
Madisono festivalyje – 
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Vyras savo namuose gali būti karalius tik tuomet, kai moteris – karalienė – Victor Hugo

Iki 110-ojo DRAUGO gimtadienio liko 108 dienos

M. Remienės pagerbimo šventės dalyviai – ,,Draugo” tarybos, fondo, administracijos ir redakcijos nariai. Pirmoje
eilėje iš k.: Jonas Kuprys, Vytas Stanevičius, Marija Remienė, Ramunė Lapas. Antroje eilėje iš k.: Izida von Braun, Leo-
poldas von Braun, Rūta Jautokienė, Saulius Kuprys, Audronė Kižytė, Aušrelė Sakalaitė, Nijolė Nausėdienė, Valen-
tinas Krumplis, Violeta Valaitytė, Ramunė Račkauskienė, Silvija Krumplienė, Virginija Petrauskienė, Ona Gintautienė,
Juozas Polikaitis, Vilma Kava ir Rita Rašymienė.                                                                                    Onos Daugirdienės nuotr. 

Lietuva – drąsi ir imli naujovėms

Nuoširdžiausi sveikinimai

Š
iomis dienomis visi sveikina Draugo fondo tarybos pirmininkę, ilgametę „Draugo”

leidėjų tarybos ir valdybos veikėją Mariją Remienę, sulaukusią garbingo 90 metų

jubiliejaus. Gėrėdamiesi jos energija ir nuveiktais darbais, kartu su ,,Draugo” skai-

tytojais linkime Jubiliatei sveikatos, gyvenimo džiaugsmo, tolimesnės Dievo pa-

laimos bei jėgų dar pasidarbuoti lietuvybės ir ,,Draugo” leidybos baruose – dalijantis

neįkainojama savo patirtimi, idėjomis, patarimais. 

GODA ZOVAITĖ

Bevaikščiodami Mountain View, CA, su
Romanu Zontovičiumi kalbėjomės daug
ir ilgai. Juk yra ką papasakoti – kelionės,
darbai, atvirukai apie meilę, pilietybės
klausimai, knygos, tapatybės paieškos ir
visos kitos įdomios istorijos, leidžian-
čios jums pasivaikščioti kartu su mumis.

Romanai, jau daug metų gyveni
JAV. Kokia Tavo atvykimo čia istorija?

Į JAV atvykau iškart po studijų
su vadinamąja žaliąja korta, kuri su-
teikia teisę gyventi ir dirbti Ameri-
koje. Tuo metu ši galimybė atrodė la-
bai patraukli. Mano artimi draugai
arba jau buvo išvykę į užsienį, arba
tam ruošėsi. Nesiekiau bet kokia
kaina išvažiuoti svetur, tiesiog tuo
metu maniau, kad tai yra gera gali-
mybė pamatyti pasaulį, įgyti kito-
kios, naujos patirties.

Kartais pagalvoju, kaip būtų su-
siklostęs mano gyvenimas, jeigu ne
lemtinga žaliosios kortos loterija.
Galbūt dabar dirbčiau istorijos mo-
kytoju kokioje nors mokykloje? (Šyp-
sosi.)

– 6 psl.
Dirbdamas Silicio slėnyje kaunietis prisideda prie ateities automobilių kūrimo.

Nuotraukos iš asmeninio archyvo



vagis, pempės tuoj perspėja ir pradeda skardžiai rė-
kauti. Jos vieningos ir narsios. Varną, besitai-
 kančią prie lizduose sudėtų kiau šinių, puola visu bū-
riu. 

Apie pempę sukurta daug liaudies dainų, pa-
tarlių ir pasakojimų. Pempės dieną spėdavo apie lau-
kiamus metus. Jeigu tądien geras oras, metai bus pa-
lankūs karvėms ir jaučiams. Jei pempės žemai
skraido, bus lietaus. Jei pempė laksto klykdama apie
namus, tie namai sudegs arba juose kas nors mirs.
Jei Pempės diena giedra, bus pieningi metai. Pem-
pės diena yra gavėnioje, tai visur dar rimtis, tačiau
nuo seno daryta išimtis jauniesiems. Jiems buvo leis-
ta šv. Juozapo dieną tuoktis, tik nebuvo galima kel-
ti vestuvių.

Pagaliau kovo 25-ąją, jau  pavasa riui prasidėjus,
ateina Gandro šventė, arba Gandrinės. Lietuvoje
gandras yra laikomas tautiniu paukščiu. Jis nuo seno
laikomas šventu paukš čiu, mitiniu pirmtaku, glo-
bėju, kilusiu iš žmogaus, kuris neša laimę, ge rovę,
teisingumą. Jis galįs žmonių ligas paimti, nulakin-
ti į neįžengiamas pelkes ir ten palikti. Todėl gand-
ras yra mieliausias sodybos kaimynas, atnešantis lai-
mę tiems namams, šalia kurių apsigyveno.

Senovės Gandrinės buvo laikomos senoviškais
Naujaisiais metais. Šią dieną buvo svarbūs spėjimai
ir tikima, kad kokios bus pirmos naujų metų dienos,
tokie bus ir visi metai. Tikėta, kad pirmą kartą pa-
matytas gandras gali daug nulemti visiems me-

 tams. Netekėjusių merginų pama ty-
tas skrendantis gandras reiškė, kad
jos šiemet ištekės, tupintis – kad
dar tebetupės savo tėvų namuose.
Moki niui skrendantis gandras – kad
sėkmingai „perskris” į kitą klasę;
stovintis – kad pasiliks toje pačioje
klasėje antrus metus. 

