytume pagrindinius
demokratijos principus, vertybes,
nenutoltume nuo jų. Bet kad turime tal-
entų – aš nei kiek neabejoju. Tai aki-
vaizdu stebint mūsų jaunosios kartos
pasiekimus. Tikrai turi me kuo didži-
uotis. Reikėtų apie tai kalbėti daug dau-
giau. Mes jau esame pasiekę labai
reikšmingų pasaulinio lygio rezultatų. 

Ką pasakytumėt apie dabarti nę Lietu-
vos užsienio politiką?

Aš manau, kad esame teisingame
kelyje. Mūsų Rytų kaimynas mums
niekad nieko gero nežadėjo. Tūks tant-
 metėje Lietuvos istorijoje iš tos ša lies
mes rasime daugiau blogų ke tinimų,
nei gerų. O su JAV – visai ki tokie san-
tykiai. JAV visuomet mums buvo švy-
turys. Visos emigracijos į ją vyko ne dėl
to, kad Lietuvoje buvo mums bloga
vienam greta kito gyventi, bet dėl to,
kad buvome prispausti, buvom fiz-
iškai naikinami, žmonės bėgo į
Ameriką, nes buvo prispausti vargo
čia. 

Esame teisingame kelyje. Mūsų
užsienio politika remiasi Vakarų kul -
tūra, vakarietiškos politikos idealais,
vertybėmis, jos ir turime laikytis, nes
priklausom Vakarų pasauliui. 

O kalbant apie Rytus – galime tik
apgailestauti. Mes juk nenorime tos
dabartinės įtampos. Lietuva nori ge rų,
viena kitą gerbiančių ir pasitikin čių
vieni kitais santykių, kurie būtų vys-
tomi pagal demokratijos principus.
Mes nesam valstybė, kuri grėstų Rusi-
jai. Mūsų tikslas – normalių su ja san-
tykių palaikymas. O tai dabar prik-
lauso ne nuo mūsų, bet nuo pačios
Rusijos.

Ar dar turime minutėlę laiko?
Turime! Turime laiko tiek, kiek

reikia. Man labai didelis malonumas

pasišnekėti su jumis. Ir dar tokios
dienos – Vasario 16-osios nuotaikoms
nenublėsus. Labai malonu išsišnekė ti,
išsakyti savo nusistatymą – kuo aš
grindžiu savo gyvenimą, tiek politinį,
tiek ideologinį. Šiose sferose aš – be
svyravimų. 

Mano gyvenime sąmoningumo ir
lietuvybės lūžis įvyko su 1940-ųjų oku-
pacija Kauno „Aušros” berniukų gim-
nazijoje. Besimokant antroje kla sėje,
mus, visus gimnazistus, naujieji at-
siradę šalies „šeimininkai” sukvie tė
rugsėjo pirmą dieną į gimnazijos salę.
Mes stovėjome ir klausėme jų kalbų,
jog mums dabar atsirado naujos gal-
imybės, naujas gyvenimas nu švito
naujoje Tarybų Sąjungoje, nes griuvo
kruvinas Smetonos režimas. Tai iš-
girdusi visa salė spontaniškai sprogte
sprogo švilpimu ir šauksmais. Atėjūnai
pasimetė, norėjo tą alasą kaip nors nus-
lopinti, nutildyti, perrėkti, paleisdami
plokštelę su „Internacionalu”. O mes
tada visi iš kar to atsakėme Lietuvos
himnu! „Auš ros” gimnazijos langai
buvo pla čiai atverti tiesiai į Laisvės
alėją, ku rią okupantai jau buvo pradėję
radiofonizuoti. Ir staiga tas mūsų
gieda mas Tautos himnas išsiveržė į
Lais vės alėją, pasklido po visą Kauną…
O mes giedodami stovėjom ir verkėm…
Kaip šiandien matau šalia manęs stov-
inčius mokytojus ir verkian čius… Ir

šiandien, man šnekant su jumis, balsas
dreba… prisiminus tą momentą… 

…Tai buvo mano lūžio taškas… Tą
minutę aš labai aiškiai supratau, kas
esu, už ką aš… turiu stovėti… ko kie
mano idealai... Aš jiems likau iš tikimas
visą laiką… Iki pat šios die nos… (Ilga
tylos pauzė.)

