
Per gyvenimą einanti viršukalnėmis

PERIODICALS

N
EW

SP
A

PE
R 

- D
O

 N
O

T
 D

E
L

A
Y

- D
at

e 
M

ai
le

d 
03

-0
1-

20
19

LITHUANIAN WORLD-WIDE NEWS

DRAUGAS
Kaina 2 dol.

ŠIAME NUMERYJE:

Misija-Sibiras’2018 įspūdžiai –
Amerikoje – 3 psl.

Neringos stovykla
švenčia 50-metį – 5 psl.

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

ŠEŠTADIENIS – SATURDAY, KOVO–MARCH 2, 2019 • Vol. CX NR. 25

Iki 110-ojo DRAUGO gimtadienio liko 132 dienos

Kotryna, kada atvykai į JAV?
Gimiau Vilniuje ir būdama trejų su

puse kartu su mama atvykau gy venti į JAV.
Tačiau dažnai vasaras leis davau Lietuvo-
je, pas močiutę, tai labai padėjo nepa-
miršti lietuvių kalbos. 

Kaip ir kada susidomėjai politikos mokslais? 
Besimokydama vidurinėje Car mel Cat-

holic High School mokykloje istorijos mo-
kytojas man pasiūlė pri sijungti prie Kong-
reso nario Ro bert James Dold kampanijos.

–  10 psl. 

Kotryna Juknevičiūtė Raudonojoje jūroje, Jordanijoje Vestuvėse Indijoje

RŪTA AKELAITYTĖ

Kotryna Juknevičiūtė vos prieš porą mėnesių grįžo, visiš-
kai viena, be jokių gidų ar bendraminčių įveikusi aukščiau-
sią Pietų Amerikos viršukal nę – Aconcaqua, kurią pavyks-
ta įveikti vos 30 proc. visų bandančių kopti. Ši mergina taip
pat yra vieno prestižiškiausių JAV politikos mokslų George -
town University magistrantūros studentė, sporto entuzias-
tė, aistringa ke liautoja, ekstremalė, feministė, alpinistė, ir šį
sąrašą galėčiau tęsti ir tęsti, o visą, vos 22 m. teturinčios,
Kotrynos gyvenimą, keliones, nuotykius ir iššū kius sutalpinti
nebent į knygą, bet ne į straipsnį. 

Šį savaitgalį Vilniuje prasidė-
jusios Kaziuko mugės nuo-
taikas pajaus ir Čikagoje bei

jos priemiesčiuose gyvenantys
lietuviai. Jie taip pat turės progą
aplankyti ne vieną mugę: jose pa-
sižmonėti, nusipirkti visokių gė-
rybių ir kartu pasidžiaugti kalen-
dorinio pavasario pradžia. 

Kovo 3 dieną, sekmadienį,
tradicinė skautų rengiama Ka-
ziuko mugė sudrebins Lemonte
esantį Pasaulio lietuvių centrą. 

– 15 psl. 

Žiemos pabaigą žymi
lietuviškų mugių

savaitgalis

Šį savaitgalį – jau pavasarinės šventės: Kaziuko ir Užgavėnių mugės.  M. Morkevičiaus nuotr.



KUN. DR. VALDAS AUŠRA

Lukas 9:28–36
28Praslinkus maždaug aštuonioms die-

noms po šitų žodžių, jis pasiėmė Petrą, Joną
ir Jokūbą ir užkopė į kalną melstis. 29Besi-
meldžiant jo veido išvaizda pasikeitė, o dra-
bužiai pasidarė skaisčiai balti. 30Ir štai pasirodė
du vyrai, kurie kalbėjosi su juo. Tai buvo Mozė
ir Elijas. 31Jie pasirodė šlovėje ir kalbėjo apie
Jėzaus gyvenimo pabaigą, būsiančią Jeru-
zalėje. 

32Petrą ir jo draugus apėmė miegas. Iš-
budę jie pamatė jo spindesį ir stovinčius ša-
lia jo du vyrus. 33Šiems tolstant, Petras krei-
pėsi į Jėzų: „Mokytojau, gera mums čia būti!
Padarykime tris palapines: vieną tau, kitą Mo-
zei ir trečią Elijui”. Jis nesižinojo, ką kalbąs.
34Jam tai besakant, užėjo debesis ir užden-
gė juos. Jiems panyrant į debesį, mokiniai nu-
sigando. 35O iš debesies aidėjo balsas: „Šitas
mano išrinktasis Sūnus, jo klausykite!” 36Bal-
sui nuskambėjus, Jėzus liko vienas. O jie ty-
lėjo ir tomis dienomis niekam nesakė apie
savo regėjimą. 

Retai taip atsitinka, bet šįkart bū-
tent taip ir yra – šiam sekmadie-
niui skirti skaitiniai katalikų

bažnyčioje skiriasi nuo liuteronų baž-
nyčios skaitinių. Ta pati evangelija pa-
gal Luką, tačiau skirtingos vietos. Ka-
talikiškas skaitinys kalba apie tai,

kad aklasis negali vesti kito aklojo, bei
tai, kad mes nematome rąstų savo
akyse, o tačiau pastebime brolio aky-
je plūduriuojančius krislus. Liuteronai
tuo tarpu sekmadienį prisimena ir
žymi Viešpaties Jėzaus persimainymą
Jo mokinių Petro, Jokūbo ir Jono aki-
vaizdoje. 

Man, kaip apmąstymą rašančia-
jam, iškyla dilema. Kurį tekstą rinktis?
Juk didesnioji skaitytojų dauguma
laikosi katalikiškojo skaitinių kalen-
doriaus. Bet pagalvojau, kad sesės ir
broliai katalikai dalyvaudami savo
parapijų Mišiose išgirs jų kunigų ap-
mąstymus. Todėl be didelio svyravimo
renkuosi liuteroniškojo liturginio ka-
lendoriaus skaitinį. Tuo labiau kad
evan gelijoje aprašomasis Jėzaus per-
simainymas, Jam su mokiniais užko-
pus ant kalno, yra labai svarbus įvykis.

Taigi, kas vyksta ant to kalno?
(Tradiciškai persimainymo vieta lai-
koma Taboro kalnas, nors pagal Jėzaus
kelionių aprašymus labiau tikėtina,
kad tai buvo Hermono kalnas). Mes tu-
rime įvykio aprašymą. Mes turime
tris liudininkus. Ir iš tų liudininkų
reakcijos galime drąsiai daryti išvadą,
kad jie nelabai suprato, kas jų aki-
vaizdoje atsitiko! Evangelistas tiesiai
ir pasako, kad Petras nesižinojo, ką sa-
kąs. Petras, kaip įprasta labai greitas
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G A N Y T O J O  Ž O D I S

LAIŠKAI

Mokytojau, gera mums čia būti!
išreikšti savo pojūčius ir mintis, iš-
reiškia gėrio pojūtį ir siūlo jį sustab-
dyti pastatant šėtras Jėzui bei dviem
mitiniams hebrajų (ir krikščionių) ti-
kėjimo pranašams ir vadovams Mozei
ir Elijui. 

Mes statome paminklus nusipel-
niusiems, bet jau anapilin išėjusiems
tautos vadovams ir herojams. (Dikta-
toriai dar gyvi būdami sau pasistato to-
kius paminklus – bet čia jau kita te ma).
Tie paminklai mums tampa sustingu-
siu priminimu apie tai, kas kadaise
įvyko ar buvo, ir kaip tas įvykis ar
žmogus paveikė mūsų istorijos raidą.
Tokiu požiūriu vadovaujantis galima
būtų statyti atminimo ženklus Mozei
ir Elijui. Bet ne Jėzaus atveju… Jėzus
juk dar nėra miręs! Be to, žydų tikėji-
mas ir tradicija neleidžia kurti žmo-
gaus ir Dievo atvaizdo.

Ką mums pasako Jėzaus persi-
mainymas? Kodėl Petras nesugebėjo
suprasti jo reikšmės, nors ir buvo vie-
nas iš pagaviausių mokinių? Manau,
kad trumpas atsakymas būtų – nes Jis
dar nebuvo miręs ir prisikėlęs. Nes mo-
kiniai tebuvo matę tik Jo žemiškąjį,
žmogiškąjį pavidalą. Jėzaus spindėji-
mas nepaprasta šviesa rodė į Jo atei-
nančią būseną, kurią mokiniai patyrė
daug vėliau, kai Jis pergalingai prisi-
kėlė iš kapo duobės. Todėl mes galime

visiškai suprasti Petro neišmanymą –
jis iš tikrųjų nežinojo, ką kalbąs.

Kaip tada tinkamai sureaguoti
tiems, kurie nėra matę ateities? Jiems
į pagalbą ,,atskubėjo” pats Dievas: „Ši-
tas mano išrinktasis Sūnus, jo klau-
sykite!” Dar kartą atidžiai perskaity-
kime šiuos žodžius! Mes neturime sta-
tyti paminklų praeičiai. Mums nerei-
kia bandyti sustabdyti kažkokio, kad
ir labai svarbaus gyvenimo momento,
nes sustingęs jis nebegali gyventi.
Mums reikia klausyti Dievo mylimo
Sūnaus! Juk žmogus yra gyvas gy-
vendamas Dievo Žodžiu! Dievas gyvu
žodžiu sukūrė pasaulį, prikelia žmogų
iš mirties į gyvenimą. Dievui reikia gy-
vos plakančios žmogaus širdies, kuri
priima Jo gyvenimą nešantį Žodį.

Ar šiandien įsiklausei į tai, ką
tau sako Dievo Žodis?!

ŠARKA IR ALMENAS

Visuomet su malonumu skaitau
Jono-iš-prerijos-Šarkos straipsnius, ku-
rie taip meistriškai parašyti, kad su
pirmu sakiniu ,,užkabina” ir nepalei-
džia. Jis tikrai turi įgimto pasakotojo
gyslelę. 

Savo straipsnyje ,,Balsas iš prerijos”
(,,Draugas”, vasario 19 d.), Jonas Šarka
pamini chronišką ,,Draugo” ligą, kuri
mus visus kamuoja, būtent, vėluojantį
laikraščio pristatymą. Esu labai dėkin-
ga šiam ištikimam skaitytojui už jo
kantrybę ir atlaidumą ,,Draugui”. Laik-
raščio leidyba vyksta tvarkingai ir lai-
ku, deja, Amerikos paštas ,,išdykauja”.
,,Draugo” Tarybos nariai pakartotai
aiškinosi ir skundėsi dėl nepatikimo pri-
statymo, bet, atrodo, kad bylinėtis su paš-
tu yra kaip Sizifui ridenti akmenį į kal-
no viršūnę...

Antra straipsnio tema, kuri paska-
tino rašyti laišką, buvo užuomina apie
Kazio Almeno knygą ,,Anuomet”. Kny-
ga jau kelis kartus buvo  aprašyta ,,Drau-
ge”. Pasirodo, kad J. Šarka jaunystėje pa-
žinojo ir bendravo su autoriumi ir labai
norėtų knygą įsigyti, tik nežino, kaip tai
padaryti. Galiu gerb. Šarką ir kitus su-

sidomėjusius ,,pakonsultuoti” (kaip da-
bar madinga sakyti) šiuo klausimu. Kai
pirmą kartą ,,Drauge” perskaičiau apie
šią knygą, aš pati labai panorau ją įsi-
gyti. Tuoj pat internete susiradau, kas ją
parduoda. Pasirinkau svetainę ,,kny-
gos.lt”, sumokėjau 16.90 dol. kredito
kortele ir per maždaug 7–8 dienas turė-
jau knygą rankose. Į šią kuklią sumą įėjo
knygos kaina, persiuntimas oro paštu ir
net valiutos keitimo mokestis. Buvau la-
bai patenkinta pigiu, greitu aptarnavi-
mu.

Tarp kitko, knyga yra puiki ‒ labai
gražiai ir įdomiai parašyta: su nuotrau -
komis, nuotykiais, gyvenimiškomis aki-
mirkomis, pamąstymais apie istoriją.
Per dvi dienas perskaičiusi knygą, išsi-
unčiau ją savo mamai į Clevelandą, kuri
paskambino pasakyti, kad ,,skaitau ir ne-
galiu jos padėti...”. Knyga šiuo metu ei -
na ,,iš rankų į rankas”. Akivaizdu, kad
kai pasitaiko ge ra knyga, žmonės noriai
skaito. Pagal vojau, kad K. Almeno
,,Anuo met” labai tiktų perspausdinti
,,Draugo” puslapiuo se kaip TV serialą,
su tęsiniais. Manau, skaitytojai tai tik-
rai įvertintų.

Ona Daugirdienė
Burr Ridge, IL

Atsistatydino Kauno arkivyskupas L. Virbalas

Kovo 1 d. popiežius Pranciškus priė-
mė arkivyskupo Liongino Virbalo
atsistatydinimą iš Kauno arkivys-

kupo metropolito pareigų. Savo ,,Face-
book” paskyroje arkivyskupas L. Vir-
balas rašo, kad iš pareigų traukiasi dėl
sveikatos problemų ir nusprendęs atsi-
dėti vienuoliškai tarnystei.

,,Popiežiaus Pranciškaus valia pra-
ėjusį laikotarpį skyręs vyskupo tar-
nystei, nuo kovo 1 d. jo leidimu grįžtu
darbuotis pagal mano vienuolinį kuni-
gišką pašaukimą. Iškylant sveikatos
problemoms, o ypač matydamas vie-
nuolinio pašaukimo prasmę ir reikšmę
tikiuosi, kad taip galėsiu geriau tarnauti
Dievui ir žmonėms. Nuoširdžiai vi-
siems dėkoju už laiką, kurį galėjau pra-
leisti su Jumis Kauno arkivyskupijoje. Tai, kas buvo padaryta gero – tik
dėka daugelio Evangelijai pasišventusių ir ištikimai Bažnyčioje tar-
naujančių kunigų ir pasauliečių”, – rašo arkivyskupas L. Virbalas. 

Kauno arkivyskupu metropolitu L. Virbalas buvo nepilnus ketverius
metus. Po atsistatydinimo jis liks Kauno arkivyskupu emeritu. L. Vir-
balas yra ir vienuolis jėzuitas.

Lietuvos vyskupų konferencija informuoja, kad Kauno arkivysku-
pijos apaštališkuoju administratoriumi popiežius paskyrė vyskupą
Algirdą Jurevičių, jis pareigas eis laikinai.

A. Jurevičius iki šiol ėjo Kauno arkivyskupijos augziliaro pareigas. 
ELTA

Arkivyskupas L. Virbalas
M. Morkevičiaus nuotr.
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VIRGINIJA PETRAUSKIENĖ

L
ietuvių jaunimo pilietiškumą ir pa-
triotiškumą įkvepiantis projektas
,,Misija Sibiras” veikia iš tiesų ga-

lingai. Šio projekto dalyviai (kasmet
vis nauji), aplankę mūsų tautiečių trem-
ties ir įkalinimo vietas Rusijoje bei kitose
buvusiose sovietinėse šalyse, grįžta
tapę ,,nebepagydomais” Lietuvos pa-
triotais. Svetimose žemėse ieškodami
ten ištremtų savo tautiečių ka  pų ir juos
tvarkydami, statydami ka pi nė se kryžius,
šie jaunuoliai patiria nepamirštamų iš-
gyvenimų, kuriais nori pasidalyti su ki-
tais. Tradiciškai ,,Misija Sibiras” atsto-
vai, grįžę iš ekspedicijos, apsilanko ir
Amerikoje, kur į susitikimus kviečia čia
gyvenančius lietuvius. 

Vasarį į JAV atvykę ,,Misija Sibiras
2018” projekto dalyviai – komunikacijos
koordinatorė Aistė Eidukaitytė ir vienas
iš ekspedicijos vadovų Nerijus Pra-
nckevičius susitiko su JAV lietuviais, gy-
venančiais Čikagoje, Clevelande, New
Jersey, Philadelphijoje, Indianapo lyje. 

Lankydamiesi Balzeko lietuvių kul-
tūros muziejuje ir apžiūrėdami čia te-
beveikiančią parodą ,,No Home To Go
To”,  A. Eidukaitytė ir N. Pranckevičius
sakė supratę, kad tremties tragedija pa-
lietė ne tik tuos lietuvius, kurie gyvuli-
niais vagonais buvo išvežti į Sibirą,
bet ir tuos, kurie manė laikinai pasi-
traukiantys į Vakarus. ,,Lietuvoje dar ma-
žai žinoma apie tai, ką išgyveno vadi-
namieji dipukai, kurie, bėgdami nuo
tremties į Sibirą, taip pat turėjo palikti
savo namus. Apie tai Lietuvoje kalbėti
ir pasakoti taip pat labai svarbu”, – tvir-
tino svečiai. 

Nedaug trūko, kad jūsų ekspedicija ,,Mi-
sija Sibiras 2018” galėjo visai neįvykti. Ta-
čiau atsitiko kitaip: ji įvyko ir tikriausiai ga-
lima teigti, kad buvo ypatinga?