Gandro sugrįžimui ruošdavosi iš
anksto. Juos stengdavosi prisivilio-

ti į savo kiemą. Tikėta, kad į medį įkeltos akėčios ir
ant jų apsigyvenę gandrai atneš gerą javų derlių. Kad
paukščiai pasirinktų tą kiemą, į iškeltą gandra lizdį
įdėdavo sidabrinių pinigėlių. Gandrinės dieną buvo
draudžiama dirbti. Netaisydavo tvorų, žemėn ne kal-
davo net kuolo. Negalima nieko skolinti iš namų, nes
gyvuliai su sirgs. Šeimininkės nuo šios dienos pra-
deda duoti pavakarius artojus stip rinti. Įdomu, kad
po penkių mė nesių – rugpjūčio 24 d. – su priderama
pagarba minima Gandro išskridimo diena. 

O man pavasario atėjimas nesu sijęs su jokiu pa-
ukščiu ar gyvuliu. Ankstyvos atminties skrynelėje
pirmoje vietoje yra pavasario žibutė. Akis užmerkęs
ją matau ir dabar. Tai gimtinės pakrūmėje esančio
sniego angelėje į saulutę nedrąsiai besistie bianti ži-
butė. Tik viena žibutė.  Baig damas rašyti šią skiltį
žvilgterėjau pro langą – ir mūsų akys susitiko. Už po-
ros metrų nuo manęs į mane žiū rėjo dvi rudos
akys. Paskui tos akys nukrypo į šalia esantį žalią krū-
melį, ir mano viešnia nedrąsiai toliau vaišinosi nau-
jai atrastu žalumynu. Šūktelėjau gretimajame kam-
baryje esančiai žmonai Gražinai, ir ji tuojau prisi-
statė su foto aparatu. Kad geriau matytųsi, pamažu
atidariau užuolaidą, įsitikinęs, kad tai mano stirnu -
tę pabaidys. Klydau. Ji keletą sekun džių dar liko pa-
pozuoti, kad ir gerbia mieji skaitytojai galėtų pasi-
džiaugti jos apsilankymu. Dar pagalvojau, kad gal jos
dėmesį patraukė lauke pakabinta Lietuvos trispal-
vė? Tądien kaip tik šventėme Vasario 16-ąją! 

2 2019 KOVO 26 D., ANTRADIENIS DRAUGAS

DRAUGAS
(USPS-161000)

THE LITHUANIAN WORLD-WIDE NEWSPAPER

Published on Tuesday, Thursday 
and Saturday 

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

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

and additional mailing offices.
Subscription Rates: $150.00.

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

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

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

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

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

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

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

Vyriausioji redaktorė – 
Ramunė Lapas

vyr.redaktore@gmail.com

Redaktorė – 
Virginija Petrauskienė

Techninis redaktorius –
Jonas Kuprys

Korektorė – 
Dalia Sokienė

Už skelbimų turinį ir kalbą neatsakome. 

Straipsnių autorių nuomonė nebūtinai 
sutampa su redakcijos nuomone.

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

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

Vieversio, pempės ir
gandro šventės
ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS

Kovo 20 d. perėjome į naują gamtos būseną – susi-
lygino diena ir naktis. Baltai šventė lygiadienį. Kovo
20 d. yra ir pirmoji pavasario diena, o birželio 21 d.
– pirmoji vasaros diena. Ruduo prasideda su rugsė-
jo 22 d., o pirmoji žiemos diena yra gruodžio 21 d. Šios
datos yra skirtos žmonėms, o ne paukščiams. 

Pavasaris primena ir apie trijų paukščių – vie-
versio, pempės ir gandro šventes. Vasario 24 d.
yra Vie ver sio šventė. Vieversys – vienas pirmų -

jų paukščių, pavasarį sugrįžtančių į Lietuvą iš šil-
tųjų kraštų. Jis laikomas pavasario pranašu. Vie-
versys vadinamas ir lietuvių artojų draugu bei nuo-
latiniu palydovu. Senoliai manė, kad jei vieversėlis
parskrenda anksčiau nei vasario 24 d., dar ilgokai bus
šalta. Jei vieversėlis parskrenda vėliau nei vasario
24 d., pavasaris bus ankstyvas. Man atrodo, kad čia
trūksta logikos, bet senoliai taip manė.

Su ta diena yra susiję keletas prie tarų. Mergi-
noms šią dieną buvo draudžiama šukuotis  plaukus,
neva vištos iškrapštys daržus. Buvo nepa tariama šią
dieną sijoti miltų – bijota, kad pasėlius užpuls ama-
ras. Iki šios dienos reikėdavo suverpti visas vilnas.
Atėjus krikščionybei su šia šven te sutapatinama šv.
Motiejaus diena. Rašoma, kad šv. Motiejus buvo ap-
aštalas, paskirtas į Judo Iskarijoto vie tą. Šv. Motie-
jus krikštijo pagonis, tu rėjo sugebėjimų gydyti žmo-
nes. Įsiu tę žmonės jį užmušę dėl jo pamokslų.