… Ir dėkingas likimui, kad išau-
gau tokioje aplinkoje. 

Savo kelią pradėjau gimnazijoje su
bendraklasiais Gabrielium Žem kal -
niu, Liūtu Grinium – prezidento Kazio
Griniaus sūnumi… Mano visas gyven-
imas ir Lietuvoje, ir Jungtinėse
Amerikos Valstijose buvo paskirtas
vien tiktai Lietuvos laisvės kovai, ša -
lies populiarinimui, jos vardo išlai ky-
mui laisvame pasaulyje. 

Laimingas esu, kad galėjau grįžti
į Lietuvą ir, kiek mano jėgos ir supra-
timas leido, prisidėti prie Naujosios,
laisvos Lietuvos atstatymo. 

Mūsų laukia kitas jubiliejus – 110 metų
„Draugui”... 

O  taip  taip…  Artimai   bendra-
vau su visais „Draugo” redaktoriais –
su Leonardu   Šimučiu  ir visais   vėles-
niais, su  jo  autoriais  ir  darbuotojais,
jame buvo išspausdintas ne vienas
mano  straipsnis.  Palaikau  ryšius ir
su dabartiniais darbuotojais. Patys
šilčiausi mano jausmai šitam laikraš -
čiui. „Draugas” – tarsi dalis mano šei -
mos. 

O iš savo pusės aš labai džiaugiu-
o si, kaskart vartydamas naują nu-
 merį, uoliai perskaitau jūsų puslapį,
kuriame pranešat, kas vyksta Lie tuvo-
je, džiugina ir laikraščio kultūrinis
priedas. Be galo džiaugiuosi „Draugu”.
Esat vienintelis išeivijos laikraštis,
toks ilgaamžis. 

Linkiu „Draugui” sulaukti ne tik
110, bet ir, kada manęs jau nebebus čia,
galbūt iš viršaus pasigėrėsiu, žvel-
gdamas į jus žemyn, pasidžiaugsiu ju-
mis ir pasveikinsiu su 150 metų sukak-
timi. 

Linkiu „Draugo” skaitytojams, o
ypač redakcijai, daug ištvermės.
Laikykitės, kad galėčiau pasidžiaugti
150 metų sulaukusiu „Draugu”! 

Dėkui Jums už gražius žodžius ir pa-
linkėjimus. 

Iš vakarinių kursų – į šlovės aukštumas

Lietuvių kilmės senatoriaus Richard Durbin ir Valdo Adamkaus susitikimas 2017 m. 
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pAS MUS
IR

AplINk MUS
� Vasario 24 d., sekmadienį, 1 val. p. p. Jau-
nimo centro Jėzuitų koplyčioje kunigas Jau-
nius Kelpšas aukos šv. Mišias už a. a. Ričar-
da Petersoną (15 m. mirties sukaktis) ir a. a.
Stasę Petersonienę bei a. a. Ramunę Lukie-
nę. Kviečiame atvykti visus, kurie pažinojo ar
kartu dirbo Čikagos lituanistinėje mokykloje,
Pedagoginiame lituanistikos institute, Litua-
nistikos tyrimo ir studijų centre, pasimelsti už
šiuos lietuvybei pasišventusius tautiečius. Po
šv. Mišių – vaišės Centro kavinėje.

� JAV LB Lemonto apylinkės Socialinių rei-
kalų skyrius vasario  27 d., trečiadienį, 1 val.
p. p. kviečia visus į skaityklą PLC Lemonte, kur
matysite pirmąjį filmą iš LRT istorinės serijos
,,Laisvės kaina. Partizanai”. 