Nerijus: Gerai pasakėte, kad ypa-
tinga. Todėl kad buvome suplanavę ke-
liauti į Rusiją, bet likus kelioms savai-
tėms iki numatyto išvykimo, sužinojo-
me, kad Rusijos Federacijos ambasada,
esanti Vilniuje, nesuteikė ekspedicijos
nariams vizų. Ypatinga dar ir todėl, kad
mes patys sužinojome apie Kazachsta-
ną: apie tai, kad ten iš Lietuvos buvo iš-
tremta daug politinių kalinių. Mums
teko viską perplanuoti ir pasiruošti
kelionei kita kryptimi per labai trum-
pą laiką – porą savaičių. Mes kreipėmės
į Lietuvos žmones, kad jie mums papa-
sakotų istorijų apie savo artimuosius,
kurie buvo išvežti į Kazachstaną, kad
nurodytų žinomas kapines ar net gi-

minių palaidojimo vietas, jeigu apie
tai ką nors žino. Ir šiais metais, kaip nie-
kada, labai daug žmonių atsiliepė į
mūsų kreipimąsi: jie rašė, skambino,
siuntė nuotraukų. Ir iš tiesų buvo keli
atvejai, kai pagal atsiųs-tas nuotraukas
mums pavyko surasti lietuviškus pa-
minklus, sutvarkyti kapavietes. 

Ar yra žinoma, kiek buvo išvežta lietu-
vių į Kazachstaną? 

Nerijus: Tikslaus skaičiaus niekas
nežino. Mes, ekspedicijos nariai, iš-
vykdami iš Lietuvos, žinojome, kad ga-
lėjo būti ten ištremta apie 20 tūkstančių
politinių kalinių. Tačiau Kazachstane
išgirdome, kad šis skaičius galėjo būti
kur kas didesnis – net iki 80 tūkstančių.
Kazachstano valstybinė politika yra
viešinti trėmimų istoriją, nes ir kazachų
tauta taip pat labai nukentėjo. Todėl jie
patys aktyviai renka duomenis apie
tremtinius, politinius kalinius, kurie
buvo kalinami jų šalyje esančiuose  la-
geriuose ir tuos duomenis viešina. Visų
tikslių lageriuo se kalintų žmonių są-
rašų nėra išlikę. Viena iš priežasčių –
manoma, kad tie sąrašai galėjo būti su-
naikinti. Be to, iš kalinių būdavo at-
imamas vardas, žmogui suteikdavo nu-
merį su raide, pavyzdžiui, V12, D14 ir t.
t., tačiau iš lagerių medicinos kortelių,
maisto davinių lapelių stengiamasi tuos
skaičius nustatyti. 

Kaip sekėsi atlikti 2018 metų misiją, ku-
riai, kaip sakėte, buvo pasirengta vos per dvi
savaites? Kokių netikėtų sunkumų teko pa-
tirti?

Aistė: Kai išvykome į Kazachstaną,
nė vienas net apytiksliai neįsivaizda-
vome, kokio tai dydžio šalis ir kokie joje

yra atstumai. Sibire būna taip, kad
kartais per taigą, per mišką pėsčiomis
greičiau nueini kelias dešimtis kilo-
metrų nuo vienų kapinių iki kitų, nei
reikėtų aplinkui važiuoti kokia nors
transporto priemone. Kazachstane pės-
čiomis niekur nenueisi. Mes Kazachs-
tane keliavome lėktuvu, autobusais,
traukiniais. Nuo Karagandos iki Džes-
kasgano visą naktį riedėjome traukiniu.
Vargino kelionės mikroautobusu, kai į
jį susigrūsdavome 12 žmonių, kurių
kiekvieno kuprinė dar buvo žmogaus
dydžio. Pajautėme, kokia didelė ta šalis
ir kaip plačiai joje buvo išmėtyti mūsų
tautiečių likimai. 

Lietuvių kapų paieškos Kazachs-
tane gerokai skyrėsi nuo tokio darbo Si-
bire, kur lietuvių kapai būdavo sutelk-
ti vienoje vietoje. Kazachstane visi buvo
laidojami bendrose didžiulėse kapinėse,
tautiečių kapai jose išbarstyti. Mes at-
eidavome į miestų bendras kapines,
pasiskirstydavome kapus eilėmis  ir ,,šu-
kuodavome” jas, ieškodami lietuvių
kapų. Ieškojome lietuviškų pavardžių.
Bet jos yra parašytos kirilica. O daugelis
iš mūsų ekspedicijos nėra mokęsi rusų
kalbos. Skrisdami į Kazachstaną, lėk-
tuve šiek tiek pramokome, kaip pagal
rusiškai parašytų pavardžių galūnes at-
pažinti lietuvių kapus. 

Mes greitai tą sistemą ,,perkando-
me”, net ir ekspedicijoje buvusi Ame-
rikos lietuvė Enija Davidonytė, kuri iki
tol nebuvo susidūrusi su rusų kalbos ra-
šyba. Mums visiems padėjo ta motyva-
cija, kuri skatino dalyvauti ekspedici-
joje: išmokti, nugalėti, įgyti naujų įgū-
džių. Mes ,,iššukavome” 16 kapinių ir
jose radome bei sutvarkėme beveik 200
lietuvių kapų. Visa informacija apie tai

,,Misija Sibiras 2018” įspūdžiai – Amerikoje

N. Pranckevičius ir A. Eidukaitytė: ,,Tremties tragediją patyrusių lietuvių likimai išbarstyti po visą pasaulį.”
Virginijos Petrauskienės nuotraukos

Balzeko lietuvių kultūros muziejaus direktorė R. Janz  svečiams pri-
statė naujausią parodą ,,For Freedom…”

paskelbta internete www.misijasibi-
ras.lt 

Kokios patirtys buvo netikėtos ir la-
biausiai jaudinančios? 

Nerijus: Pradžioje, kai tik atvežti
žmonės vietoje vardų ir pavardžių tu-
rėjo numerius, pradinėje represijų sta-
dijoje juos laidodavo masiniuose ka-
puose. Arba prie lagerio. Mums pavyko
aplankyti dar neužfiksuotą ir mūsų
planuose nenumatytą masinę kapa-
vietę, kur palaidota lietuvių karininkų,
buvusių partizanų ir jų ryšininkų. Čia
mes pastatėme kryžių. 

Aistė: Rudniko miesto kapinėse
mes tvarkėme lietuvių kapus, nors ne-
buvome tikri, ar tie kapai išliks. Nes tas
miestas praktiškai jau nebegyvena-
mas – tarsi koks Černobylis – žmonės iš
jo iškeldinti. Priežastis – po miestu
yra daug kasyklų, todėl jis tapo nebe-
saugus, atsirado pavojus, kad namai
gali įgriūti. Kai pastatėme Rudniko
kapinėse kryžių, vietos žurnalistai
sakė, jog tai gali būti vienas iš motyvų,
kodėl reikėtų šių kapinių nesunaikin-
ti. Kryžius paliudys, kad kapais kažkas
rūpinasi.

Ar teko sutikti tų tremtinių – lietuvių po-
litinių kalinių palikuonių? Koks vietos gy-
ventojų požiūris į lietuvius ir jūsų ekspedi-
ciją?

Aistė: Džeskasgane mes sutikome
buvusių politinių kalinių sūnų, kuris
lietuviškai nebuvo kalbėjęs keliasde-
šimt metų. Tačiau nepaisant to, iki
šiol kalba visai neblogai. Jis pats sakė,
kad yra paskutinis šiame mieste likęs
lietuvis. Šis žmogus žinojo, kad tėvai
buvo politiniai kaliniai, žinojo, kad jis
pats gimęs lageryje. Bet nežinojo, kodėl
tėvai buvo išvežti iš Lietuvos. Akivaiz-
du, kad šie žmonės nenorėjo nieko pa-
sakoti, troško apsaugoti savo sūnų. O
gal tėvai buvo labai įbauginti ir norėjo
pamiršti savo išgyvenimus. Tas žmogus
labai didžiuojasi, kad yra lietuvis.

Nerijus: Karagandoje yra lietuvių
namai, yra ir garbės konsulas, kuris la-
bai aktyviai dirba lietuvybei. Beje,
mūsų ekspedicija daug dėmesio sulau-
kė iš žurnalistų, vietos valdžios. Ka-
zachs tane lietuviai yra gerbiami. Bal-
chašo mieste teko bendrauti su vienu
katalikų kunigu, kuris yra atvykęs į mi-
siją iš Slovakijos. Jis sakė, kad jeigu ne
lietuvių tremtinių tikėjimas, kataliky-
bė tame krašte tikriausiai nebūtų pa-
plitusi. Visiems lietuviams buvo svar-
bus tikėjimas, jie puoselėjo katalikiškas
tradicijas. Taigi Kazachstane kataliky-
bė laikosi ant lietuvių padėto pagrindo. 

Dar vienas kryžius kyla svetur mirusiems lietuviams tremtiniams – šį kartą Kazachstane.
Ekspedicijos dalyvių nuotr.
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Vardan
Lietuvos

DR. VIKTORAS STANKUS

Pastarieji mėnesiai St. Petersburge ir St.
Pete Beach, Floridoje, buvo kupini lie-
tuviškos dvasios ir svarbūs lietuviams
Amerikoje bei Lietuvoje. St. Peters-
burgo lietuvių namų/klubo naujoji ga-
bioji pirmininkė Donata Koverienė su
savo valdyba užsuko įdomių lietuviškų
kultūrinių renginių ratą, kuris prasidė-
jo šventiška popiete sekmadienį, sau-
sio 27 d., gražiose Lietuvių namų pa-
talpose.

Pirmininkė papasakojo, kad iš Lie-
tuvos atvyksta garbingi svečiai –
dim. brigados generolas Česlovas

Jezerskas, Vyčio paramos fondo pir-
mininkas, ir su juo kartu fondo pir-
mininko pavaduotojas, parodos auto-
rius, žurnalistas Vilius Kavaliauskas,
kuris fondo surinktomis lėšomis (tarp
aukotojų buvo ir prezidentas Valdas
Adamkus) įgyvendino didingo ,,Lais-
vės kario” paminklo pastatymą Kaune
bei grakštaus paminklo 2018 m. pasta-
tymą DLK Žygimantui Augustui Pas-
valy, kur 1557 m. Livonijos ordinas pa-
sidavė Lietuvai ir 1566 m. Livonija
tapo Lietuvos provincija. Garbingi sve-

Šiupinys – 
linksma lietuvininkų
tradicija

RAMUNĖ LAPAS

Afiša, šį šeštadienį, kovo 2 d. kviečian-
ti į tradicinę Šiupinio šventę Balzeko lie-
tuvių kultūros muziejuje, tuo pačiu
skelbė, kad ji bus paskutinė. Tokį spren-
dimą po pernykščio ypatingai „lieso”
Šiupinio priėmė Čikagoje veikiančio
Mažosios Lietuvos fondo ir draugijos
valdyba. Tikėdamiesi, kad šiemetinis
Šiupinys rengėjams bus „riebesnis” vi-
liamės, jog ši nuo 1952 m. puoselėjama
mažlietuvių tradicija nenutrūks visiškai
– galbūt išsilies naujomis formomis
naujose erdvėse...

Beje, Čikaga – viena iš nedaugelio
vietų, kurioje puoselėjama ši Ma-
žosios Lietuvos tradicija. Pradėta

švęsti Klaipėdoje 1927 metais Šiupinys
po karo išeivijoje atgijo Vokietijoje,
Kanadoje (Toronte) ir ,,Vėjų mieste”.
Lietuvoje sovietmečiu ši šventė buvo
uždrausta. Šiupinys – tai savotiškas lie-
tuvininkų Mardi Gras, Užgavėnių pro-
ga rengiamas pobūvis, kurio metu ra-
gaujama šiupinio košė, vyksta meninė
programa, linksminamasi – prieš ne-
trukus prasidėsiantį ilgą Gavėnios lai-
kotarpį.

Lietuvoje ir Kanadoje Šiupinys
vyksta trečiadieniais – savaitę prieš Pe-
lenų dieną. JAV prigijo tradicija šven-
tę rengti savaitgalį. Kaip papasakojo il-
gametis Mažosios Lietuvos draugijos ir
fondo narys, per dešimtmečius ėjęs
įvairiausias pareigas – nuo iždininko
iki pirmininko – Ramūnas Buntinas,
pirmosios dvi Šiupinio šventės Čika-
goje 1952–1953 metais buvo surengtos
Veteranų salėje, buvusioje ties 22 gat-
ve ir Bell Ave. R. Buntinas įėjo į valdybą
ir jam teko pareigos organizuoti šią
šventę. Kaip ir Jonines – vasarą. Joni-
nių tradicija nutrūko, o štai Šiupinį jis
rengia iki šiol – jau daugiau kaip pus-
šimtį metų.

Per tuos dešimtmečius keitėsi sa-
lės, keitėsi žmonės, bet skiriamieji
šventės bruožai visada išliko tie patys
– aukšto lygio programa, šokiai ir, ži-
noma, šiupinio vakarienė. Tiems, ku-
rie niekada nėra ragavę šiupinio, R.
Buntinas paaiškina, kad tai yra troš-

kinys, gaminamas iš „rainų” žirnių,
trintų bulvių, kiaulės ausų, uodegų ir
spirgučių. Galimos įvairios variaci-
jos – kiekvienas kaimas turėjo savas
tradicijas ir savus receptus. Pirmoji šei-
mininkė, 1952 ir 1953 m. Čikagoje ga-
minusi šį tradicinį mažlietuvių patie-
kalą, buvo Tėviškės parapijos įkūrėjo,
Mažosios Lietuvos fondo tarybos pir-
mininko Kurto Vėliaus žmona Ana
Vėlienė. Vėliau ją pakeitė Anelė Alb-
rechtienė, Ona Norvilienė ir kitos mo-
terys, o štai pastaruosius 14 metų šiu-
pinį gamina ,,Bravo Bites” įsteigėja
Audra Januškienė. Ar įmanoma Čika -
goje gauti kiaulės ausų ir uodegų? Pa-
sirodo – įmanoma. Audra sako dažniau -
siai jas perkanti ,,Park Packing” sker-
dykloje. 

Balzeko muziejuje šiemet šventė
rengiama jau 25-tą – jubiliejinį – kartą.
Prieš tai Šiupinys vykdavo Lietuvių
tautiniuose namuose S. Kedzie gatvė-

je, dar anksčiau – Dariaus ir Girėno sa-
lėje Western Ave., Lietuvių Auditorijoje
Halsted gatvėje, buvusioje Hollywoodo
salėje Brighton Parke, kur dabar įsi-
kūrę Šaulių namai.

Kaip papasakojo R. Buntinas, šven-
tės tradicijos Lietuvoje ir išeivijoje
šiek tiek skyrėsi – štai Lietuvoje prieš
karą buvo įprasta kurti humoristi-
nius kupletus, apdainuojant kaimyno
sėkmes ir nesėkmes. Išeivijoje dau-
giau laikytasi klasikos: skaitomos iš-
traukos iš Donelaičio, Vydūno, ren-
gia mi vaidinimai. Persirengėliai su
kau kėmis lietuvininkų Užgavėnėms
nėra būdinga.

Iš 1972 m. Čikagoje surengtos ju-
biliejinės, 20-osios Šiupinio šventės
programėlės sužinome, kad jos metu
buvo atliekamos ištraukos iš Vydūno
veikalų (su vaidilutėmis, liepsnos šokiu
ir pan.), ištraukos iš K. Donelaičio
„Pavasario linksmybių”, kurias skai-

tė aktorius Leonas Barauskas, skam-
bėjo Jurgio Lampsačio paruošta „Dai-
nų pynė”, dainininkėms akompanavo
Verneris Česna, šokiams grojo orkest-
ras.

Vėlesniais metais į programą įsi-
jungė D. Polikaičio vyrų ansamblis,
įvairūs solistai, ansambliai, šokių gru-
pės. Šokiams grojo Ąžuolo Stelmoko,
Ričardo Soko, Algimanto Barniškio
ir kt. orkestrai. R. Buntinas, kuriam da-
bar 88-eri, tikisi, kad į valdybą įsilies
naujos jėgos, kurios neleis šiai gražiai
tradicijai užgesti.

O tuo tarpu šiandien visi keliai
veda į linksmą ir nuotaikingą Šiupinio
šventę Balzeko lietuvių kultūros mu-
ziejaus  ,,Gintaro” salėje.  Dainuos Ni-
da  Grigalavičiūtė, suksis ,,Suktinio”
poros, ant stalų garuos gardus šiupi-
nys, bus loterija ir, žinoma, šokiai bei
dainos su Algimanto Barniškio muzi-
ka!

Tėviškės parapijos šokėjai Šiupinio šventėje Čikagoje 1955 m. Jurgis Lampsatis diriguoja Mažosios Lietuvos chorui ,,Aidas”. Čikaga, 1960 m.
Mažosios Lietuvos fondo nuotraukos

čiai pristatys jų surengtą parodą ,,Lie-
tuvos didvyriai Amerikos žemėje”
(apie 130 narsių lietuvių karių, po Pir-
mojo pasaulinio karo atsiradusių ir mi-
rusių čia, Amerikoje). 

Taip pat buvo pranešta, kad Va-
sario 16-osios šventėje sulauksime šau-
naus 35 tautinių šokių šokėjų an-
samblio ,,Švyturys” iš Clevelando (va-
dovė Aušrinė Širvinskienė).