Dar vis žiemą, kovo 19 d., prisime nama Pempės
diena, kada par skrenda pempės. Atėjus krikščionybei
su ta diena sutapatintos šv. Juo zapo varduvės. Pem-
pė laikoma atbundančios gamtos, atšilimo pranašu.
Ši diena – gėlių, merginų ir moterų šventė. Sakoma,
kad iki pempinių rei kia prisiverpti, prisiausti – vis-
kas guls į kraičio skrynias. Po to moterys pradeda
darželiuose sėti gėles, daržo vėms daigus. Žmonės
mėgsta pempę dėl jos budrumo. Vasaros naktigonė-
je, jei paryčiais prie arklių sėlina vil kas ar arklia-

Skaitykite ,,Draugą” greičiau! – www.draugas.org

Grįžtantiems į Lietuvą mokslininkams – specialios stipendijos

Nauja verslo iniciatyva – finansiškai
skatinti užsienyje doktorantūrą
baigusius lietuvius, norinčius grįž-

ti dirbti Lietuvos universitetuose. Ame-
rikos lietuvio Mariaus Jakulio Jason
įkurtas pelno nesiekiantis MJJ fondas
skelbia specialių stipendijų konkursą.
Iniciatyvos tikslas – padėti Lietuvai
konkuruoti dėl geriausių protų su už-
sienio universitetais. 

„Lietuva man suteikė galimybę pra-
dėti naujas įdomias veiklas ir tokius
verslus, apie kokius net negalėjau sva-
joti dirbdamas advokatu New Yorke.
Todėl šiandien noriu pakviesti ir kitus
talentus prisidėti prie Lietuvos sėkmės
kūrimo”, – sako MJJ fondo įkūrėjas.

„Labai svarbu į atsinaujinusius Lietuvos mokslo centrus pritraukti gabių
mūsų mokslininkų, doktorantūrą baigusių pasauliniuose mokslo centruose. Džiu-
gu, kad į protų sugrąžinimo iniciatyvą įsitraukia ir globalus Lietuvos verslas.
Mūsų visų bendras tikslas – sumani ir klestinti, inovatyvi Lietuva”, – sako švie-
timo, mokslo ir sporto ministras Algirdas Monkevičius.

Iš užsienio į Lietuvą parvykti dirbti norintiems akademikams MJJ fondas
siūlo trejus metus mokėti stipendiją, kuri prisidėtų prie atlyginimo. Kandida-

tūras iki balandžio 15 d. kviečiami teikti pa-
tys mokslininkai ir juos pasikviesti no-
rintys universitetai. 

MJJ fondo tikslas – teikti finansinę pa-
ramą gabiems verslo kūrėjams, akademi-
kams ir studentams, kurie nori prisidėti
prie Lietuvos ekonomikos augimo. Fondo
lėšos skiriamos trims kryptims: verslo, ži-
nių ir mokslo. Verslo kryptis – tai finansi-
nė parama gabiems verslininkams ir pro-
fesionalams, ketinantiems grįžti ar atvyk-
ti steigti verslą Lietuvoje. Antroji – moks-
lo kryptis – skirta prisidėti prie konku-
rencingų užsienyje doktorantūrą baigu-
sių akademikų atlyginimų steigimo tiems,
kurie nori atvykti gyventi į Lietuvą ir tę-
sti savo mokslinį darbą bei dalintis žinio-

mis su lietuvių studentais. Trečioji – žinių kryptis – skirta teikti stipendijas ak-
tyvių, pilietiškų ir talentingų lietuvių magistro studijoms geriausiuose pasaulio
universitetuose, kad grįžę po mokslų jie konkrečiais darbais ir įgytomis žinio-
mis prisidėtų prie Lietuvos ateities kūrimo.

Šioms programoms per metus bus skiriama 10 proc. fondo vertės, kuri šiuo
metu siekia 3,5 milijono eurų. 

ELTA ir ,,Draugo” inf.



rėti talkininkų. Vienas nieko nepa-
darysi. Mano didysis užnugaris – tik-
ras tėvas buvo dr. Petras Kisielius, ku-
ris mane skatino dirbti ir pasitikėjo
mano jėgomis. Ypač prisimena jo už-
nugaris rengiant ciklą koncertų, skir-
tų partizanams. Jis rėmėsi manimi ir
‘Draugo’ direktorių taryboje, duodavo
man aspiracijų. O ką aš, būdama JAV
LB Kultūros tarybos pirmininke, bū-

čiau nuveikusi be didžiojo mecenato dr. Jono Ado-
mavičiaus, kuris dosniai finansuodavo kultūros ren-
ginius ir kultūros veikėjus (gaila, abu mano globėjai
jau amžinybėje), – „Pasaulio lietuvio” žurnalui yra sa-
kiusi Marija Remienė. – Esu dėkinga kun. Viktorui
Rimšeliui, kuris mane įtraukė į „Draugo” sūkurį prieš
30 metų. Jis, būdamas vienuolis ir Marijonų vie-
nuolijos vadovas bei ‘Draugo’ moderatorius, numa-
tė, kad ateityje bus blogai su finansais. Tuomet jis pra-
dėjo kalbėti apie tai, kad reikia kaupti Draugo fondą.
Daug kas abejojo, sakė: vėlu, Lietuva atgavo nepri-
klausomybę, o Amerikoje veikia daugelis fondų.
‘Niekas ne vėlu’, – pasakė jis. ...Po septynerių metų
mes jau turėjome 1 mln. dolerių, iš kurio šiandien gy-
vename. Jeigu neturėtume savo fondo, vargu ar dien-
raštis dar gyvuotų. Nors fondą nualino ekonominė kri-
zė, bet jis liko mūsų didžiulė paspirtis”.