� Kovo 2 d., šeštadienį, 6:30 val. v. City of
Light, 3125 Presidential Parkway, Atlanta, GA

30340 vyks Žilvino Žvagulio ir Irenos Staro-
šaitės koncertas, skirtas pažymėti jų 25 metų
scenoje sukaktį. Daugiau informacijos – in-
ternetinėje svetainėje: www.lietuviaiatlanto-
je.org. Tą dieną bus teikiama ir pagalba re-
gistruojantis gegužės 12 d. vyksiantiems Lie-
tuvos Respublikos Prezidento rinkimams. At-
sineškite LR pasus. 

�  Vytauto Didžiojo šaulių rinktinė išeivijoje
kovo 10 d., sekmadienį, 1 val. p. p. kviečia
į renginį, skirtą Lietuvos šaulių sąjungos įkū-
rėjo V. Putvinskio 90-osioms mirties metinėms
paminėti. Renginio metu klausysimės muzi-
kos, poezijos, vaišinsimės, bendrausime. Prog-
ramoje dalyvaus solistė Danguolė Žibutė-Pa-
žemeckienė. Renginys nemokamas! Adre-
sas: 2417 W 43rd. St. Chicago, IL 60632 Tel.:
773-875-4531

,,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

sustok...

lietuvių meno ansamblis

2019 m. kovo 2 d. 7:00 v.v.

Trinity Christian College Ozinga Chapel Auditorium

6601 W. College Drive, Palos Heights, IL 60463

BILIETAI  suaugusiems $25 iš anksto, $30 koncerto dieną  |  jaunimui iki 17m. $10

PIRKTI  www.dainava.us  |  800-838-3006  |  lietuviškose parapijose  |  PLC raštinėje

2019 m. kovo 2 d. 7 val. v.
trinity Christian College ozinga Chapel Auditorium

6601 W. College Drive, Palos heights, IL 60463

BILIEtAI suaugusiems $25 iš anksto, $30 koncerto dieną / jaunimui iki 17 m. $10
Pirkti www.dainava.us / 800-838-3006 / lietuviškose parapijose / PLC raštinėje

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

Sveikiname mūsų mylimą Ma mą, Močiutę, 
Promočiutę, ilgametę Maironio mokyklos

New Yorke mo ky toją ir vedėją 
Eleną Miniją Ruz gie nę-Akmenskaitę 

su garbingu 96-tuoju Gim  ta dieniu!

Vaikai – Rūta Udrienė-Ruzgaitė, Astra
Bilerienė-Ruzgaitė ir Gintaras Ruz gas su

šeimomis bei visa giminė.

Sveikinimus galima siųsti ad resu:
84–19 108 Street, Richmond Hill, NY 11418

Vantos, verbos ir kiaušiniai,

Baronkėlės ir veltiniai,

Duona, sagės ir karoliai,

Pirkit, sesės, pirkit, broliai!

Tad jei turit ką parduoti –

Prašome nesididžiuoti!

Visi tie, kurie norite pirkti,
pasilinksminti, į kitus pažiūrėti ar save

parodyti, esate laukiami
Čikagos Jaunimo centro  ir

Čikagos lituanistinės mokyklos
UžgAvėnIų MUgėJE

Kovo 2 D., šEšTADiENį, 
Nuo 9 vAl. R. iKi 3 vAl. P. P. 

Jaunimo centre,

5620 S. CLAReMont Ave.,

ChICAgo, IL

Mugės naujiena – pirmą kartą
prekybininkais bus Čikagos

lituanistinės mokyklos
mokiniai ir jų tėveliai.

Stalus užsisakyti skambinant
Antanui Rašymui
tel. 708-369-8324

Kovo 8 d. 7 p.m.

Balzeko lietuvių
kultūros muziejus

6500 S. Pulaski Rd., Chicago, IL

Auka muziejui 10 dol.

Kovo 10 d. 1 p.m.
Švč. Mergelės Marijos

gimimo bažnyčia
6812 S. Washtenaw Ave. Chicago, IL

Auka bažnyčiai 20 dol.