O tą sekmadienį buvome pakviesti
klausytis nuostabaus lietuviškos mu-
zikos koncerto, kurį atliko iš Cleve lan-
do atkeliavęs Lietuvių radijo progra-
mos vedėjas, gabus gitaristas ir daini-
ninkas Eugenijus Dicevičius. Žiūrovų
perpildytoje salėje Eugenijus ener-
gingai atliko įvairių žanrų lietuviškas
dainas, kurios užbūrė klausytojus. Re-
pertuare – įvairių kompozito rių ir
savo sukurtos dainos. Klausytojai su-
laukė staigmenos, kai jis pakvie tė savo
dukrelę Dainą sudainuoti keletą jaus-
mingų dainų. Jos dainavimą lydėjo
plojimai. Eugenijus toliau grojo rit-

mingas dainas ir išviliojo jaunimą ir
suaugusius smagiai pašokti. 

Pertraukos metu klubo pirminin-
kė kvietė dalyvius paremti klubą, per-
kant loterijos bilietus ir spėjant artė-
jančio ,,Superbowl” – amerikietiško
futbolo čempionato varžybų tarp Los
Angeles ir New England „Patriots”
rezultatus. Loterijoje laimėjo iš Miami
Beach atvykęs klausytis koncerto
mano sūnėnas Andrius, kuris gerai pa-
žįsta komandas, nes su „Patriots” at-
sarginiu (,,quaterback”) žaidėju Brian
Hoyer kartu žaidė Clevelande St. Ig-
natius Jėzuitų berniukų gimnazijos (10
kartų Ohio čempionai, pasiekę Ame-
rikos nacionalinį čempionatą) futbolo
komandoje. Susėdome pokalbiui Gin-
taro Karoso lietuviškoje sodyboje St.
Pete Beach. Pokalbis, kuriame daly-
vavo ir Eugenijaus uošvė, Clevelando
Lietuvių Bendruomenės vicepirmi-
ninkė dr. ZitaMaščinskienė, bus per-
duotas per Clevelando lietuvių radiją. 

Nukelta į 14 psl.

Po parodos ,,Lietuviai didvyriai Amerikos žemėje”: iniciatorius Vilius Kavaliauskas, Dalia
Rutkauskaitė-Van Cheberg, dim. brigados generolas Česlovas Jezerskas, St. Petersburgo
Lietuvių namų pirmininkė Donata Koverienė, dr. V. Stankus ir G. Karosas.

Algimanto Kezio nuotr

ST. PETERSBURG, FL
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DANA GRAJAUSKAITĖ

Neringos stovykla žaliuose Ver monto kalnuose šiais
metais švenčia 50-ąjį gimtadienį! Tūkstančiai sto-
vyklautojų yra šokę jos erdvioje pievoje, vaidinę sa-
lės scenoje, dainavę prie laužo, pasimeldę lauko
koplytėlėje „Beržų šventovėje”. Per tiek metų ne tik
netrūksta stovyklautojų – atvirkščiai! Jau daug metų
lietuviškai kalbančių vaikų stovykla prisipildo pačią
pirmą registracijos savaitę. Iš karto susidaro lau-
kančiųjų sąrašas. Tiek veržiasi vai kai stovyklauti.
Būtinai reikia tęsti šią svarbią misiją ir užtikrinti jos at-
eitį išeivijos lietuvių kartoms.

Neringos steigėjos Mari-
jos Nekal tojo Prasidė-
jimo seselės 50 metų

buvo Neringos nepailstamos
motinėlės. Da bar jos save va-
dina Neringos močiu tėmis bei
promočiutėmis. Prieš daugelį
metų jos suprato – artėja laikas,
kad pačios negalės tęsti Ne-
ringos misijos. Žingsnis po
žingsnio jos pradėjo perleisti at-
sakomybę Neringos bendruo-
 menei. Ir štai paskutinis žings-
nis – ga lutinai perleisti visą at-
sakomybę ir nuosavybę. 

Lapkričio mėnesį vyku-
siame Camp Neringa, Inc. (CNI)
metiniame susirinkime nariai
sutiko, jog CNI pri siimtų visą
atsakomybę, t. y. užtikrintų Ne-
ringos misijos tęstinumą ir su-
 telktų lėšų įsigyti stovyklavie-
tę. Įveikti   šį svarbų žingsnį esu
pasamdyta Ne ringos misijos ir
plėtros  vedėja. Pradėjusi savo darbus pasikalbėjau
su  ilgamete Neringos vedėja ir dabartine Šiaurės
Amerikos vyresniąja ses. Igne Marijošiūte.

Neringa švenčia 50 metų jubi liejų, bet žinome, kad
seselės sto vyklas savo vienuolijos sodyboje Putname, Con-
necticute, pradėjo ruošti jau 1944 m. Žinau, kad Jūs pati
buvote stovyklautoja „Imma culatos” stovykloje. Ar turite
kokį ypatingą jaunystės prisiminimą apie stovyklą Putna-
me? Kas Jums, mergaitei ar paauglei, paliko įspū dį? 

Svarbiausia buvo smagu ir vis laukiau susitik-
ti su draugėmis iš įvai rių miestų. Kaip ir dabar –
draugystė didžiausia trauka. Daug išmokdavom ir pa-
sisemdavom vien buvimu ir dalyvavimu; manau, re-
tai suprasdavau, ką mokytojai aiškino. Tik vėliau su-
pratau, kas buvo tie mūsų mo kytojai: literatūros
mokė B. Brazdžio nis, A. Skrupskelienė, poetas kun.
M. Vaitkus; šokių – K. Marijošienė, dainų – N. Sta-
dalninkaitė ir J. Pet kaitis; istorikas kun. Krasauskas,
žinoma, kun. S. Yla ir seselės.

Kai jau stovykla peraugo vienuolijos patalpas, 1969
m. seselės nupirko apleistą stovyklavietę Ver monte, įvei-
kė reikiamus re montus ir 1970 m. perkėlė stovyklą ir ją
pakrikštyjo Neringa. Su prantu, kad Jus paskyrė stovyklos
vedėja antraisiais Neringos metais ir kad visa energija tę-
sėte šį darbą iki apytikriai 1996 m., kuomet Jums didėjo
atsakomybės pačioje vienuolijoje ir turėjote labiau remtis
pasauliečių pagalba vesti stovyklas. Įdomu, kas per dau-
giau nei 20 m. labiausiai pasikeitė ir kas liko taip pat.

Perkėlus stovyklą į Vermontą reikėjo persi-
orientuoti į gamtos, nebe vienuolyno aplinką: dau-
giau sporto, iškylų, didesnė erdvė vaidinimams ir
programai. Gyvenimas nameliuose buvo didžiulis pa-
keitimas. Iškart reikėjo pasitelkti didesnį jaunų va-
 dovų būrį, nes buvo įrengta 12 name lių. Tai atvėrė
duris jaunatviškam žaismingumui, kūrybingam
progra mų vedimui. Kad stovyklautojai šalia lietu-
viškų šokių ir dainų suprastų ir pamiltų savo tautinę
kilmę, visa tai buvo perteikta ne vien pamokų pa-

50-metė Neringa
žvelgia į ateitį!

vidalu, bet įvesta ištisos dienos ren gi nys: vaidinimai,
žaidimai, insceni zacijos. Vaikai patys ruošė ir vai-
dino istoriją, pasakas, pa davimus. Susikū rė naujos
tradicijos. Prisidėjus ber niu kų ir vėliau mišriai vai-
kų stovyklai, įvesta vakaro progra mų įvairumas. Ti-
kėjimo patirtį ugdė ne vien malda ar liturgija, bet ir
diskusijos ir susikaupimo vakarai. Per daugelį
metų pagrindinis stovyklinis auklėjimo siekis ne-
sikeitė, tik pareikalavo nuolatinio lankstumo.   

Dažnai iš grįžtančių į Neringą po ilgesnio ne-
buvimo girdimas sakinys: „Viskas taip pat”, „Niekas
nepasi kei tė – tik nameliai daug arčiau”. Tai parodo,
jog Neringos stovyklų esmė išlaikyta. Manau, kai įsi-
tvirtino rutina gyventi nameliuose ir gamtoje, prog-
ramos įvairumas ir kokybė, vei kimo principai ir die-
notvarkės disciplina – jie tapo rėmai ir užtikrino sto-
 vyklų esmės tęstinumą. Keičiasi žmo nės, keičiasi kar-
tos, bet išlieka nesi keičiantis pagrindas. Metams bė-
gant stovyklinė patirtis (stovyklautojų ir vadovų) at-
skleidžia bendrą ryšį tarp kartų, ir užsimezga nau-
jos draugystės, kai susitinka kituose renginiuo se.        

Kai Jūs vadovavote stovykloje, dažnai, ypač su va-
dovais, naudodavote šūkį: „Einam, darom!” Ar prisimenate,
iš kur kilo šie žodžiai ir kodėl Jums buvo svarbu tęsti šį šūkį?

Ogi visai paprasta. Esu veiklios prigimties. Kas-

nį – buvo sukurta korporacija, Camp Neringa, Inc. Dabar
aukščiausias valdymo organas yra savanoriškai įsijungę na-
riai. Jau nebe vien se selės neša sprendimų atsakomybę,
bet kiekvienas, susimokėjęs na rys tės mokestį ir tapęs kor-
poracijos nariu, prisiima atsakomybę išrinkti tarybą ir bal-
suoti įvairiais Neringos klausimais. Žingsnis po žingsnio se-
selės atsitraukia ir perleidžia atsakomybę ir tuo pačiu mus
moko patiems tęsti Neringos tradicijas. Ar seselėms bau-
gu tai daryti?

Oi ne, visa tai su didžiausia viltimi, džiaugsmu
ir entuziazmu. Ypač malonu matyti, su kokia atsa-
komybe žengiamas kitas Neringos istorijos žingsnis
– ne tik administruoti ir va dovauti, bet ir perimti visą
atsakomybę ir nuosavybę.

Paskutinis atsakomybės perleidimo žingsnis – tai sto-
vyklavie tės nuosavybės pirkimas. Kodėl se selės dabar turi
parduoti stovyk lavietę?

Paprasčiausiai – mes nesame am žinos. Jau lai-
kas mums visiškai atsitraukti ir pripažinti, kad esa-
me ne tik stovyklos močiutės, bet jau ir promočiu-
tės. Be to, norime, kad stovyklinis auklėjimo būdas
būtų tęsiamas ir be mūsų, ir užtikrinti, kad stovyk -
la vietė liktų lietuvių rankose. 

O kodėl seselės turi parduoti žemę? Kai kurie žmonės

Camp Neringa Inc. nariai metiniame susirinkime 2018 m. lapkričio 3 d. Worcester, Massachusetts.                     Danos Vainauskienės nuotraukos

dien po pusryčių su vadovais susėdę ratu pasiskirs-
tydavome, kas kuo pasirūpins tą dieną, kas kurį už-
davinį atliks, kas kokią pamoką ves, kuriam reikės
pagalbos ir kas galės kitam padėti. Pasitarę, užuot dar
sėdėjus prie kavos ir ple pėjus, sakydavau: „Einam, da-
rom”, dėmesį iš karto nukreipdama į už da vinį.

manęs klausia: „Argi seselės negali pa do vanoti žemę?” 
Esame bažnyčios nurodymų įpa reigotos laikytis

pardavimo vertės normų, turime išmintingai elgtis
su vienuolijos paveldu ir nenuvertinti galimo fi-
nansinio įnašo į vienuoliją. Ne galime tik atiduoti.
Esame aptarę padėtį ir matome, jog galima suderinti
ir bažnyčios normą, ir vienuolijos padėtį, ir sto-
vyklavietės pirkimo už davinį. Be to, pirkimo iššūkis
suža dins didesnį lietuvių užsiangažavi mą, pasi-
šventimą ir dėmesį Nerin gos ateičiai. Išsisklaidę lie-
tuviai, kaip didelės šeimos nariai, turi suremti pe-
čius įsigyti ir išlaikyti vienintelę sto vyklavietę At-
lanto pakraštyje. Ne ringos tarybai esame įvardiję že-
miau nurodytos vertės pirkimo kainą, kad visa tai
būtų įmanoma.    

Aš labai džiaugiuosi, kad mes einame šituo keliu kar-
tu, kad galime viską atvirai tartis ir kartu spręsti, kas ge-
riausia Neringai. Jaučiu, kad ir seselės įvertina šį ben-
dradarbiavimą. Kaip Jūs į tai žiūrite? 

Visada geresni vaisiai bendra darbiaujant. Svar-
bu perduoti kiek vienai kartai šią vertingą ir reika-
 lin gą stovyklinę auklėjimo patirtį. Daug kam rūpi ir
daug kas nori, kad sto vyklos tęstųsi. Priėjome prie
vienintelio kelio – pirmyn, ir, ačiū Dievui, atsiran-
da žmonių, kurie panašiai įvertina, imasi atsako-
mybės tęsti ir tam ryžtasi. 

Gimtadienio proga ką norėtumėte palinkite Neringai? 
Praeitis liudija, kiek svarbu iš lai kyti pagrindi-

nes vertybes. Manau, visi jaučiame, kiek sparčiai ir
dras tiškai keičiasi mūsų visuomenė. Atei tyje Ne-
ringa (jos programos, darbo procesas, vertybių ug-
dymas, disciplina, pan.) gali tapti ta oazė, ku rioje ran-
di ir prisilieti prie esminių vertybių: Krikščionybės,
Tautinio są mo ningumo, asmeninio ūgtelėjimo drau-
 ge su kitais, bendruomenėje, be kompromisų. Duok,
Dieve.    

Ačiū Jums! Ačiū seselėms! Ačiū neringiečiams! Ir Ačiū
Die vui!

Seselė Ignė Marijošiūtė, Neringos ilgametė vedėja, su Linu
Orentu, Camp Neringa, Inc. tarybos pirmininku.

Seselių skaičiui ir jėgoms ma žėjant 1996 m. jos žen-
gė pirmą žingsnį perduodant stovyklą Ne ringos bendruomenei.
Seselės įkū rė pelno nesiekiančią organizaciją Neringa,
Inc., kuri buvo atsakinga už stovyklos administravimą. Se-
 selės buvo šios korporacijos valdomoji grandis, jų atsako-
mybė – pa skirti pasauliečių tarybą ir pasam dyti vedėją. Man
kaip tik teko užimti pirmos pasaulietės vedėjos pareigas, ku-
rias po manęs ėjo Vida Strazdienė ir Dainora Kupčinskai-
 tė, o dabar atlieka Regina Kulbis ir Dana Vainauskienė. 

Seselių paskatinti 2015 m. žengėme kitą istorinį žings-
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IŠ ATEITININKŲ GYVENIMO

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

Gerb. Vytautai, papasakokite apie save: kokia Jūsų žur-
nalistinė patirtis? Kaip tapote ,,Ateities” redaktoriumi?

Baigęs politikos mokslus Vilniaus universitete ke-
letą metų dirbau Lietuvos Respublikos Seime ir Eu-
ropos Parlamente Briuselyje, kol galiausiai nutariau
visiškai atsidėti rašymui. Rašyti eilėraščius ir trum-
pus apsakymus pamėgau dar vaikystėje, vėliau ra-
šiau mokyklos laikraščiui, o studijų metais – jau
trims studentiškiems leidiniams. Laikui bėgant ra-
šymas traukė vis labiau, todėl grįžęs iš Briuselio įsi-
darbinau interneto dienraštyje
„Bernardinai.lt” ir energingai
ėmiausi tekstų kūrybos bei reda-
gavimo: kalbinau partizanus, trem-
tinius, rezistentus, išeivius, kiek-
vienu parašytu straipsniu norėda-
mas pristatyti skaitytojams pa-
vyzdžius, iš kurių, mano nuomone,
galime semtis stiprybės savo kas-
dienai ir kurie mus moko, kad Die-
vą, tėvynę ir savo artimą tikrai
mylintis žmogus gali nuversti kal-
nus.

Panašiu metu grįžęs gyventi į
Lietuvą pradėjau rašyti ir „Atei-
tyje” , ir netrukus iš ilgametės žur-
nalo redaktorės Redos Sopranaitės
sulaukiau pasiūlymo būti redak-
toriumi. Už padrąsinimą ir paro-
dytą pasitikėjimą visuomet liksiu
Redai dėkingas.

Beje, šis iš pažiūros netikėtas
svarbių pareigų perleidimas visai
jaunam vyrukui visgi turi ilgesnę
istoriją. Kai dar gyvenau gimtojo-
je Marijampolėje ir mokiausi devintoje klasėje, kar-
tą į mokyklą pristatyti „Ateitį” atvyko būtent Reda
Sopranaitė. Jos beklausydamas tądien iškart pa-
galvojau, kad labai norėčiau kada nors tapti „Atei-
ties” bendradarbiu, o po renginio visai neskubėjau
namo ir net nulydėjau Redą iki pat automobilio, klau-
sydamasis pasakojimų ir svajodamas, kad kada
nors, vieną dieną, pats ką nors parašysiu „Ateičiai”

. Jau studijuodamas laikas nuo laiko ir parašydavau,
bet turėjo praeiti kone dešimtmetis, kad išdrįsčiau
visa galva pasinerti į rašymo ir redagavimo džiaugs-
mus bei rūpesčius. Bet štai anuometinio devintoko
svajonė šiandien yra išsipildžiusi su kaupu – kaip tik
baigiau dėlioti jau 10-ąjį žurnalo numerį. 