Draugo fondas pastarąjį dešimtmetį yra di-
džioji M. Remienės meilė ir rūpestis. Ji yra sakiusi,
kad „jeigu sustotų šimtametis ‘Draugas’, Amerikos
lietuviai liktų tikri beraščiai”, todėl, pasikliaudama
per daugelį dešimtmečių surinktu bendraminčių ir
ja pasitikinčių bei vertinančių būriu (tegu ir ma-
žėjančiu), ji vis dar sugeba išlaikyti Draugo fondą
veiksmingą.

Meilė kultūrai

Visą M. Remienės veiklą galima pavadinti kul-
tūros veikla, nors pati ji nekūrė nei poemų, netapė
paveikslų, tik rengė literatūrinius vakarus, kon-
certus, dailės parodas ir rinko lėšas kultūros ren-
giniams, knygoms, dabar renka „Draugo” laikraš-
čiui. Jos pačios pažintis su menu prasidėjo dar pa-
auglystėje. „Nesu menininkė, tačiau jį labai vertinu.
Kai su šeima emigravome į Vokietiją, lankiau gim-
naziją, kurioje savo darbų parodą surengė Vytautas
Kazimieras Jonynas. Tada ir pamaniau, kad kai už-
augsiu ir turėsiu pinigų, būtinai nusipirksiu origi-
nalų paveikslą”, – ji yra prisiminusi susitikime Dai-
lės muziejuje Vilniuje po garsiosios išeivių daili-
ninkų parodos 2000-aisiais. Jos noras išsipildė at-
vykus į JAV – ten ji pirmąjį paveikslą – Adomo Var-
no darbą – įsigijo išsimokėtinai, nes jis kainavo 50
dolerių, o studentė tokių pinigų neturėjo. Ji iš tėvų
gaudavo savaitei vos dešimt dolerių, už juos turėjo
važinėti į kolegiją, susitaupyti drabužiams, bateliams
ir kitoms išlaidoms. Prieš keletą metų visą savo su-
kauptą lietuvių dailininkų kolekciją ji padovanojo
Lietuvos dailės muziejui.

Nebijo darbo

Na, ir žinoma, prigimtis. Be vidinės energijos,
veržlumo ir noro dirbti bei atsakingo požiūrio į savo
darbą niekas nevyktų. Prisimenu pastarosios kny-
gos „JAV lietuvių darbai Lietuvai”, kurios iniciatorė
ir lėšų rinkėja ji buvo, autorius prof. J. Skirius kny-
gos pristatyme Vilniuje juokavo, kad jam nebuvo
lengva su užsakove – Draugo fondo pirmininke M.
Remiene, kuri nuolat jį kontroliavo, ir jis turėjo vers-
tis per galvą, kad knyga gimtų laiku. Puikiai žinau,
kaip dirba Marija, nes šalia jos teko būti leidžiant ke-
letą jos kuruojamų knygų ir rengtų koncertų. Ji daug
reikalauja ir iš savęs, ir iš bendradarbių. Dirbdamas
su ja neatsipalaiduosi. Bet daugelį darbų ji atlieka
ir pati, ne tik kontroliuoja. Ir dėl to ji užsitarnauja
pasitikėjimą. Prisimenu daug dešimtmečių jos or-
ganizuojamas „Draugo” gegužines. Čia vienas vaiz-
delis. Tai buvo gal 2002-ųjų vasarą. Marija surinko
savo komandą, kad iš vakaro atliktų paruošiamuo-
sius darbus. Viskas buvo padaryta, tik nespėta vir-
tuvėje nulupti vištų, nes buvo planuota šalia cepe-
linų svečiams pateikti ir keptą vištą. Taigi ši „ma-
dos ikona”, kaip dabar įprasta sakyti, visada išra-
dingai pasirėdžiusi – tarsi eitų ant podiumo, atsi-
raitojo rankoves ir liko iki išnaktų lupti vištų, ku-
rių buvo per 50, nors jau buvo visai nusivariusi nuo
kojų. Kai kitos, jaunesnės, pavargusios išsiskirstė il-
sėtis ir gražintis rytdienos šventei. Marijai purvinų
darbų nebuvo, todėl jos renginiai visada blizgėdavo.

Nukelta į 9 psl.

Marija Remienė sako, kad viešų jubi-
liejaus paminėjimų ji nenori, nes jai sun-
ku pripažinti, kad jau... 90. Tad ir ne-
kalbėkim apie metus, kalbėkim apie gy-
venimą, o jos gyvenimas visada buvo
ir yra įvairus, spalvingas, nes spalvinga
yra jos asmenybė, bet, kita vertus, labai
vientisas, tiesus, net tiesmukas – lietuvy-
bė ir tikėjimas, ir tos dvi linijos eina šalia vie-
na kitos..

Ji turi ne vieną talentą, bet šį kartą pasirinkime
vieną – organizatorės. Bėda ta, kad didesnė dalis
M. Remienės bendradarbių jau išėję, todėl nela-

bai jau yra kam paliudyti, kas ir kaip buvo daryta
ir padaryta. Organizatoriaus dalia nedėkinga – ren-
ginys praėjo, šventės nušurmuliavo, nuputojo, ir vis-
kas tarsi nugrimzdo. Gal liko apie tai eilutė laik-
raštyje, o gal ir tos neliko. Pvz., knygos autoriaus var-
dą dešimtmečius nešios pati knyga, o knygos leidi-
mo organizatoriaus ir aukų rinkėjo vardą nusineš
laiko vandenys. O juk kiek laiko ir sumanumo (bei
autoriteto, kad aukotojai tau patikėtų savo uždirb-
tus pinigus) reikia surinkti tūkstančius leidybai. Štai
ir „Draugo” laikraštis – leidžiamas, atrodo, kad
taip ir turi būti. Jame blizga autoriai, rašantys savo
istoriją ir įsirašantys į CV, kad jie yra (ar buvo)
„Draugo” bendradarbiai. Laikraštį skaito skaitytojai,
ir daugeliui visai nesvarbu, iš kokių lėšų jis lei-
džiamas. Svarbu, kad jis pareigingai lankytų. Nė vie-
nas laikraštis neišsilaiko iš prenumeratos. Papras-
tai pagrindinis laikraščių finansų šaltinis yra rek-
lamos pinigai, bet tik ne išeivijoje. Taigi, belieka au-
kos. Kiek lietuviškų laikraščių, radijo laidų Ame-
rikoje nutilo, nes pritrūko lėšų. Tai reiškia, kad lei-
dinys neturėjo talentingų aukų rinkėjų, organiza-
torių. O „Draugas” eina, nes nuolat atsiranda jam be-
siaukojančių ir talentingų, kurie moka rinkti lėšas.

Talentas

Talentas nėra vien prigimtinis, talentas dar turi
augti, jam reikia pavyzdžio. Viename interviu Ma-
rija Remienė yra sakiusi, kad viena tų savo didžių-
jų darbų nebūtų galėjusi nuveikti, jeigu nebūtų savo
kelyje sutikusi talentingų ir Lietuvos kultūrai atsi-
davusių, nesavanaudiškų asmenybių. O jos pra-
džia susijusi su Putnamo vienuolynu, kur gyvena jos
sesutė Irena, vienuolė Margarita. Marija ėmėsi vie-
nuolių rėmimo, nes buvo (ir tebėra) labai artimos su
sesute. Taip čikagietė Marija Bareikaitė daugeliui
metų susisiejo su šiuo vienuolynu. Ji su nuoširdžia
pagarba mini dail. Adomo Galdiko našlę Magdale-
ną Galdikienę – prieškario Nepriklausomos Lietu-
vos valstybės veikėją, kuri senatvėje gyveno globo-
jama Putnamo seselių ir lietuvėms vienuolėms,
tuo metu stačiusioms savo namus Putname, paaukojo
savo vyro paveikslus. Marija Remienė ėmė rengti A.
Galdiko parodas, ir pardavusi šimtus paveikslų, vie-
nuolynui uždirbo dešimtis tūkstančių. Sako, kiek-
vienos parodos metu surinkdavusi apie 10 tūkst. dol.
O tai buvo brangaus dolerio laikai. Marijai Magda-
lena Galdikienė buvo pirmoji didžioji mokytoja, ska-
tintoja, įkvėpėja. Ji mokė, kaip turi elgtis, kaip at-
rodyti ir veikti inteligentė lietuvė, ir tas pavyzdys,
ir tas pasitikėjimas, kurį ji jautė iš garbiosios lie-
tuvės, ją drąsino rinktis visuomenės veikėjos kelią.

Kitas lėšų rinkimo vienuolėms kelias buvo – or-
ganizuoti madų parodas, kurias pokarinių dešimt-
mečių lietuvės labai mėgo. Jau istorija tapusiose nuo-
traukas liko užfiksuotos švytinčios rūbų demonst-
ruotojos su išradingais drabužiais, kuriuos daž-
niausiai skolindavo pačios lietuvės. Marija, pati bu-
vusi nepaprasto grožio moteris, taip pat lipdavo ant
podiumo. Ir tai augino jos pasitikėjimą eiti į viešu-
mą. O gražaus rūbo, gražios aplinkos ir grožio ap-
skritai poreikį ji atsinešė iš namų, nes grožio nešė-
ja ir grožio kūrėja namuose buvo jos mamytė Eleo-
nora. Be to, Marija turi dar ir iškalbos dovaną, kiek-
vienoje situacijoje jai netrūko žodžių ir minčių. Juk
net moksliniai tyrimai rodo – išvaizdžiam, o dar ir
iškalbingam žmogui veikti yra kur kas lengviau. Ją
pastebėjo kitos organizacijos, ėmė kviestis pas save,
ji ėmė rengti visos lietuvių bendruomenės meni-
ninkų koncertus, o Lietuvai atsikūrus – menininkus
kviesti ir iš Lietuvos. Užmezgė ryšius su Lietuva, ir
ten ji visada laukiama, nes atvyksta ne tuščiomis.
Lietuvos dailės muziejaus ilgametis direktorius R.
Budrys yra paleidęs sparnuotą posakį, kad M. Re-
mienė yra išeivijos kultūros ministrė.