Kaip sekasi redagavimas?
Be galo mėgstu savo darbą – labiausiai todėl, kad

galiu susipažinti su nuostabiais žmonėmis ir skai-
tytojams pasakoti išskirtines
jų istorijas. Žmonių, kurie daž-
niausiai nedalyvauja įvairiose
viešose rietenose, negarsėja
skandalais ir gerus darbus daro
nesiekdami populiarumo ar pri-
pažinimo, todėl didžiosios ži-
niasklaidos priemonės daž-
niausiai juos pamiršta. 

„Ateityje” mes turime gali-
mybę tuos žmones draugiškai ir
profesionaliai pristatyti. Ir tik-
rai, kiek daug dar reikia papa-
sakoti įdomių, turiningų, net
įspūdingų istorijų, kurios mažai
žinomos plačiajai visuomenei!
Mano manymu, tai ir yra tikroji
žurnalistika – ne skandalų ga-
mybos ir šmeižto lenktynių ma-
šina, bet pagalba žmonėms ti-
kėti šio pasaulio gerumu ir po-
tencialu. Tokiu būdu „Ateityje”
skatiname mylėti vieni kitus
ir pasaulį, parodydami, kad tik-
rai yra dėl ko – juk aplink mus

tiek įvairiausių gėrio apraiškų ir džiaugsmo. „Atei-
tis” yra erdvė, kur šiuo džiaugsmu dalijamės, ir to-
dėl kiekvienas leidybos metu patirtas iššūkis grei-
tai nublanksta į rankas paėmus naują numerį.

Kaip bendraujate su ,,Ateities” redkolegija?
Nuolatinės didesnės redkolegijos kol kas netu-

rime, ją vis dar sudarome dviese su kalbos redakto-
re, tačiau ją pamažu lipdome. Per šiuos metus rašy-
ti pakviečiau daugybę naujų autorių – noriu pasi-
džiaugti, kad dauguma jų – ateitininkai, taigi savo
bendruomenėje tikrai turime labai daug talentingų
žmonių.

Kai kurie iš jų prieš mums susitinkant gal ir pa-
tys nebuvo pagalvoję, kad gali taip gerai ir įdomiai
rašyti. Tikriausiai tai ir yra mano, kaip redaktoriaus,
didžiausias ligšiolinis laimėjimas – tie puikūs teks-
tai, kurie kitu atveju gal net nebūtų parašyti, ir tie
puikūs žmonėms, kuriems tereikėjo padrąsinimo,
kad jų talentai išsiskleistų.

Taip pat pasistengiau naujai pažvelgti į žurnalo
dizainą ir turinį. Didžiuojuosi tuo, ką jau pavyko nu-
veikti: žurnalas tampa modernus, jame daug gražių
ir kokybiškų nuotraukų, niekur kitur nepublikuo-
tų tekstų aktualiomis temomis bei interviu su įdo-
miais pašnekovais, tarp jų ir ateitininkais – taip tu-
rime galimybę ir vieni su kitais geriau susipažinti.
Galiausiai labai stengiuosi, kad kiekviename žurnale
būtų atspindėtas Amerikos lietuvių gyvenimas – jūsų

unikalios istorijos suteikia žurnalui išskirtinės ver-
tės. Labai norėčiau ir dar daugiau su jumis, Ameri-
kos lietuviais, bendrauti ir apie jus rašyti. Norėčiau,
kad mes visi kartu būtume šio žurnalo autoriai ir re-
daktoriai, kad ir kur esame pasaulyje – kad jis tik-
rai taptų mūsų visų žurnalu, kuriuo galime di-
džiuotis. 

O kaip bendraujate su ,,Ateities” skaitytojais?
Kiekvienam naujam numeriui atiduodu visą

širdį. Mąstydamas apie temas, tekstus, žmones, ku-
riuos būtų gerai pakalbinti, visuomet galvoju apie
skaitytojus. Tad pats žurnalas yra ryškiausia ir
svarbiausia bendravimo su skaitytojais forma. Taip
pat tarp savo skaitytojų turime neišsenkantį lobyną
žmonių, kuriuos įdomu kalbinti ir pristatyti žurnale,
taigi dažnai susitinkame su skaitytojais būtent in-
terviu metu. Be to, gaunu nemažai skaitytojų laiškų,
padrąsinimų, atsiliepimų, patarimų. Lietuvoje daž-
nai tenka skaitytojus sutikti ateitininkų susibūri-
muose, o Amerikoje ryšius palaikyti labai padeda uoli
pagalbininkė Ramunė Kubiliūtė – ačiū jai!

Kokie ,,Ateities” planai? Ko labiausiai norėtumėte?
Kad ,,Ateitis” būtų vis labiau skaitoma, kad

joje kiekvienas žmogus – nepaisant amžiaus ar pa-
žiūrų skirtumo – galėtų rasti sau artimų temų ir įdo-
mių autorių. Dar norisi, kad žurnalas būtų vis labiau
prieinamas ir modernus – ne tik spausdinta forma,
bet ir elektroniniu formatu. Noriu, kad kiekvienas
numeris paliktų įspūdį, kad atkeliaudamas paštu į
jūsų namus atneštų gerą nuotaiką ir viltį – kad šis
pasaulis, kuriame gyvename, nepaisant mūsų pati-
riamų įvairiausių sunkumų, yra gražus, ir šis gy-
venimas yra vertas stengtis nugyventi geriausiai,
kaip tik galime. Šią žinią perduoti stengiuosi kaskart
mąstydamas apie žurnalo turinį ir apie jus, kurie
skaitote. Labai jums ačiū už draugystę ir pasitikėjimą
– kad galime kartu augti!

Mieli ,,Ateities” žurnalo skaitytojai,

,,Ateities” žurnalo redaktorius Vytautas Raškauskas
neseniai pradėjo antrus žurnalo redagavimo metus. No-
rima geriau suprasti, ar ,,Ateitis” patenkina už Lietuvos
ribų gyvenančių skaitytojų lūkesčius. 

Redaktoriaus  ir  žurnalo  bendradarbių  vardu kviečiu
Jus dalyvauti  anoniminėje  internetinėje  apklausoje apie
,,Ateitį” . 

Prašome anketą užpildyti iki kovo 15 d.
https://www.surveymonkey.com/r/Q999KNM

Žurnalo bendradarbė
Ramunė Kubiliūtė

,,Ateities” skaitytojų apklausa

Susipažinkime su
,,Ateities” redaktoriumi
Vytautu Raškausku
Prieš metus Vytautas Raškauskas ,,Ateities” redagavimo vairą perėmė iš
Redos Sopranaitės ir tęsia ateitininkų žurnalistinę tradiciją, pradėtą
prof. Prano Dovydaičio prieš 108 m. Žurnalo bendradarbė Ramunė Ku-
biliūtė užklausė redaktoriaus, kaip sekasi darbuotis.

Vytautas Raškauskas Evgenia Levin nuotr.

Ateitininkų Šalpos
Fondo susirinkimas ir
iškilminga vakarienė

šeštadienį, kovo 23 d.
Ateitininkų namuose, Lemont, IL
4 val. p. p. – Metinis narių susirinkimas

6 val. v. – Tradicinė vakarienė

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

Visi kviečiami. 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

Pirmame š.m. ,,Ateities” numeryje – iš-
samus pokalbis su doktorante Andrėja
Siliūnaite, vykdančia mokslinius tyrimus
Lietuvoje.
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T i k s l a s – Amerika 2018
Dienoraštis – 8

„Tikslas – Amerika 2018” ekspe-

dicijos dalyviai Aistė ir Augustinas Že-
maičiai pasakoja įspūdžius iš Grand

Rapids miesto Michigane.

Grand Rapids: JAV miestas, kur
lietuvių įstaigos ir pastatai
skaičiuoja antrą šimtmetį

Augustinas: Dar prieš išvykdamas
į „Tikslas Amerika 2018” susidariau
planą, kiek ir apie ką rašysiu straips-
nių į ,,Draugą”. Jau gerus penkerius
metus iki šios ekspedicijos tyrinėjau
lietuvišką paveldą JAV, todėl galėjau
numatyti, kiek ko kur tikėtis.

Grand Rapids lietuviškam pavel-
dui nebuvau numatęs atskiro straips-
nio, tačiau apsilankęs ten supratau – šis
miestas jo vertas. Mat čia lietuvių ra-
jono neperėmė kitataučiai, čia viskas
liko lietuviška: parapija, klubai, kapi-
nės ir kone viskam – daugiau nei 100
metų.

Aišku, tiek laiko lietuvybė nega-
lėjo išlikti nepakitusi: lietuviškai kal-
ba tik mažuma lietuvių palikuonių. Ta-
čiau jie niekur neišblaškyti, jie lanko
tas pačias įstaigas, kaip jų protėviai, ir
saugo Lietuvos tradicijas, istoriją.

Didelė Grand Rapids lietuvių
bažnyčia tebeturi lietuvį kunigą

Aistė: Kaip daug kur, „Tikslas –
Amerika 2018” apsilankymą Grand
Rapids pradėjome nuo lietuvių bažny-
čios. Džiugino, kad ji veikia, į šešta-
dienio Mišias ateina apie 150 žmonių,
kunigas – lietuvis.

Augustinas: Tačiau viduje kiek nu-
sivyliau: lietuviškų detalių mažai. Kaip
pasakojo kunigas D. Morrow, seniau
būta lietuviškų užrašų, tačiau jie už-
dažyti, tik vienoje vietoje liko Vytis.
Priešingai nei kitose parapijose, Grand
Rapids dipukai savo skaičiais neužgo-
žė pirmabangių, kuriems lietuvybė
rūpėjo mažiau (labiau religija) – todėl
sutautinti bažnyčios interjero jiems ne-
pavyko.

Nors pirmabangiams lietuvių kal-
ba nebuvo tokia svarbi kaip dipukams,
savo istorinę tėvynę jie prisiminė. Ku-
nigas Dennis Morrow, pats kilęs iš pir-
mabangių, parodė rūtų darželį prie
bažnyčios: „Mano prosenelė atsivežė
rūtos daigelį iš Lietuvos, ir kur tik gy-
vena jos palikuonys, ten pasodiname tų
rūtų atžalas; čia klebonauju 25 metų, to-
dėl ir prie bažnyčios – šitos rūtos”. O ir
lietuviškai klebonas ne kartą prabilo:
nors iš senelių perimtų kalbos žinių ne-
pakako nuolatiniam pokalbiui, įterp-
davo ištisus sakinius. Ir gali įskaityti
senus lietuviškus bažnyčios metrikus,
kuriuos dabar, rodė, sistemina – kad lie-
tuvių palikuonys galėtų ateiti ir suži-
noti apie savo protėvius.

Priešiškas lietuvių 
kapines skiria tvorelė

Augustinas: Grand Rapids lietuviai
– vieninteliai Michigane laidojosi nuo-
savose kapinėse. Jų yra net dvejos, at-
skirtos tvorele. Vienoje pusėje – di-
džiosios katalikiškos, kur ir didžiulis
tradicinis kryžius Lietuvos krikšto
600 metų jubiliejui, ir paminklas lie-

dar mokėjo juos perskaityti…

Aistė: Tada nuėjome į kitą, garses-
nį lietuvių klubą: „Vytauto Kareivio pa-
ramos draugiją”. Ten plazda trispalvė,
ten greta baro – lietuvybės muziejėlis.
Tautininkų klubas. Steigimo data –
1910 m.

Augustinas: Eksponatai ten nuste-
bino dar labiau. „Draugija iš pradžių
buvo sukarinta”, – pasakojo vietiniai
– „marširuodavo po Grand Rapids su
uniformomis, buvo kaip Lietuvos ka-
riai”. Viena uniforma dabar – jų mu-
ziejėlyje.

Paklausiau, kokie dabar „Vytauto
Kareivio paramos draugijos” santy-
kiai su „Lietuvos sūnumis ir dukteri-
mis”.

„Jokių. Ten bolševikai, – nukirto
pašnekovai Vytauto klube. – Vaikystėje
tėvai mums net neleisdavo artintis
prie to klubo”.

Per visas „Tikslas – Amerika”
ekspedicijas Grand Rapids pirmą kar-
tą išgirdau tokius dalykus ne pasako-
jimuose apie gūdžią praeitį, o apie da-
bartį. Visuose kituose lankytuose mies-
tuose komunistinės organizacijos tarp
lietuvių nunyko greitai po to, kai So-
vietų Sąjunga okupavo Lietuvą ir lie-
tuviai išvydo tikrąjį komunizmo veidą.

Atėjo laikas važiuoti į mažuosius
Michigano miestelius, lietuvių sto-
vyklas – pažymėti „Tikslas – Amerika”
žemėlapyje dar kitokį lietuviškosios
Amerikos veidą.

Aistė: Atsisveikinome su mus ly-
dėjusiu Broderick Dana Norkus, Grand
Rapids Lietuvių Bendruomenės pir-
mininku, kuris – ir tikras tiltas tarp
skirtingu laiku imigravusių ir skir-
tingų pažiūrų lietuvių. Jo niekas ne-
augino lietuviu, priešingai – kruop-
ščiai tai nuo jo slėpė, bet 1987 m., kai
mirė senelis, jis atrado savo kilmę ir tai
iš esmės pakeitė jo gyvenimą – pradė-
jo mokytis lietuvių kalbos, savo sūnus
ėmė leisti į lituanistinę mokyklą, įsto-
jo į Lietuvių Bendruomenę, „Vytauto
Kareivio draugiją”, net įsivaikino mer-
gaitę iš Šiaulių! Labai norėtųsi, kad to-
kių „tiltų” būtų daugiau.”

Lietuvybė

• ,,Tikslas – Amerika” per dvejus
metus susitiko su apie 500 žmonių 16
valstijų.

• Tyrinėjame visų pirma lietuviš-
ką paveldą, bet dažnai sulaukiame
klausimų, kiek tame ar kitame mieste
yra lietuvių.

• Į tokius klausimus atsakyti labai
sunku. Tik 2000 m. JAV surašyme
klausta kilmės (ancestry). Be to, kilmė
dar ne viskas: vieni lietuviai kalba lie-
tuviškai, kiti – angliškai; vieni labiau
puoselėja tradicijas, kiti – mažiau.
Klausdamas ,,kiek lietuvių?” kiekvie-
nas turi omeny skirtingus dalykus.

• Mes nedarėme mokslinio tyrimo
šia tema, tačiau projekto vardan visur
ieškojome ir susitikome su labiausiai
lietuvybe ir lietuvišku paveldu besi-
dominčiais žmonėmis. Žemiau dali-
namės savo įspūdžiais, kuriuose mies-
tuose tie žmonės kalba lietuviškai,
kuriuose – dauguma angliškai bei kur
kiek tokių ,,užsidegusių” žmonių yra.
Taip pat kuriuose miestuose kontaktų
rasti nepavyko, nors mėginome jų ieš-
koti įvairiais būdais.

Nukelta į 11 psl.

Tęsinys. Pradžia – sausio 12 d.

tuviams kunigams. „Lietuvių ben-
druomenė visa tai statė”, – pasakojo lie-
tuviškai puikiai kalbantis Jonas Treš-
ka, gimęs dipukų šeimoje ir iki mo-
kyklos nekalbėjęs angliškai.

Kitoje pusėje – „lietuvių tautinės
kapinės”. Ten laidojosi netikintieji.
Tiesa, kunigas čia pat pridūrė, kad „da-
bar čia ir aš esu laidojęs žmones”.
Prieš 100 metų Grand Rapids – ir daž-
no tokio pramoninio JAV miesto – lie-
tuvių bendruomenės buvo pasidaliju-
sios į tris dalis: religinguosius, tauti-
ninkus (paprastai tikinčius, tačiau lai-
kančius tautą svarbesne už religiją) ir
kairiuosius (kurių daugelis atkakliai
neigė religiją). Atskiras lietuvių kapi-
nes dažniausiai steigdavo kairieji, ne-
retai – komunistai. Pasak kunigo, tokių
netikinčių buvo ~ apie 15 proc. Grand
Rapids lietuvių. Lietuvoje prieš 100
m. netikinčių beveik nebuvo, bet nu-
vykę į Ameriką, išgirdę fabrikuose
plačiai linksniuojamas kairiąsias min-
tis, kai kurie religija ir patys suabejo-
davo ar net prisijungdavo prie komu-
nistų.

Grand Rapids lietuvių klubuose –
XIX a. aidai

Aistė: Galvojome, kad anie susi-
skaldymai jau tolimoje praeityje, bet
netrukus teko keisti nuomonę. Kaip
kiekviename mieste, pasiteiravome,
ar be tų vietų, apie kurias žinojome,
nėra daugiau lietuviškų vietų, atitin-
kančių „Tikslas – Amerika” žemėlapio
kriterijus. „Nėra”, – pradžioje sakė
vietiniai, bet vėliau prisiminė, kad

„Yra užrašas ‘Lietuvos sūnūs’ ant vie-
no pastato, kur veikė Lietuvių sūnų ir
dukterų klubas. Komunistų klubas...

Nuėję prie to klubo išvydome, kad
ten ne tik pastatas – yra ir skelbimai,
„nepilnamečiai neįleidžiami”, o šalia
pastato būriavosi trys žmonės. Klu-
bas veikia! Pasukome vidun prašytis,
kad būtume įleidžiami į pastato vidų,
tačiau mus ligi tol po visas lietuviškas
miesto vietas lydėjęs kunigas suskubo
atsisveikinti. Iš jo povyzos buvo matyti,
kad artyn klubo jis tikrai neis.

Augustinas:  Viduje pasijutome te-
leportuoti į XX a. pradžios darbininkų
užeigą su nemažai alkoholio ir apgir-
tusių žmonių (nors buvo rytas). Kairieji
taip nesaugojo lietuvybės, tad lietu-
viškų simbolių atrodė mažai, juos net
stelbė lenkiški. Nors, kaip pasakojo na-
riai – bent trečdalis narių yra lietuvių
kilmės. „Dabar mes nepolitinė orga-
nizacija, susitinkam pabendrauti, ta-
čiau mūsų steigėjai – taip, buvo neti-
kintieji lietuviai”.

Didžiausias nustebimas laukė prie
įėjimo. Ištisa serija senų nuotraukų iš-
kabinta ant sienų. Štai vienoje jų po-
zuoja „Historiko Daukanto lietuvių
draugija”, veikusi Grand Rapids. Nuo-
traukos data – 1913 m. Kažkaip siur-
realistiška ateiti į kažkokį Amerikoje
komunistų įsteigtą klubą, apie kurį in-
formacijos neradome iki paklausdami
vietinių, ir rasti ten lietuviškas nuo-
traukas, lietuviškus užrašus, kaban-
čius tame pat koridoriuje ilgiau nei eg-
zistuoja Lietuvos Respublika. Ir tik-
riausiai ilgiau, nei koks klubo narys

„Vytautas Aid Society” – Vytauto savipagalbos draugija Grand Rapids

„Tikslas – Amerika” savanorius Grand Rapids globojusiais Jonu Treška, tėvu Dennis W.
Morrow ir Broderick Dana Norkus.
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LIETUVA IR PASAULIS

Lietuva siūlys naujas sankcijas Rusijai
Vilnius (BNS) – Prezidentė Dalia

Grybauskaitė pareiškė, kad Lietuva
siūlys įvesti papildomas sankcijas Ru-
sijai, jeigu ši tęs agresyvią politiką
prieš Ukrainą.

„(...) jeigu įvykiai klostysis ir toliau
blogai ir Rusija neis į jokias kalbas bei
toliau vykdys agresyvią politiką viso-
je Ukrainoje ir Kerčės pusiasalyje, be
jokios abejonės, siūlysime ir papildo-
mas sankcijas”, – sakė šalies vadovė.

Ji teigė, kad Europos Sąjunga kitą
savaitę turėtų paskelbti, kiek asmenų
bus įtraukti į „juodąjį sąrašą” po įvy-
kių Kerčės sąsiauryje, kai Rusija su-
laikė tris Ukrainos karinius laivus.

„Sankcijų tikslas yra pareiški-
mas, kad Europos Sąjunga mato, kas
vyksta, ir to netoleruoja”, – teigė pre-
zidentė.

Rusija prieš kelis mėnesius prie
Kerčės sąsiaurio apšaudė ir perėmė
tris Ukrainos laivus, mėginusius iš
Juodosios jūros nuplaukti į ukrainie-
čių Mariupolio uostą Azovo jūroje,
taip pat suėmė jų įgulų narius.

Kijevas kaltina Rusiją trikdant
ekonominę laivybą Ukrainos pietuose,
taip destabilizuojant šalies ekonomiką.
Rusija sako, kad sulaikyti Ukrainos lai-
vai pažeidė teritorinius vandenis prie
2014 metais aneksuoto Krymo.

Valdovų rūmams – 10 metų
V i l n i u s

(Mano vyriau-
sybė) – Minist-
ras Pirminin-
kas Saulius
Skvernelis da-
lyvavo Nacio-
nalinio muzie-
jaus Lietuvos
Didžiosios Ku-
nigaikštystės
valdovų rūmų
10–mečio kul-
tūros vakare ir
pasveikino mu-
ziejų jubiliejaus proga.

Pasak premjero, nors dėl ilgus me-
tus trukusių rūmų statybų buvo daug
diskusijų, kritikų nuogąstavimų ar
abejonių, per šį palyginti trumpą lai-
kotarpį  Valdovų rūmų sienos jau įau-

go į atmintį ir kaskart mus džiugina.
Nuostabiausia, anot S. Skvernelio,

kad muziejus atranda vis naujų būdų
pakviesti lankytojus – pernai jų skai-
čius buvo rekordinis šį dešimtmetį ir
pasiekė arti pusės milijono per metus. 

Taikaus susitarimo byloje dėl CŽV kalėjimo nebus
Vilnius (Vyriausybės inf.) – Vy-

riausybės pasitarime nuspręsta nesu-
daryti taikaus susitarimo su Saudo
Arabijos piliečiu Mustafa Ahmed
Adam al-Hawsawi, kurio peticiją prieš
Lietuvą nagrinėja Europos Žmogaus
Teisių Teismas (EŽTT).

Pasiūlymą su pareiškėju sudaryti
taikų susitarimą Lietuvos Vyriausybei
pateikė EŽTT. Nesudarius tokio susi-
tarimo, Vyriausybė turės per 6 savai-
tes pateikti atsakymus į bylos šalims
suformuotus klausimus.

Anot pareiškėjo, jis esą buvo per-

keltas į Lietuvoje veikusį slaptą CŽV
kalėjimą ir čia buvo laikomas nuo
2005 m. iki 2006 m. kovo 25 d., kai CŽV
slaptasis kalėjimas tariamai buvo už-
darytas dėl negalėjimo suteikti būti-
nąją medicininę pagalbą.

Pareiškėjas Al-Hawsawi buvo pa-
teikęs skundą EŽTT ir prieš Lenkiją,
dėl galimo kalinimo šioje šalyje vei-
kusiame CŽV kalėjime. Tačiau išslap-
tinus daugiau CŽV dokumentų, pa-
aiškėjo, kad pareiškėjas tuo metu buvo
kalinamas Afganistane. Todėl ši byla
buvo išbraukta iš EŽTT bylų sąrašo.

Tarptautinė bendruomenė nepritaria Astravo AE
Vilnius (URM.lt) – Vyriausybės

pasitarime užsienio reikalų minist-
ras Linas Linkevičius pristatė Jung-
tinių Tautų konvencijos dėl poveikio
aplinkai vertinimo tarpvalstybinia-
me kontekste (Espo) sprendimą dėl
Baltarusijos veiksmų neatitikties Espo
konvencijai Astravo AE klausimu. 

Vasario pradžioje Espo konvenci-
jos, kuri vienija 44 valstybes, šalių
susitikime Ženevoje priimtas spren-
dimas, patvirtinantis, kad Baltarusija
pažeidžia Espo konvenciją: yra netin-
kamai parinkusi aikštelę atominės
elektrinės statyboms Astrave.

Ministras pažymėjo, kad šis Espo
konvencijos šalių sprendimas – tai il-
galaikių Lietuvos institucijų (užsienio
reikalų, aplinkos, energetikos ministe-
rijų, Valstybinės atominės energetikos
saugos inspekcijos ir kt.) pastangų,
tarptautinio bendradarbiavimo ir ak-
tyvaus diplomatinio darbo rezultatas.
„Espo konvencijos susitikime Ženevoje
buvo pademonstruota išskirtinė ES ša-
lių ir partnerių vienybė bei solidarumas

su Lietuva”, – teigė L. Linkevičius.
Kaip neatidėliotinas prioritetas

yyriausybės pasitarime buvo įvardin-
tas visų ES streso testų proceso metu
identifikuotų trūkumų Astravo AE
projekte pašalinimas.

„ES ne kartą kvietė ir toliau ragins
Baltarusiją pateikti veiksmų planą,
kuriame būtų numatyti konkretūs įsi-
pareigojimai ir pademonstruotas at-
sakingas požiūris į akivaizdžias bran-
duolinės saugos problemas”, – pabrė-
žė ministras L. Linkevičius.

Baltarusija iki šiol nepateikė at-
sakymų į esminius Lietuvos keliamus
klausimus dėl projekto branduolinės ir
radiacinės saugos bei aplinkosaugos
užtikrinimo. Taip pat nebuvo atsi-
žvelgta į Lietuvos keliamus ir ES stre-
so testų metu patvirtintus klausimus
dėl seisminių ir geologinių statybų
aikštelės tyrimų, netinkamai įvertin-
tas poveikis Neries upei, geriamajam
vandeniui Lietuvoje, galimybė atlaikyti
sunkiojo komercinio lėktuvo kritimą
ir kiti svarbūs klausimai.

D. Trump ir Kim Jong Un nepasiekė jokio susitarimo
Hanojus (BNS)

– Šiaurės Korėjos ly-
derio Kim Jong Un
ir JAV prezidento Do-
nald Trump derybos
baigėsi nepasiekus
jokio susitarimo, po
dvi dienas trukusio
viršūnių susitikimo
Hanojuje, paskelbė
Baltieji rūmai.

„Šį kartą nepa-
siekta jokio susitari-
mo, bet jų atitinka-
mos komandos lau-
kia susitikimų atei-
tyje”, – sakoma Baltųjų rūmų atstovės
Sarah Sanders pareiškime.

Kiek anksčiau abu lyderiai  at-
skirais kortežais išvyko iš susitiki-
mo vietos Vietnamo sostinėje, kur de-

rybos vyko už uždarų durų.
Po susitikimo planuoti darbo pie-

tūs ir pasirašymo ceremonija pasku-
tinę minutę buvo išbraukti iš darbot-
varkės.

ES pasiruošusi atidėti „Brexit“
Briuselis (BNS) – Europos Są-

junga pasiruošusi leisti Didžiajai Bri-
tanijai atidėti kovo 29 dieną numatytą
„Brexit”, bet tik su tam tikromis są-
lygomis, pareiškė Bendrijos šalių ly-
deriai ir vyriausiasis derybininkas.

„Jei britams reikia daugiau laiko,
išnagrinėsime prašymą dėl („Brexit”)
atidėjimo – jei tai pateisintų nauji bri-
tų sprendimai”, – sakė Prancūzijos
prezidentas Emmanuel Macron.

Vis tik jis pakartojo, kad „susita-
rimo dėl išstojimo neįmanoma per-
svarstyti”.

ES vyriausiasis derybininkas Mi-
chel Barnier savo ruožtu paragino
Londoną išdėstyti, ką darytų per pa-
pildomą laiką.

„Jei gausime prašymą atidėti ter-
minus, tam turėtų vienbalsiai pritar-
ti” visos ES valstybės narės, sakė M.
Barnier.

JAV Kongresas paskelbė sankcijų Rusijai projektą
Maskva (BNS) – JAV Kongresas

savo tinklalapyje paskelbė atnaujintą
įstatymo projektą, numatantį papil-
domas sankcijas Rusijai.

Amerikos saugumo gynimo nuo
Kremliaus agresijos įstatymo (Defen-
ding American Security from Kremlin
Aggression Act of  2019, DASKA) pro-
jekto autoriai yra respublikonai ir de-
mokratai.

Projekto autoriai siūlo uždrausti
atlikti sandorius su naujomis Rusijos
vyriausybės obligacijomis, kurių apy-
vartos terminas ilgesnis kaip 14 dienų.
Šis draudimas pradėtų veikti praėjus
90 dienų po įstatymo įsigaliojimo.

Sankcijos taip pat turėtų būti tai-
komos Rusijos finansų institucijoms,
JAV prezidento Donald Trump verti-
nimu, vienaip ar kitaip palaikiusioms
„Rusijos vyriausybės kišimąsi į de-
mokratines procedūras arba rinki-
mus bet kurioje šalyje už Rusijos Fe-
deracijos ribų”.

Senatoriai taip pat siūlo suvaržy-
ti investicijas į Rusijos suskystintų
dujų projektus užsienyje. Ketinama
uždrausti investuoti į projektus, kurių
vertė didesnė kaip 1 mln. JAV dolerių
arba 5 mln. dolerių per 12 mėn. laiko-
tarpį. Tačiau Baltijos jūroje tiesiamas

prieštaringai vertinamas Rusijos du-
jotiekis „Nord Stream 2” projekte ne-
minimas.

Projekto autoriai siūlo sankcijas,
susijusias su „naftos išteklių įsisavi-
nimo Rusijoje rėmimu”, įskaitant bet
kokį JAV piliečių ir įmonių dalyvavi-
mą naftos projektuose Rusijoje.

Praėjus pusmečiui po DASKA įsi-
galiojimo turėtų pradėti veikti sank-
cijos Rusijos „politinių veikėjų, oli-
garchų ir kitų asmenų, tiesiogiai arba
netiesiogiai skatinančių neteisėtą ir
korupcinę veiklą prezidento Vladimi-
ro Putino vardu”.  Per šešis  mėne-
sius  nuo įstatymo įsigaliojimo žval-
gyba taip pat turėtų pateikti ataskaitą
apie V. Putino „asmeninį turtą ir ak-
tyvus”.

Be kita ko, imtis priemonių, var-
žančių Rusijos laivų statybos sektorių.

Projekto autoriai taip pat pasiūlė
panaikinti galimybę Jungtinėms Vals-
tijoms pasitraukti iš NATO be Senato
pritarimo.

Dokumente taip pat sakoma, kad
technologijų įmonėms, įskaitant val-
dančias socialinius tinklus, tenka at-
sakomybė už savo platformų apsaugą
nuo dezinformacijos, skleidžiamos Ru-
sijos ir kitų šalių vyriausybių.

Nuteistas aukščiausio rango katalikų dvasininkas
Melburnas, Australija (BNS) –

Kardinolą George Pell, po jo istorinio
nuteisimo už  lytinius nusikaltimus
vaikų atžvilgiu, buvo nurodyta laikyti
už grotų, kol jam bus paskirta bausmė.

Apkaltinamasis nuosprendis šiam
kardinolui dėl penkių kaltinimų lyti-
niais nusikaltimais prieš du choris-
tus, įvykdytais Melburno Šv. Patriko
katedroje 1996–1997 metais, vainikavo
įspūdingą vieno įtakingiausių Katali-
kų Bažnyčios hierarchų nuopolį.

Per teismo posėdį prieš bausmės
paskyrimą prokurorai sakė, kad G. Pell
– aukščiausio rango katalikų dvasi-
ninkui, kada nors nuteistam už vaikų

lytinį išnaudojimą – gresia įkalinimo
iki 50 metų bausmė.

Anksčiau po apkaltinamojo nuo-
sprendžio G. Pell advokatai atsiėmė
prašymą apeliaciniam teismui paleis-
ti jį už užstatą ir sakė, jog dvasininkas
„mano, kad jam dera palaukti bausmės
paskyrimo”, kuris numatytas kovo 13
dieną.

77 metų kardinolas iki bausmės
paskyrimo bus laikomas kardomojo
kalinimo centre, o tada bus perkeltas
į kalėjimą.

Teismo pirmininkas Peter Kidd
anksčiau teismui sakė, kad  G. Pell
nusikaltimai yra baisūs.

JAV ir Šiaurės Korėjos vadovai išsiskyrė anksčiau laiko ir ne-
pasiekę susitarimo. CNN nuotr.

Valdovų rūmų statyba buvo labai ginčytina, tačiau dabar jie tapo svar-
biu traukos centru.            Verslo žinių nuotr.
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SPORTAS

DRAUGAS

Šiame sezone vėl gausu Lietuvos
krepšininkų, kurie rungtyniauja
užsienyje. Sudarytas dešimtukas

tautiečių, kurie valgydami legionie-
riaus duoną uždirba daugiausiai
(skliausteliuose nurodome, kokią vie-
tą dešimtuke žaidėjas užėmė pernai). 

1. (1) Jonas Valančiūnas (JV),  Memp-
his „Grizzlies” (NBA: 19 min., 12,8
tšk., 7,2 atk. kam., 1 rez. perd.) – 14,5
mln. eurų.

Memphis „Grizzlies” vidurio puo-
lėją tokio sąrašo viršuje matysime dar
ne vienerius metus. JV turi solidų
kontraktą ir jam pasibaigus tikrai pre-
tenduos ne į mažesnius pinigus, nes
NBA „algų kepurė” tik toliau auga.
Vasarą lietuvis turės priimti sprendimą
dėl savo ateities, nes 17,6 mln. JAV do-
lerių vertės sutartis gali ir neįsigalioti,
nes teisę nutraukti turi pats aukštaūgis. 

2. (3) Donatas Motiejūnas, Shandong
„Golden Stars” (Kinija: 35 min., 24,4
tšk., 15 atk. kam., 5 rez. perd., 29,4
naud. bal.) – 2,6 mln. eurų. 