Tėvo pavyzdys

Marija visada buvo pasiruošusi ne tik aukotis
savo veiklai, bet ir aukoti, ji niekada negailėjo savo
uždirbtų pinigų. Marija visada pabrėžia, kad ji ne-
turtinga, bet jos asmeninių lėšų yra sudėta daug kur.
Žinome, kad Draugo fondas, kuriam ji iki šiol vado-
vauja, irgi prasidėjo nuo jos pirmojo 500 dol. įnašo.
Ji remia savo gimtąją – Kaišiadorių vyskupiją, pri-
sidėjo prie kardinolo Vincento Sladkevičiaus tėviš-
kės įamžinimo ir ypač negailėjo savo gimtinei, kurią
ėmė puoselėti Lietuvai atkūrus nepriklausomybę
(restauravo Musninkų bažnyčią, pastatė miestelio
centre profesionalaus dailininko skulptūrą, remia
gimnaziją ir gabius jos mokinius). O labdaringumo
pavyzdys jai buvo tėvelis – Jonas Bareika. Jis tais ge-
rais vaikystės laikais prieš karą Vilnijoje buvo Mus-
ninkų miestelio seniūnas, populiarus žmogus, kuris
mokėjo sugyventi ir su ūkininkais, ir su miestelio žy-
dais verslininkais ir todėl buvo dažnai kviečiamas
krikštatėviu. O pasitraukęs į Ameriką, praktiškai
pusę savo uždirbtų dolerių išeikvodavo siuntiniams,
kuriuos siųsdavo giminėms, kaimynams ir savo ke-
liolikai krikšto vaikų. Sakydavo, kad jiems labiau rei-
kia ten, gyvenantiems okupacijoje, todėl šeimos ir
namų reikalai paprastai turėdavo palaukti. 

O norint, kad sėkmingai vyktų tavo renginys ir
veiktų tavo organizacija, turėjai būti dėmesingas kitų
organizacijoms. Kaip yra pasakojusi Marija, jeigu tu
pats dalyvausi kitų organizacijų renginiuose ir au-
kosi, tai ir į tavo renginį susirinks kitų organizaci-
jų žmonės ir aukos. 

Bendražygiai

„Noriu paminėti kompozitorę Giedrą Gudaus-
kienę, iš kurios sulaukdavau moralinio pastiprinimo.
Dėkinga savo bičiulėms poetei Julijai Gylienei, kuri
mane įvedė į literatūros pasaulį, ir dailininkei Mag-
dalenai Stankūnienei, padėjusiai palaikyti ryšius su
dailės kūrėjais. Norint ką nors nuveikti, būtina tu-

Marijos Remienės
autoritetai
AuDRONė V. ŠKIuDAITė

32019 KOVO 26 D., ANTRADIENISDRAUGAS

Lietuvių Fonde sukauptas pirmasis milijonas. Ta proga
su rengtą pokylį vedė M. Remienė.

,,Draugo” archyvo nuotr.
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,,Žaibas”
šoko 
vestuves

NIJOLĖ ETZWILER

Jau daugiau kaip ketvirtį amžiaus lie-
tuvių tautinės grupės ,,Žaibas” šokėjai
dalyvauja kasmetiniame Tarptautinia-
me Madisono festivalyje. Kadangi fes-
tivalis vyksta vasario mėnesį, didelį
galvos skausmą šokėjams ir vadovams
sukelia blogos oro sąlygos. Yra buvę at-
vejų, kai renginį teko atidėti, o 2001 me-
tais dėl stiprios pūgos jis buvo atšauk-
tas.

Šiemet vėl nerimaudami klausė-
mės oro prognozių, o jos tai dienai,
vasario 23-ajai, žadėjo šlapdribą,

plikšalą, sniegą, šalčius… Tačiau buvo
ir sauso oro ,,langas” – apie vidurdie-
nį, būtent tada, kai ,,Žaibo” šokėjai tu-
rėjo atvykti į Overture Center teatrą ir
pasirodyti gausiam būriui  žiūrovų ir
gerbė jų.

Šiemetinės programos tema – lie-
tuvių vestuvinės tradicijos ir šokiai.
Tema pasirinkta neatsitiktinai – du
grupės šokėjai prieš keletą mėnesių iš-
kėlė vestuves. Programos pradžiai su-
augusieji ir vaikai kartu atliko šokį
,,Grečenikė”,  po to – ,,Svočios šokis”,
,,Zanavykų aplinkinis”, kurio metu
tikras jaunikis, Jason Mellen, paprašė
,,piršlio”, Michael Yurkew, surasti jam
nuotaką. Iš merginų būrio buvo iš-
rink ta nuotaka Victoria Stanislovaitis,
dabartinė Mellen. Malonu buvo stebė-
ti gražų merginų šokį ,,Sadutė”,  po to

,,Rezginėlę” – vestuvinį šokį su juos-
tomis.

Įprasminant posakį – ,,o toliau jie
gyveno ilgai ir laimingai…” jaunave-
džiai su svečiais sušoko bendrą valsą,
kurio choreografiją kūrė Asta Šepetys,
Daina Penkiunas, Žiema West ir Nijolė
Semėnaitė-Etzwiler. Šiam valsui pa-
naudota populiari daina ,,Mūsų dienos
kaip šventė”.

Mažieji ,,Žaibučio” šokėjai taip
pat dalyvavo programoje, kartu su
savo tėvais atlikdami ,,Malūnėlį”. Lie-
tuviškuose šokiuose ir vestuvių apei-
gose visuomet dalyvauja vaikai. Prog-
ramos pabaigoje visi smagiai sušoko
,,Suktinį” – kiekviena pora sukurda-
ma savitą charakterį.