Po sezono Kinijoje D. Motiejūnas
nusprendė dar metams pasilikti šioje ša-
lyje, nes kinai jam nepagailėjo padidinti
atlyginimą bent jau puse milijono eurų.
Šiame sezone aukštaūgio pasirodymą
jau sutrikdė čiurnos traumą, o jo ko-
manda buksuoja ir dabar balansuoja
tarp patekimo į atkrintamąsias bei pa-
silikimo už borto. Galima pažymėti, kad
lietuvis šiame sezone rodo daug nau-
dingesnį žaidimą nei praėjusiame. 

3. (4) Domantas Sabonis, Indianos
„Pacers” (NBA: 25 min., 14,3 tšk., 9,6
atk. kam., 2,9 rez. perd.) – apie 2,3 mln.
eurų. 

Galima sakyti, kad „Pacers” lai-
mėjo tikrą aukso puodą, kai mainuose
iš Oklahoma „Thunder” gavo lietuvį.
Už tokią sumą žaidžiantis „centras”
rimtai pretenduoja į geriausio „Šešto-
jo žaidėjo” prizą, o jo indėlis į „Pacers”
pergales – milžiniškas. Indianos ekipos
vadovai trina rankomis, nes D. Sabonis
„už grašius” žais dar ir kitą sezoną.
2021 metų vasarą „Pacers” galės išlai-
kyti D. Sabonį, nes turės galimybę pa-
siūlyti tokios pat vertės sutartį kaip ki-
tos komandos, bet tuomet jau mūsiškio
vertė gali išaugti nuo 4,5 mln. JAV do-
lerių iki 20 mln. ar net daugiau. 

4. (2) Mindaugas Kuzminskas, Milano
„AX Armani” (Eurolyga: 17 min., 7,1
tšk., 2,9 atk. kam., 0,9 rez. perd., 6,1
naud. bal.) – 950 tūkst. eurų. 

Praėjusiame sezone puolėjas są-
raše buvo aukščiau, nes gavo visą algą
iš New Yorko „Knicks” ekipos ir dar už-
sidirbo Milane. Dabar lietuvio atlygis
dar labiau išaugo, bet žaidimo kreivė
smigo žemyn. M. Kuzminskas tapo at-
sarginiu žaidėju, kuris sužiba labai re-
tai. Didelis atlyginimas reiškia ir di-
delius klubo vadovų lūkesčius. Toks
žaidimas neabejotinai nuvilia ir patį
Mindaugą, bet šioje situacijoje daug ne-
pakeisi. 

5. (7) Artūras Gudaitis, Milano „AX
Armani” (Eurolyga: 23 min., 13,1 tšk.,
7,5 atk. kam., 20,8 naud. bal.) – 650 tūkst.
eurų. 

Visiškai priešingoje situacijoje nei
M. Kuzminskas yra jo tautietis A. Gu-
daitis. Lietuvis greitai rado savo vietą
„AX Armani” sistemoje. Skaičiai yra
daugiau nei įspūdingi ir jie leidžia vis
garsiau kalbėti apie tai, kad A. Gudai-

tis gali praverti net NBA duris. Turint
omenyje, kokioje situacijoje yra teises
į jį turinti Clevelando „Cavaliers”, šis
variantas atrodo dar realesnis. Milano
klubas padarė puikią investiciją, kai iš-
pirko lietuvį iš Vilniaus „Ryto” ir dabar
turi didžiulę jėgą po krepšiais bei vie-
ną iš vedlių į pergales. Deja, puikų A.
Gudaičio žaidimą pristabdė šio mėne-
sio pradžioje gauta trauma (plyšo kel
kryžminiai raiščiai), dėk kurios krep-
šininkui reabilitacija ir sugrįžimas į
aikštelę gali užtrukti iki metų laiko. 

6 (8) Lukas Lekavičius, Atėnų „Pa-
nathinaikos” (Eurolyga: 11 min., 3,8
tšk., 0,9 atk. kam., 1,6 rez. perd., 4,2
naud. bal.) – 500 tūkst. eurų.

Kukliausią statistiką šiame de-
šimtuke fiksuojantis lietuvis dabar iš-
gyvena permainas Atėnuose, kurios
galbūt įžiebs daugiau vilties jam suži-
bėti, nes kitaip gali tekti ieškotis nau-
jo darbo dar šiame sezone. Pats L. Le-
kavičius tritaškius meta tik 27,8 proc.
(5/18) tikslumu. Reikia tikėtis, kad L.
Lekavičius gaus daugiau žaidimo lai-
ko ir šansų parodyti, kad gali žaisti kur
kas geriau. 

7. (6) Mantas Kalnietis, Vilerbano AS-
VEL (Europos taurė: 26 min., 12,1 tšk.,
3,2 atk. kam., 6,5 rez. perd., 17,1 naud.
bal.) – apie 320 tūkst. eurų. 

Toli gražu ne tokie pinigai, ku-
riuos įžaidėjas gaudavo Milane, bet da-
bar Mantas tikrai yra laimingas. Pran-
cūzijos žiniasklaida Lietuvos rinktinės
kapitoną pakrikštijo brangiausiu lygos
legionieriumi ir šis rodo labai solidų
žaidimą. ASVEL puikiai pasirodė Eu-
ropos taurėje, kur tęs kovas „Top 16”
etape ir realiai pretenduos į vietą at-
krintamosiose. Dar svarbiau, kad kitą
sezoną ASVEL tikrai žais Eurolygoje
ir labai realu, kad M. Kalnietis sugrįš
į šį turnyrą būdamas Vilerbano ekipos
nariu. Tikrai po tokio solidaus sezono
jam bus pasiūlyta likti ir pats lietuvis
norėtų žaisti toliau Prancūzijoje, kur
yra labai svarbus žaidėjas. 

8. (5) Jonas Mačiulis, Atėnų AEK
(FIBA Čempionų lyga : 26 min., 8,1 tšk.,
6,1 atk. kam., 1,2 rez. perd., 10,1 naud.
bal.) – 250 tūkst. eurų.

Praėjusiame sezone užsidirbęs pi-
nigų Madrido „Real” ir Krasnodaro
„Lokomotiv-Kuban” komandose puo-
lėjas dabar sugrįžo į Graikiją. Ne Eu-
rolygos ar Europos taurės klubas, bet
veteranui darbo pilnos rankos ir FIBA
Čempionų lygos turnyre, kur AEK
gina titulą ir žaidžia pajėgioje grupėje.
J. Mačiulio karjera artėja į pabaigą, bet
jis vis dar labai svarbus žaidėjas AEK
ekipoje. 

9. (N) Rokas Giedraitis, Berlyno
ALBA (Europos taurė: 28 min., 14,1 tšk.,
5,2 atk. kam., 1,7 rez. perd., 2,2 per.
kam., 16,9 naud. bal.) – apie 200 tūks-
tančių eurų. 

Puolėjas tikrai neprašovė vasarą
palikęs Vilnių ir persikėlęs į Berlyną.
R. Giedraitis greitai rado savo vietą
ALBA schemose ir jaučiasi lyg žuvis
vandenyje ispaniško stiliaus krepši-
nyje, kur dominuoja greitis ir tritaš-
kiai. R. Giedraitis su ALBA pasirašė
trejų metų sutartį ir labai įmanoma jį
pamatyti Eurolygoje jau kitą sezoną.
Miuncheno „Bayern” turi garantuotą
vietą šiame turnyre, o Vokietijos čem-
pionai gaus bilietą į turnyrą. 

10. (N) Renaldas Seibutis, Saragosos
„Tecnyconta” (Ispanijos lyga: 23 min.,

Ričardas Berankis (ATP-113) tęsia
sėkmingą pasirodymą prestiži-
niame Dubajaus ATP 500 serijos

turnyre. Pirmoji Lietuvos raketė turnyro
aštuntfinalyje 6:4, 6:1 palaužė amerikietį
Denis Kudla (ATP-68) ir pateko į ketvirt-
finalį. R. Berankis pateikė sensaciją, kai
pirmame etape nukovė penkioliktą pa-
saulio raketę rusą Danilą Medvedevą.

Už patekimą į ketvirtfinalį R. Be-
rankis jau uždirbo 90 ATP reitingo
taškų ir 75 170 JAV dolerių.

Pirmajame sete klostėsi gana
įtempta kova, bet lietuvis jį laimėjo 6:4.
Antrajame sete amerikietis buvo tie-
siog sutriuškintas. Tai buvo trečia te-
nisininkų akistata ir antra R. Berankio
pergalė. 

Lietuvis ketvirtfinalyje metė dar
vieną labai rimtą iššūkį pirmojo šim-

tuko žaidėjui, 23 planetos raketei pran-
cūzui Kei Nishikori, tačiau šį kartą
Lietuvos atstovo spaudimas buvo at-
laikytas. Po labai atkaklios ir trijų setų
pareikalavusios kovos R. Berankis tu-
rėjo pripažinti varžovo pranašumą 1:6,
7:6 (7:3), 2:6. Susitikimas truko 1 val. 55
min. 

R. Berankis dar niekada nėra pa-
tekęs į ATP 500 serijos turnyro pusfi-
nalį. Pastarąjį kartą bent dvi pergales
ATP 500 serijos turnyre R. Berankis iš-
kovojo 2015 metais, kai pasiekė ket-
virtfinalį turnyre Washingtone.

ATP 500 serijos turnyre Dubajuje
varžosi Roger Federer, Marin Čilič,
Kei Nishikori, Miloš Raonič, Stefanos
Tsitsipas ir daug kitų pajėgių tenisi-
ninkų. Į Dubajaus pagrindinį turnyrą
pirmoji Lietuvos raketė pateko laimė-
jęs atrankos varžybas.

Daugiau sporto 15 psl.

Naudingai rungtyniaujantis D. Motiejūnas per tik 6 mėnesius trunkantį krepšinio sezo-
ną Kinijoje uždirbs 2,6 mln. eurų. Daugiausiai uždirbančių Lietuvos krepšininkų sąraše jis
nusileidžia tik J. Valančiūnui (14,5 mln. eurų).

R. Berankis prasibrovė tarp 8-ių stipriausių prestižinio Dubajaus teniso turnyro tenisininkų.

Turtingiausias užsienyje rungtyniaujantis dešimtukas

9,7 tšk., 2,2 atk. kam., 1,4 rez. perd., 9
naud. bal.) – apie 180 tūkstančių eurų. 

Vienas žingsnis atgal, jog būtų pa-
daryti du žingsniai į priekį – taip gali-
ma pavadinti palangiškio praėjusio
sezono finansinį planą. Iš Kauno „Žal-
girio” į Klaipėdos „Neptūną” persikė-
lęs gynėjas parodė puikų žaidimą ir
taip iš karto sulaukė kur kas pelnin-
gesnio pasiūlymo iš užsienio. Lietuviui
šioje pajėgioje lygoje tikrai sekasi ne-

blogai. R. Seibutis taip pat yra vetera-
nas, kuriam reikia išnaudoti visas ga-
limybes užsidirbti sotesnį duonos kąs-
nį, kadangi Lietuvoje darbą jis gaus bet
kada ir daugelyje LKL ekipų. 

P.S. Brangiausi Lietuvoje rung-
tyniaujantys krepšininkai yra Kauno
,,Žalgirio” žaidėjai – Edgaras Ulanovas
(500 tūkst. eurų) ir Paulius Jankūnas
(480 tūkst. eurų).

Iki pusfinalio pritrūko nedaug
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Atkelta iš 1 psl.

Taip pradėjau dalyvauti politinėse
agitacijose, paraduose, politiniuose ir
visuome ni niuose renginiuose. Turė-
jau gali mybę iš arčiau susipažinti su
šalies val dymo sistema, praplėsti aki-
ratį, taip susidomėjau politika. Ši pa-
tirtis pa dėjo pasirinkti studijų kryptį.  

Kodėl nusprendei studijuoti Georgetown
University ir kaip pa vyko įstoti į bene žy-
miausią politikos mokslų universitetą JAV,
ku rį yra baigę tokie žmonės kaip JAV pre-
zidentas Bill Clinton, aktorius Bradley Coo-
per ir net Lietuvos prezidentė Dalia Gry-
bauskaitė? 

galo svarbi ir neįkainojama, tačiau
didžiausios įtakos mano tolesniam gy-
venimui, – sakyčiau, net iš esmės jį pa-
keitė, – kartu su dar 2 studentais iš JAV,
dalyvavimas G20 jaunimo foru me, vy-
kusiame Kinijoje 2016. Visų pir ma pats
faktas, kad mane pastebėjo ir iš visų ša-
lies studentų atrinko dalyvauti forume,
labai didelis džiaugsmas, garbė ir tuo
pačiu atsa ko mybė. Galima sakyti, kad
forumo metu aš praregėjau, pamačiau
pasau lio įvairovę ir supratau, kad no-
riu karjerą kurti tarptautiniuose san-
tykiuose. Mane ypač sužavėjo tai, kad
nors būdami visi skirtingi, iš skirtin-
gų šalių, kultūrų, šeimų, socialinių
grupių, dirbdami kartu ir bendradar-
biaudami galime rasti vieningų spren-
 dimų net ir labai sudėtingais politiniais
bei globaliniais klausimais. Galimybė
pažinti įvairias kul tūras, šalis, žmones
ir dalyvauti bendruose sprendimuose,
kurių tikslas – padaryti pasaulį ge-
resnį – tai yra be galo daug pastangų
reikalaujanti, tačiau užburianti ir
įtraukianti veikla, su kuria noriu sie-
ti savo ateitį. 

Kotryna, kiek žinau, kelionė į Kiniją vien
tik forumu nesibaigė, keliavai po šalį dar ke-
letą savaičių.

Todėl ir akcentuoju, kad ši kelio nė
pakeitė mano gyvenimą visomis pras-
mėmis, ne tik profesinėje srityje, bet ir
gyvenimo būde. Pasibaigus 2 savaites
trukusiam forumui, vienas iš delegatų
man pasiūlė dar keletą savaičių pake-
liauti po Kiniją tik su kuprine ant pe-

Per gyvenimą einanti 
viršukalnėmis

Mes atei namE!

Visame kame esu maksimalistė,
tad jei jau nusprendžiau studijuoti – tai
tik geriausiame šalies politikos moks-
lų universitete. Žinoma, įstoti ten tik-
rai nėra lengva, priėmimo procentas
vos 17. Tačiau šis universitetas atsi-
žvelgia ne tik į aukštus egzami nų re-
zultatus, jiems labai svarbu, kad jų uni-
versitete studijuotų visapu siškos, ak-

Baigiant bakalauro studijas

tyvios, įdomios ir įvai rios asmenybės.
Aš nuo mažens lankiau dailųjį čiuoži-
mą, buvau labai aktyvi popamokinėje
veikloje, vaidinau mo kyklos spektak-
liuose, buvau „Kirk players” teatro
trupės narė, kur dvie juose spektak-
liuose suvaidinau pag rindinius vaid-
menis („Alisa stebuklų šalyje” – Alisa,
„Hellen Keller” – Hellen).  Vaidinti
man labai patiko ir puikiai sekėsi, ne-
abejoju, jog šį talentą paveldėjau iš
savo mamos Jūratės Dzemenaitės, kuri
Lietuvoje buvo profesionali aktorė.
Kurį laiką ateitį siejau su aktoryste, ta-
čiau vėliau ma ne patraukė politika.
Stojant, manau, balų pridėjo ir mano
dalyvavimas minėto Kongreso nario
politinėje kampanijoje. 

Papasakok apie savo bakalauro studi-
jų programą, ką per 4 stu dijus metus Tau
pavyko nuveikti?

Universitete pasirinkau studijuo-
 ti šalies valdymą (angl. „Govern ment”),
orientuotą į tarptautinius santykius,
taip pat studijavau arabų kalbą, Rusi-
jos bei Rytų Europos šalių santykius.
Pirmame bakalauro studijų kurse ak-
tyviai įsitraukiau į studentų atstovybės
veiklą, įkūriau Fe deralinių ir valsty-
binių santykių ko mitetą (Federal &
DC Relations Com mittee), kuris skati-
na aktyvų studentų įsitraukimą į vie-
tinės ir visos ša lies politikos įvykius,
buvau šio ko miteto pirmininkė. 

Studentų pasikeitimo programos
dėka 2017 m. pavasario semestrą pra lei-
dau gilindama žinias tarptautinių san-
tykių srityje bei mokydamasi arabų
kalbos Jordanijos universitete, taip
pat dalį 2017 m. vasaros praleidau
Maskvoje, kur studijavau rusų kalbą
bei diplomatiją. Tų pačių metų vasarą
savanoriavau Kambodžoje, kur kartu
su pelno nesiekančia organizacija
„Build Your Future Today” atokiau-
siuose šalies kaimeliuose sta tėme mo-
kyklas, kasėme geriamo vandens šuli-
nius, vietos vaikus mokėme anglų kal-
bos. Su mamos pagalba pavyko su-
rinkti 600 dol., už kuriuos nupirkau va-
dovėlių, kuprinių ir kitų būtiniausių
mokyklinių reikmenų vietos vaikams.
Pati turėjau progos visa tai jiems įteik-
ti – buvo taip gera matyti tyrus, lai-
mingus ir švytinčius vaikučių veidus!