Dabar ,,Žaibas” visą savo dėmesį
sutelks į pasiruošimą kitų metų Ma-
disono festivaliui (jis numatytas 2020
vasario 29 d.) ir XVI Šokių šventei,
kuri vyks tų pačių metų liepos 5 d. Phi-
ladelphijoje. 

Nuotaka – Victoria Stanislovaitis Mellen su Žiema West, Jolanta Vidugiriene, Milda Ak-
samitauskiene ir Daina Penkiunas.

Lituanistikos tyrimo
centro naujienos

Lituanistikos tyrimo centre (LTC) žiema buvo, kaip visuomet, darbinga.
Intensyviai vyksta archyvo perkėlimo į Lemontą darbai. Dr. Ind rei An-
tanaitis-Jacobs vadovaujant ir savanoriams talkininkaujant jau perga-

benta periodikos bei Žilevičiaus-Kreivėno muzikologijos archyvai. Daugiau
kaip 2 300 pavadinimų laik raščių ir žurnalų jau sugulė į naujo pastato len-
tynas, Muzikologijos ar chyvas taip pat baigiamas sudėti. Tai gera proga per-
žiūrėti turimą medžia gą ir efektyviau suskirstyti, sukataloguoti. 

Labai džiaugiamės, kad vis daugiau lankytojų sulaukiame naujame pa-
state Lemonte, tik primename, kad norint atvykti geriau iš anksto susitar-
ti tel. 773-434-4545 arba el.paštu info@lithuanianresearch.org, nes šiuo per-
einamuoju laikotarpiu kai kurie archyvai gali būti laikinai ne pasiekiami.
Tačiau tai nereiškia, kad nepriimame tyrinėtojų – praėjusią savaitę LTC ar-
chyvuose lankėsi Kris ta Svalbonas iš Philadelphijos, PA, kur ji dėsto fo-
tografiją. Ilgametis K. Svalbonas projektas – Displaced Per sons (DP) stovyklų
ir jose gyvenusių žmonių istorija. Jau keletą kartų Krista lankėsi LTC  ir rin-
ko medžiagą iš DP archy vų, vėliau ji aplankė buvusias stovyklų vietas Vo-
kietijoje. Šiuo metu Kris ta domisi iš Vokietijos siųstais laiš kais prašant pa-
galbos ir siekia pasi kalbėti su tam tikrose DP stovyklose gyvenusiais žmo-
nėmis. 

Lituanistikos tyrimo centro inf.

Krista Svalbonas tyrinėja DP archyvus. Kristinos Lapienytės nuotr.

,,Žaibo” šokėjai su grupės vadove Nijole Semėnaite Etzwiler (antra iš k.). N. Etzwiler nuotraukos

Periodikos saugykla LTC pastate Lemonte.  Roberto Vito nuotr.
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WASHINGTON, DC

BALTIMORE, MD

2019 m. kovo 19 d. oficialiai įsteig tas
atkurtos Lietuvos valstybės šimtmečio
proga inicijuotas Lietuvos am basa-
doriaus vardo fondas, skirtas Amerikos
lietuviams – naujos kartos lyderiams.
Fondo steigimo sutartį tarpininkaujant
Lietuvos ambasadai JAV pasirašė Was-
hingtono lietuvių profesionalų klu-
bas ir  Illinois valstijoje įsikūręs Lietu-
vių Fondas (LF).

Sveikindamas fondo įsteigimą am-
basadorius Rolandas Kriščiūnas
pabrėžė, kad Lietuvos ambasa-

doriaus fondo tikslas – ugdyti lietuvių
kilmės profesionalus ir lyderius, ku-
 rie prisidėtų prie strateginių Lietu vos
ir JAV ryšių puoselėjimo ir stip rini-
mo. Fondas rems naujos kartos lyde-
rius, kurie ateityje galėtų dirbti įvai-
riose vyriausybinėse ir nevyriau sybi-
nėse JAV institucijose. Ambasa do-
riaus vardo fondas skatins ir rems stu-
dentus – Lietuvos diasporos JAV at-

ALEKSANDRAS RADŽIUS

Kadangi pernai Lietuvoje buvo surasti partizano Adolfo Ramanausko-Vanago pa-
laikai, Baltimorės lietuviai šeštadienį, kovo 9-ąją, paminėdami Lietuvos nepri-
klausomybės atkūrimo dieną, parengė ypatingą parodėlę, skirtą pagerbti šį tau-
tos didvyrį. 

Ant stalo prie populiarios A. Ramanausko-Vanago nuotraukos, kurioje jis pri-
klaupęs ant vieno kelio rankose laiko šautuvą, vadinamąjį rusišką ,,de-
šimtuką” SVT-41, o jam ant pečių tupi du vanagai – po vieną ant kiekvie-

no peties, buvo uždegtos šešios žvakutės. O priešais šią fotografiją buvo padė-
tos kelios pušų šakelės su kankorėžiais, kaip priminimas, kad partizanams prie-
glaudą teikdavo miškas. Už partizano fotografijos buvo pastatyta mūsų Lietu-

vos trispalvė, o dešinėje – plakatas su 1949 metų vasario 16 dieną partizanų pa-
sirašytu Lietuvos Nepriklausomybės dokumentu, kuriame galima matyti A. Ra-
manausko-Vanago parašą. 