Visa ši tarptautinė patirtis man be Kambodžos vaikai su Kotrynos dovanotomis kuprinėmis.

čių. Pasidaviau avantiūrai, išsiunčiau
lagaminą namo su beveik viskuo, kas
buvo jame, ir leidausi į kelionę po šalį,
teturėdama vos keletą būtiniausių
daiktų. Ir tai apskritai buvo mano pir-
moji kelionė į užsienį, neskaitant, ži-
noma, kelio nės iš Lietuvos į JAV. Per tas
6 savai tes, praleistas Kinijoje, keliau-
jant vietiniais autobusais, traukiniais

Su mama Jūrate Dzemenaite

ar pėsčiomis turistų nepramintais ta-
 kais, miegant dažniausiai hosteliuo se
ir valgant vietinių maistą, net la bai
dažnai nežinant, kas tai yra (juo kiasi),
įgijau dar daugiau pasitikėjimo savimi,
išmokau visko, ką reikia žinoti ir mo-
kėti keliaujant. Nuo 2016 m. visada
vykstu viena, jau esu apkeliavusi 37 ša-
lis ir nežadu sustoti, mano tikslas – pa-
matyti visą pasaulį.  

G20 forume Kinijoje

Kotryna, pasaulis Tau tuoj taps per ma-
žas! Kaip per vos dvejus metus sugebėjai
aplankyti tiek daug valstybių?

Studijuodama Jordanijoje turėjau
galimybę aplankyti šalia esančias Ar-
timųjų Rytų šalis, tokias kaip Egip tas,
Izraelis, Libanas ir kt. Itin įsimintini
kelionėmis buvo 2018-ieji. Pavasarį ke-
liavau į Boliviją, ir kalnų dviračiu
įveikiau 74 km nusidrieku sią, be galo
įspūdingą bei vieną pavojingiausių
pasaulyje trasų, kurią vietiniai tie-
siog vadina „Mirties keliu” (El Cami-
no de la Muerte). O va sarą, po baka-
lauro studijų, išvy kau į Indiją, kurią,
galima sakyti, iš naršiau skersai išilgai,
lankiausi ten, kur ne tik turistai, bet ir
vietiniai re tai užklysta. Kelionės nuo-
tykiai pra sidėjo dar lėktuve, kai skry-
džio metu susipažinau su jaunu indu,
kuris ma ne pakvietė būti garbės svečiu
jo iškilmingų vestuvių, trukusių 4 die-
nas, puotoje ir kurioje aš, žinoma, su-
tikau dalyvauti. Na, o porą mėnesių
truku sią kelionę vainikavo kopimas į
Eve resto bazinę stovyklą Nepale. Nors
buvo ne sezono metas, pliaupė nesi-
baigiančios liūtys, dėl ekstremalių oro
sąlygų lėktuvams nebuvo leidžiama
pakilti, tačiau aš turėjau pasiekti savo
tikslą, sakiau, kad Everestas negali pa-
laukti ir, suradusi dar porą bendra-
minčių, sraigtasparniu buvau nu-
skraidinta į tą vietą, iš kur pra de damas
kopimas. Visiškai viena, pir mą kartą
savo gyvenime kopdama, Everesto ba-
zinę stovyklą, esančią 5 645 m. aukštyje,
pasiekiau vos per 6 dienas, nors ši at-
karpa paprastai įveikiama per 14 die-
nų. Tada supra tau, kad būtinai dar grį-

Kotryna neatsispiria kalnų magijai.                                        Asmeninio albumo nuotraukos
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šiu ir pasieksiu Everesto viršūnę, bei
išsikėliau tikslą įkopti į dar kitas 6
aukščiausias pasaulio viršukalnes. 

Ar jautiesi saugi keliaudama viena?
Kaip pavyksta susikalbėti įvairiuose pasaulio
kampeliuose?

Iš tiesų šitą klausimą man užduo-
da dažnai. Gal atsakysiu kiek ir bana-
liai, tačiau pasaulis nėra toks baisus ir

Atkelta iš 7 psl.

• Kas be ko, susitikome ne su visais
žmonėmis, tačiau jei kontaktų surasti
sunku, tai tikėtina, kad tame mieste
arba santykinai mažiau lietuvių kilmės
žmonių, arba mažai tų, kurie ta kilme
domisi.

• Visais atvejais miesto pavadini-
mas reiškia ne tik tą miestą, bet ir jo
priemiesčius.

Kur ir kiek radome 
lietuviškai kalbančių

Dauguma pašnekovų kalbėjo lie-
tuviškai, veikia daug arba svarbios
lietuviškos organizacijos: Connecti-
cut: Putnam; Illinois: Chicago; India-
na/Michigan: Beverly Shores / Union
Pier; Maine: Kennebunkport; Mary-
land: Baltimore; Massachusetts: Bos-
ton; Michigan: Detroit; New Jersey: Eli-
zabeth; Ohio: Cleveland; Washington,
DC.

Dalis pašnekovų kalbėjo lietuviš-
kai, dalis – angliškai, veikia lietuviškos
organizacijos ar kitaip stipriai palai-
koma lietuvybė: Connecticut: Water-
bury; Massachusetts: Brockton, Mer-
rimack Valley (Lawrence, Lowelll, Ha-
verhill), Worcester; Michigan: Grand
Rapids; Missouri/Illinois: St. Louis; Il-
linois: Waukegan; Pennsylvania: Phi-
ladelphia, Pittsbourgh.

Vietos lietuviai kalbėjo angliškai
(išskyrus nebent pavienius lietuviškai
mokančius žmones ar pavienes fra-
zes), tačiau tarp jų yra nemažai labai
lietuvybę puoselėjančių žmonių (jei
ne kalbą, tai kitas tradicijas: šokius,
šventes, istoriją ir kt.): Connecticut:
Bridgeport, Hartford, New Britain; Il-
linois: Spring Valley, Springfield, West
Frankfort, Westville; Massachusetts:
Athol/Gardner; Michigan: Custer/Lu-
dington apylinkės; New Hampshire:
Nashua; Ohio: Dayton; Pennsylvania:
Anglies regionas (Scranton, Shenan-
doah ir t.t.).

Suradome tik pavienius lietuvybę
puoselėjančius žmones, lietuviškų or-
ganizacijų mažai ar nėra: Illinois: Ke-
wanee, Rockford; Michigan: Albion,
Muskegon; New York: Mohawk Valley
(Albany, Schenectady, Amsterdam);
Ohio: Youngstown; Pennsylvania: Du-
Bois; Wisconsin: Sheboygan/Port Was-
hington, Kenosha.

Pastaba: Rockford (IL) ir Muskegon
(MI) veikia dideli lietuvių klubai, ta-
čiau daugelis ar visi iš šimtų jų narių
nėra lietuviai. Vis dėlto jie saugo ir kai
kurias lietuviškas tradicijas.

Pašnekovų, kurie domėtųsi lietu-
vybė, neradome (tai nereiškia, kad jų
nėra išvis, bet paprastai reiškia, kad jų
– mažai, jie labai senyvo amžiaus ir
pan. Vietose, kur besidominčių daug,
pašnekovus atrasdavome gana grei-
tai): Connecticut: Ansonia, New Haven;
Indiana: Gary, East Chicago; Massa-
chussetts: Norwood, Westfield; New
Jersey: Paterson; New York: Bing-
hamton; Ohio: Akron; Pennsylvania:
Easton, Reading; Wisconsin: Milwau-
kee, Racine.

Pastaba: nors ,,Tikslas – Amerika
2017” apėmė New Yorką, vakarinė vals-
tijos dalis į planą neįėjo. Planuojama
Rochester, Niagara Falls ir Utica mies-
tus aplankyti 2019 m.

Daugiau 
informacijos

Augustinas Žemaitis ir Aistė Že-
maitienė – „Tikslas – Amerika 2018”
dalyviai. Ekspedicijos metu sudaro-
mas interaktyvus internetinis lietu-
viško paveldo JAV žemėlapis  http:
//www.tikslasamerika.lt  ir pildoma
lietuviško paveldo užsienyje enciklo-
pedija  http://www.gabaleliailietu-
vos.lt . Šis projektas – LR Vyriausybės
kanceliarijos „Šimtmečio iniciatyvų”
konkurso laimėtojas.

T i k s l a s – Amerika 2018

Uyuni  druskos lyguma Bolivijoje. Asmeninio albumo nuotraukos

Evereste

Taj Mahal Indijoje

Su Kambodžos vaikais

pavojingas, jis yra toks, kokį mes patys
susikuriame. Taip, aš esu jau na, tačiau
nesu kvaila ar naivi. Ke liaudama vi-
sada išlieku budri, atsargi, nedarau
kvailų sprendimų, sąmo ningai nestu-
miu savęs į pavojingas situacijas: ne-
vaikštau viena naktimis ar pavojin-

guose rajonuose, nesiveliu į pokalbius
su įtartinais žmonėmis, o juos aš, tiek
laiko keliaudama ir bendraudama, iš-
mokau atpažinti. Laiky se na, elgsena ir
kūno kalba visada parodau, kad esu
stipri moteris ir ne ieškau nuotykių. O
susikalbėti pa vyksta gana lengvai, ži-
noma, dideliuose miestuose dažnai
yra kalbančių anglų kalba, tačiau net
ir mažuose miesteliuose, atokiose gy-
venvietėse žmonės yra labai paslaugūs
ir geranoriški, neretai užtenka gestų,
vieno kito žodžio, taip pat kartais ten-
ka pasinaudoti ir „Google” vertėjo
programėle. 

Kokia Tavo įsimintiniausia kelionė?
Ta, iš kurios neseniai grįžau. 2

savaites be jokios palydos ir gidų, pati
viena, kopiau į aukščiausią visoje Šiau-
rės ir Pietų Amerikoje Acon caqua kal-
ną – 6960.8 metrų aukščio. Tai iki šiol
didžiausias mano įveiktas fizinis ir
psichologinis išbandymas. O įveikti
teko tikrai daug: tirpinti sniegą, kad tu-
rėčiau gerti, statytis palapinę pučiant
50 mph lediniam vėjui, kopti pirmyn
žingsnis po žings nio nešant sunkią
kuprinę ir nuo šal čio nejaučiant kojų
pirštų, kai suma žėjus deguonies po

pusmetrio ima trūkti oro ir jėgų. Bet
užvis sunkiausia buvo būti visiškai at-
skirtai nuo pasaulio ir artimųjų, ne-
turėti mora linio palaikymo. Tačiau
sausio 4 d. stovėjau kalno viršūnėje,
nors ir bu vau visiškai išsekusi, ta-
čiau be galo laiminga. Manęs dar lau-

kia 6 aukščiausios pasaulio viršukal-
nės, ir aš jas visas planuoju įveikti, ki-
tas – Kili manjaro kalnas Tanzanijoje. 

Gal gali pasidalinti artimiausiais kelionių
ir veiklos planais? 

Kovo mėnesį planuoju mesti sau
dar vieną fizinės jėgos iššūkį daly-
vaudama pusės klasikinio triatlono
varžybose, o vasarą – įveikti ir visą

triatlono rungtį. 
Na, o visos mano kelionės būna

gana spontaniškos, jei matau, kad tu-
riu kelias laisvas dienas, jungiu prog-
ramą „skyscanner” ir ten, kur ran du
pigiausią skrydį, ten ir skrendu. Man
niekada nėra labai svarbu kur ke-
liauti, svarbiausia, kur dar nebuvau,
nes mano tikslas – apkeliauti pasau-
lį. 

Aconcaqua viršukalnėje
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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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,,Draugo” sudoku nr. 139
išsprendė ir mums atsa kymus at siun tė:

Mečys Šilkaitis, Santa Monica, CA
Viktoras Norkus, Dayton, OH

Ona Rušėnas, Lisle, IL (Sudoku 138)
Nuoširdžiai dėkojame sprendėjams. 

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

 

kurią šiemet išleido
Draugo fondas, galima
įsigyti ,,Draugo”
knygyne, 4545 W. 63th
Str., Chicago, IL. Kaina
– 50 dol. Pridėtinis
Illinois valstijos vertės
mokestis – 9,25 proc.
arba 4,63 dol.
Persiuntimo mokestis
– 5 dol.

Juozo Skiriaus knygą
„JAV lietuvių darbai Lietuvai
1918–2018 metais”

Pasiteirauti tel. 773-585-9500

SIŪLO DARBĄ

D’Masti Catering, sumuštinius ir maistą iš-
sinešimui gaminanti bendrovė, ieško ener-
gingų, draugiškų, patikimų darbininkų.
Darbas nuo pirmadienio iki šeštadienio,
nuo 9 val. r. iki 6:30 val. v. Galite dirbti pil-
ną arba nepilną laiką ir pasirinkti valandas. 

Skambinti Kathy tel. 708.388.0940

,,Gintaro” vasarvietei Union Pier, Michigan rei-
kalingas energingas vyras arba pora prižiūrėti
vasarvietės aplinką. Darbas truktų nuo kovo
vidurio iki lapkričio vidurio.  Su apgyvendini-
mu. Kreipkitės: gintk123@gmail.com
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St. Petersburgo Lietuvių
klubas Rinkimai’2019

MEČYS ŠILKAITIS

Kur tie mūsų pensininkai?
Kur jų žmonos, kur vaikai?
Kur paukšteliai iš Kanados?
Kur šiaurės kraštų svečiai?

Jie čia rinkosi kas metai
Ne po vieną, bet šimtais
Į minėjimus, į pietus
Ir į šokius vakarais.

Dauguma jų jau išėjo
Kur nėr skausmo, nei ligų,
Kiti tyliai namie sėdi
Arčiau prie savo vaikų.

Klubas stovi nudažytas,
Dar tvirti jo pamatai
Tik dalyvių vis dar trūksta
Visur vis tie pat veidai.

Veik prieš metų šešiasdešimt
Kieme palmių pavėsy
Keli vyrai diskutavo
Ką darys jie ateity.

Svarbi yra sava vieta
Kur sueitume visi,
Sava kalba, savos dainos,
Net ir papročiai savi.

Pradžia buvo kiek sunkoka
Trūko rankų, patirties
Visi dirbo, kiek pajėgė
Nenustodami vilties.

Kai po karo iš Europos
Banga nauja atvyko,
Klubo veikla sustiprėjo,
Kaip ir daugelis dalykų. 

Dar malonu prisiminti
Žiemos šventiškas dienas,
Kai maldingai nusiteikę
Šimtais šventėme Kūčias.

Garsiuos SPIFFSo festivaliuos
Dalyvavo daug tautų,
Buvo ir „Karalio puotos”,
Šokome iki naktų.

Buvo net „Lietuvių dienos”
Vyskupijos valdose
Ir dar daug visokių švenčių
Yra mano mintyse.

Keičias laikas, keičias žmonės
Keičias pomėgiai visų
Ir Valdybos kasmet keičias
Nuo pačių pirmų dienų.

Ši diena yr’ ypatinga,
Gal ir nepamirštama
Trečiabangiai jau valdžioje,
Trečiabangių – dauguma.

Linkiu jiems pasisekimo,
Linkiu jiems ir ištvermės
Ir tikros narių pagalbos
Iš kiekvieno, kiek galės.

Jei bus tikras sutarimas
Nebus pykčio, nei ginčų,
Tai ir Klubas ateityje
Turės daug dienų gražių.

Apie bendruomenių istoriją ir įvykius juose
galima papasakoti ir eilėmis!

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

Patarnaujam Čikagos ir apylinkių lietuviams daugiau kaip 100 metų.

Namams paskolos, apdraustos sąskaitos

Vardan
Lietuvos
Atkelta iš 4 psl.

Iš Lietuvos atvykęs Vilius Kava-
liauskas taip pat buvo apsistojęs šioje
sodyboje. Jis papasakojo, kad Lietuvo-
je žada surengti Gintaro Karoso gyve-
nimo pasiekimų parodą. (Taip pat Vil-
niu je, LR Seime, kovo 11-ąją jis prista-
tys parodą ,,Žydų narsuoliai kovose už
Lietuvos laisvę”.) 

Sodyboje svečiavosi ir generolas Č.
Jezerskas, 1989 m. pajutęs laisvės proš-
vaistes Lietuvai, pasitraukęs iš sovie-
tų kariuomenės, atsisakydamas ir so-
vietinės pensijos. 1990 m. (dar sovietų
kariuomenei esant Lietuvoje) Krašto
apsaugos departamento generalinio
direktoriaus Audriaus Butkevičiaus
įsakymu # 1 buvo įsteigtas Karinis
techninis klubas ir po šia priedanga –
1990 m. balandžio 25-ąją Č. Jezerskas
buvo įpareigotas įkurti 7 zonas atsta-
tomoms Lietuvos karinėms pajėgoms.
Ilgainiui, iki 1993–1994 m., brigados
gen. Č. Jezerskas sudarė 10 batalionų
iš beveik 6,500 vyrų, nors norinčių
buvo kur kas daugiau, negu įmanoma
buvo priimti. Nuostabu, kiek  gen. Č.
Jezerskas sugebėjo pasiekti dar prieš
gen. Jono Kron kaičio atvykimą iš Ame-
rikos į Lietuvą 1997 metais. 

Vėliau ,,MacDill Air Force Base” –
JAV aviacijos bazėje prie Tampos –
lietuviai pareigūnai CENTCOM kari-
ninkas leitenantas pulkininkas (LTC)
Liutauras Bagočiūnas, Lina Adukaitė,
Regimantas L. susitiko su gen. Č. Je-
zers ku.

Vilius Kavaliauskas papasakojo
apie naują savo projektą – Vilniuje pa-
statyti Prezidentui Antanui Smetonai
paminklą dar šiais, 2019 m. Koks suta-
pimas – Naples, Floridoje, gyvenančio
savo gero draugo verslininko Petro
Morkūno aš kaip tik paprašiau  į Sody -
bą atvežti savo tėvo Karolio Morkūno
dokumentus, dienoraščio nuorašus,
atskleidžiančius, kaip Karolis, rizi-
kuodamas savo gyvybe, 1940 m. birže-
lio mėn. Kybartuose pervedė Prezi-
dentą A. Smetoną per sieną į Rytprū-
sius ir taip išgelbėjo Prezidento gyvy-
bę! Petras atvežė savo tėvelio doku-
mentų nuorašus ir Juliaus Smetonos
notorizuotą liudijimą, kaip Karolis iš-
gelbėjo Prezidentą. Atsidėkodama Sme-
tonų šeima išrūpino Karoliui vizą ap-
sigyventi Clevelande. 

V. Kavaliauskui buvo įdomu gauti
dokumentų nuorašus, o mes Petro pa-
prašėme paaukoti Smetonos paminklo
pastatymui Vilniuje. (Šiemet sukanka
100 metų, kai Smetona buvo išrinktas
Lietuvos prezidentu ir 75 m. nuo jo žū-
ties Clevelande). 

Kitą sekmadienį, vasario 3 d., sve-
čiams gausiai susirinkus Lietuvių
namų salėje, pirmininkė D. Koverienė
pakvietė V. Kavaliauską oficialiai ati-
daryti savo rengtą įspūdingą parodą
,,Lietuvos didvyriai Amerikos žemėje”.
Žurnalistas Vilius Kavaliauskas yra
Vytauto Didžiojo ordino karininkas ir
Estijos Marijos žemės kryžiaus ko-
mandoras, kelių knygų autorius.

Jo parengtas albumas ,,Už nuo-
pelnus Lietuvai – For Merits to Lit-
huania, 1918–1940. LR ordinai ir me-
daliai” – paskelbtas gražiausia 2006
m. Europos knyga; už ją autoriui įteik-

tas medalis ir Von Hessenthal premija.
Žurnalistas papasakojo, kad pa-

rodoje iš 131 minimo Lietuvos kario,
gyvenusio ir mirusio Amerikoje, iš
St. Petersburgo yra 124 portretai; 32
stendai atskleidžia, kiek Vyties Kry-
žiaus kavalierių yra tarp tų garbingų
karių, tokių kaip gen. P. Plechavičius,
V. Nagevičius, S. Raštikis ir kiti, kad pa-
gerbto pulkininko Jurgio Bobelio sū-
nus dr. Kazys Bobelis su šeima taip pat
atsirado St. Petersburge.

V. Kavaliauskas džiaugėsi suge-
bėjęs surengti šią parodą, kuri keliaus
po Ameriką. Taip pat tariamasi su
garsiuoju Maltz Museum of  Jewish
Culture Clevelande  dėl V. Kavaliausko
parengtos anglų kalba Lietuvos žydų
karių, kovojusių už Lietuvą, parodos. 

V. Kavaliauskas padėkojo dim.
brigados gen. Č. Jezerskui už pasi-
šventu sią talką įgyvendinant ,,Laisvės
kario” ir Žygimanto Augusto pamink-
lų pastatymą. Paminėjo ir savo naują-
jį projektą – pastatyti prezidentui Sme-
tonai paminklą Vilniuje. Sakė, kad iš-
eivijos Šaulių sąjungos vadovybei jis
pasiūlė surinkti lėšų šiam projektui –
tai būtų išeivijos dovana Lietuvai!   

Šių eilučių autoriui buvo  įteiktas
Vyčio paramos fondo pažymėjimas-
padėka už dosnią auką ,,Laisvės kario”
paminklui bei Vyčio paramos fondo
plakatų kopijos iš parodos ,,Karo gy-
dytojų auka (prieš 100 metų) Lietuvos
Nepriklausomybei”; 14 iš jų už pasi-
aukojantį žygdarbį fronte apdovanoti
Vyties kryžiumi (plakatuose paženk-
linta, kad šios parodos eksponavimą
Karo medicinos centre Kaune, Kre-
tingoje, Utenoje remia dr. Viktoras
Stankus). Tardamas žodį dr. Stankus
sakė, kad Vyčio paramos fondo pro-
jektai verti mūsų visų paramos. 

V. Kavaliauskas pakvietė dalyvius
apžiūrėti eksponuojamą parodą, kuria
visi grožėjosi. Jis mielai atsakė į aplink
juos su gen. Č. Jezersku gausiai susi-
būrusių žiūrovų klausimus. 

Ir graži staigmena – paskambino P.
Morkūnas ir pranešė skiriantis  auką
Prezidento A. Smetonos paminklui
Vilniuje. Simboliška, kad pirmąją auką
paaukojo  Karolio Morkūno, kuris iš-
gelbėjo Prezidentą, sūnus.

Vilius Kavaliauskas pristato parodą „Lietuvos didvyriai Amerikos žemėje”.     Algimanto Kezio nuotr.
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PETKUS & SOn
FUnERAL DIRECTORS 

SUMMIT, 7300 W. ARCHER AVE. 

CICERO, 5940 W. 35 ST.

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

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

11028 S. Southwest Hwy. Palos Hills, Illinois

(708) 974-4410 www.palosgaidasfh.com

„Geriausios laidojimo paslaugos”
suteikė

Žymenį

A † A
ALGIMANTAS 

MARCINKEVIČIUS
mirė š. m. vasario 24 d., sulaukęs 58 metų. 
Gyveno Gurnee, IL ir Vilniuje.
Gimė Vilniuje 1960 m. birželio 25 d. dr. Algimanto ir Danutės

Mar cinkevičių šeimoje. Eidamas tėvo pėdsakais, medicinos laips-
 nį įgijo Vilniaus universitete, specializavosi širdies chirurgijoje
ir parašė daktaro disertaciją apie perikardito gydymą.

Nuliūdę liko: mama Danutė, žmona Rita, vaikai Algis, Ieva ir
Vai das bei brolis Rimtautas. 

1989 m. Algis atvyko į Jungtines Valstijas su savo mylima bū-
sima žmona Rita. Tačiau ir gyvendamas čia, niekada nepamiršo
tė vy nės: kiekvieną vasarą Algis praleisdavo atostogas aplankyda -
mas artimuosius Lietuvoje. Savo vaikams puoselėjo meilę tėvynei
ir kiekvieną šeštadienį nuveždavo juos į Maironio lituanistinę mo  -
kyklą. Buvo ilgametis JAV Lietuvių Bendruomenės Wau ke gan-
Lake County apylinkės valdybos narys.

A. a. Algis daugiau nei 25 metus išdirbo St. Francis ligoninė-
je Evanstone. Norėdamas padėti kitiems, jis dalyvavo misijos ke-
lio nė je į Boliviją, kur padėjo vietiniams gydytojams atlikti sudė-
tingas operacijas.

Velionis bus pašarvotas kovo 7 d., ketvirtadienį, nuo 6 iki 8 val.
va karo St. Paul the Apostle bažnyčioje, 6401 Gages Lake Rd., Gur-
 nee, IL 60031. Kovo 8 d., penktadienį, 1 val. p. p. šioje bažnyčioje bus
aukojamos šv. Mišios už velionio sielą. Po Mišių velionis bus pa-
 laidotas Ascension kapinėse, 1920 Buckley Rd., Grayslake, IL 60030.

Vietoje gėlių  Algio atminimui galite aukoti St. Jude Children’s
Research Hospital.

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus da ly vau-
 ti a. a. Algio laidotuvėse.

Nuliūdę: žmona, vaikai, mama ir brolis

paskelbė, kad traukiant
2019 0metų pasaulio

krep  šinio čempionato burtus Lietuvos
rinktinė bus pajėgiausių komandų krep-
šelyje.

Tarp aštuonių laimingųjų pateko
šeimininkė Kinija bei septynios stip-
riausios pagal reitingą planetos ko-
mandos – JAV,  Ispanija, Prancūzija, Ser-
bija, Argentina, Lietuva ir Graikija. 

Burtų traukimo ceremonija vyks
kovo 16-ąją. 32 stipriausios komandos
pirmajame etape bus išskirstytos į aš-
tuonias grupes po keturias. Į antrą eta-
pą pateks po dvi stipriausias kiekvie-
nos grupės komandas.

Turnyras Kinijoje prasidės rugp-
jūčio 31 dieną ir baigsis rugsėjo 15
dieną.

Pasaulio krepšinio 
čempionato dalyvės

Vasario 25 d. baigėsi atrankos tur-
nyrai į šių metų pasaulio krepšinio
čempionatą Kinijoje. Paaiškėjo visos 32
dalyvės.

Pirmą kartą istorijoje pasaulio
čempionate varžysis tiek daug rinkti-
nių. Pasaulio čempionato dalyvės: šei-
mininkė Kinija, Angola, Nigerija, Se-
negalas, Tunisas, Dramblio Kaulo
Krantas (Afrika), Argentina, Brazilija,
Kanada, JAV, Venesuela, Dominikos
Respublika, Puerto Ricas (Amerika),
Australija, Pietų Korėja, Naujoji Ze-
landija, Jordanija, Filipinai, Japonija,
Iranas (Azija), Čekija, Prancūzija, Vo-
kietija, Graikija, Lietuva, Italija, Len-
kija, Ispanija, Turkija, Rusija, Serbija,
Juodkalnija (Europa).

Pasaulio čempionato burtai: 
Lietuva – pajėgiausiame krepšelyje

Pasaulio čempiono titulo Kinijoje pirmąkart sieks 32 rinktinės, tarp kurių bus ir Lietuvos
krepšininkai.

SPORTAS
Atkelta iš 9 psl.

FIBA

Atkelta iš 1 psl.

Kaip ir kasmet, čia
galima ir pasilinksminti,
ir įsigyti to, kas malo-
niai palepins ir sielą, ir
kūną: tradicinio lietu-
viško maisto, suvenyrų,
meno dirbinių ir papuo-
šalų, knygų, kosmeti-
kos… visko neišvardinsi.
Verslininkai ir prekiau-
tojai jau gerokai iš anks-
to užsisakė prekybos vietas, tad lau-
kiame, ką jie parodys naujo, dar ne-
matyto. 

Naujiena – šiais metais pirmą kar-
tą po ilgos pertraukos Jaunimo centre
ir vėl suklegėjo smagių prekiautojų šur-
mulys. Kovo 2 dieną, šeštadienį, čia

vyks Užgavėnių mugė.
Jos organizatoriams –
Jaunimo centrui – tal-
kina Čikagos lituanis-
tinės mokyklos ben-
druomenė – mokyto-
jai, mokiniai ir jų tė-
veliai. Taigi, džiugaus
klegesio, geros nuotai-
kos ir, žinoma, įdomių
prekių neturėtų pri-
trūkti. Tiems, kas pa-
siilgo rūkytų lašinių,

skanaus kugelio ir troškintų kopūstų
– pats laikas planuoti kelionę į Jauni-
mo centrą. Visiems ,,Draugo” skaity-
tojams linkime linksmai išvyti žiemą
ir pasitikti nedrąsiai žengiantį pava-
sarį. 

,,Draugo” inf.

Mirus
A † A

ZIGMUI VISKANTAI
reiškiame nuoširdžiausią užuojautą jo šeimai ir

ar timiesiems.
Donatas ir Indrė Tijūnėliai

Žiemos pabaigą žymi lietuviškų
mugių savaitgalis

M. Morkevičiaus nuotr.
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Lietuvos vaikų globos būrelis ,,Saulutė” dėkoja už aukas, skirtas padėti
vargingai gyvenantiems vaikams ir studentams Lietuvoje. Aukojo:  Rosemarie
Ignash – 8 dol.; Danguolė Sadūnaite Sealey – 600 dol.; tęsiant vaiko paramą
Birutė Kliorienė – 400 dol.; William Emerson – 30.50 dol. Labai ačiū! ,,Saulutė”
(,,Sunlight Orphan Aid”), 1133 Amber Drive, Lemont, Illinois 60439, tel.
630-243-7275, el. paštas: indretijunelis@sbcglobal.net

http://draugokalendorius.org

Pasidalinkite nuomone

www.facebook.com/draugolaikrastis

pAS MUS
IR

ApLINK MUS
�  JAV LB Lemonto apylinkės Socialinių rei-
kalų skyrius kovo 6 d., trečiadienį, 1 val. p.
p. kviečia visus į skaityklą Pasaulio lietuvių cent-
re, Lemonte, kur matysite LRT istorinės seri-
jos ,,Laisvės kaina. Partizanai” antrąjį filmą.

�  Balzeko lietuvių kultūros muziejuje kovo
8 d., penktadienį, 7 val. v. koncertuos dau-
gelio tarptautinių konkursų laureatas mote-
rų ansamblis ,,Cantilena” iš Lietuvos. Kon-
certinės programos metu be kitų kūrinių
skambės ir Amerikoje gyvenusių lietuvių
kompozitorių sukurtos dainos. 

� Kviečiame visus sekmadienį, kovo 10 d.,
1 val. p. p. į Švč. Mergelės Marijos Gimimo
bažnyčią (6812 S. Washtenaw Ave., Chicago,
IL), kurioje koncertuos 12 moterų vokalinis
ansamblis iš Lietuvos ,,Cantilena”. Auka baž-
nyčiai – 20 dol. 

� Kovo 10 d., sekmadienį, po 10 val. r. lie-
tuviškų šv. Mišių Švč. Mergelės Marijos Ne-

kalto Prasidėjimo parapijos salėje (2745 W.
44th St., Chicago, IL) vyks JAV LB Brighton
Parko apylinkės metinis susirinkimas. Kvie-
čiame visus dalyvauti.

�  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

� Lietuvos Dukterų draugija kviečia visus
į metinį ataskaitinį draugijos susirinkimą, ku-
ris vyks kovo 24 d. 12 val. p. p. (iškart po
šv. Mišių) Pasaulio lietuvių centro Banio šei-
mos salės vakarinėje dalyje. Dalinsimės ži-
niomis apie nuveiktus darbus bei ateities pla-
nus. Bus vaišės.

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@midwaylegal.com

CALLING ALL VOTERS TO RE-ELECT PATTY GUSTIN (Nee Stanevicius) TO 
NAPERVILLE CITY COUNCIL

GET YOUR MAIL-IN BALLOT AND LEARN 
MORE AT WWW.ELECTGUSTIN.COM &  

WWW.FACEBOOK.COM/ELECTPATTYGUSTIN 
Vote In Person  on April 2, 2019

Secure Your RETIREMENT FUTURE
with  a 10% BONUS

Robert Pastore – Your Personal Broker will find the best
fit for your needs. Meetings in office or at your home.

219-712-0488 ww.safeIRAsolutions.com

Let me show you how with a 
Guaranteed Income Account for Life.
A Fixed Indexed Annuity can help you
with  your long term Retirement Goals.

Wanda A. Gvildys, gyvenanti Lisle, IL, pratęsė „Draugo” gar-
bės prenumeratą ir paaukojo 150 dol. laikraščio leidybos išlaidoms

sumažinti. Nuoširdžiai dėkojame, kad skaitote mūsų laikraštį
ir dosniai remiate.

Vija Gedgaudas, gyvenanti Newhall, CA, pratęsė „Draugo”
dar  metams laikraščio garbės prenumeratą. Nuoširdžiai dė-

kojame, kad skaitote mūsų laikraštį.

WWW.ELECTGUSTIN.COM &

Kovo 11 d., pirmadienį, 12 val. p. p. Lietuvos Respublikos gene-
ralinis konsulatas Čikagoje kviečia dalyvauti vėliavos pakėlimo
ceremonijoje, skirtoje Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo die-
nai paminėti. Ceremonija įvyks Čikagos centre, Daley Center ir
Daley Plaza.

Programoje: Daley Center – JAV ir LR himnai, atliekami Agnės
Giedraitytės, LR generalinio konsulo Mantvydo Bekešiaus svei-
kinimo kalba; Daley Plazoje – vėliavos pakėlimas.

Kovo 3 dieną, sekmadienį, artėjančių Užgavėnių proga
suskriskite ant šluotų į Valpurgijos sąskrydį St. Petersburgo
Lietuvių klube (4880 46th Avenue North, St. Petersburg, FL
33714). Vyks kaukių paradas, įdomiausioms kaukėms
paskirti šaunūs prizai. 

Pietūs ir programa – 12 dol., pradžia – 1 val. p. p. 
Daugiau informacijos –

https://www.lithuanianclubusa.com/our-events.html