Parodėlėje buvo ir daugiau fotografijų, kuriose įamžinti partizanai. Šios nuo-
traukos buvo sukomponuotos dviejuose stenduose. Šalia išvardintų eksponatų
parodoje galima buvo pamatyti ir kulkosvaidžius MP-40 ir PPŠ-41, tokiais ka-
riavo ir už Lietuvos laisvę kovojo mūsų Miško broliai. 

Stalas, ant kurio buvo išdėliota visa ši paroda, buvo uždengtas palapine, to-
kia, kokia Antrojo pasaulinio karo metu naudodavosi vokiečių pėstininkai: išo-
rėje palapinė išmarginta maskuojamosiomis spalvomis, vidinė jos dalis –
šviesiai žalia. Tokios ir panašios palapinės priglausdavo mūsų partizanus pir-
maisiais, 1944–1946 Lietuvos partizaninės kovos metais. Parodėlę pagyvino par-
tizanais persirengę keli Baltimorės lietuvių bendruomenės atstovai. 

Įsteigtas
Lietuvos
ambasadoriaus
fondas ateities
lyderiams

Iš k.:  Washingtono lietuvių profesionalų klubo vadovas Valdas Sirutis, Živilė Kriščiūnienė, pianistė Evelina Puzaitė, LF Tarybos pirmi-
ninkė Audronė Pavilčius Karalius, ambasadorius Rolandas Kriščiūnas  2018 m. gruodžio 11 d. ambasadoje vykusio koncerto metu.

LR ambasados nuotr.

stovus – studijuojančius Jungtinių
Valstijų ar bet kurios kitos pasaulio ša-
lies aukštosiose mokyklose siekti pui-
kių studijų rezultatų ir aktyviai daly-
vauti visuomeninėje veikloje.

Ambasadoriaus fondas ateities ly-
deriams yra įsteigtas kaip LF specialios
paskirties fondas, kurio stipendijos
bus skirtos gabiausiems politikos
mokslus, diplomatiją, tarptautinius
santykius ir kitas su viešuoju admi-
nistravimu susijusias studijų kryptis

pasirinkusiems studentams, skatins
juos atlikti praktiką  JAV Kongreso
narių, valstybės institucijų ir nevy-
riausybinių organizacijų biuruose.

Lietuvos ambasada Washingtone
kartu su Užsienio reikalų ministerija
tarpininkaus ir šio fondo stipendijas
gavusiems studentams sudarys sąlygas
vykti kelių savaičių pažintinei sta-
žuotei į Lietuvą viešojo administravi-
mo srityje.

JAV lietuvių organizacijos ir mū -

sų gausios diasporos atstovai yra kvie-
čiami tapti Lietuvos ambasadoriaus
fondo rėmėjais. Pirmuosius įna šus
naujai steigiamam fondui skyrė Lie-
tuvos Respublikos garbės konsu lai Jo-
nas Prunskis, Jeff  Nelson, Les lie Liau-
taud, Amerikos-Lietuvos verslo tarybos
nariai ir praėjusių metų gruodžio mė-
nesį ambasadoje surengto labdaros
renginio svečiai. 

LR ambasados Washingtone inf.

Pagerbtas partizanas Adolfas Ramanauskas - Vanagas  

Parodėlėje apsilankę žmonės galėjo pamatyti, kaip atrodydavo uniformuoti miško bro-
liai (iš k.): Vytautas Brasauskas ir straipsnelio autorius Aleksandras Radžius. Nuotrauko-
je nėra dar vieno partizano uniforma vilkėjusio dalyvio Vytauto Pakalniškio. Taip pagerbtas partizanų vado A. Ramanausko-Vanago atminimas. 
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Atkelta iš 1 psl.

Esi baigęs istorijos studijas Kauno Vytauto Didžiojo uni-
versitete. Atrodo, kad domėtis istorija nesiliovei: kolek-
cionuoji senovinius atvirukus su Kauno vaizdais, skaitai
istorines knygas. Ar tai yra vienas iš būdų neprarasti ry-
šio tiek su gimtaisiais namais, tiek su istorijos žiniomis?
Ką senieji atvirukai pasakoja Tau ir kitiems?

Studijų metus visada prisimenu su dalele ro-
mantikos: užsienio kalbų paskaitos iš ryto, filosofijos
paskaitos vakarais ir kartais iki vėlumos trunkan-
čios diskusijos studentų atstovybėje Laisvės alėjo-
je. Atsimenu nepaprastai įdomias istorijos dalykų
paskaitas. Kai kurių paskaitų konspektus iki šiol tu-
riu ir net kartais pavartau.

Manau, kad domėjimasis praeitimi būdingas
kiekvienam žmogui. Neseniai man į rankas papuolė
Gedimino Kulikausko knyga apie lietuvių gyvenimo
būdą prieš šimtą metų – „Lietuvio kodas”. Ji labai
smagi ir naudinga. Skaitai apie tai, kokie gi tie lie-
tuviai buvo prieš šimtą metų, ir atpažįsti save, tas
vaizdelis ne visada yra malonus (šypteli). Knyga kvie-
čia gana kritiškai pažvelgti į savo netolimą praeitį,
paklausti savęs, kiek gi dar mumyse liko to XX am-
žiaus pradžios lietuvio? Būtų visai lengva ir smagu
gyventi manant, kad esame tiesioginiai Vytauto Di-
džiojo arba mažų mažiausiai grafų Tiškevičių pali-
kuonys, bet ar iš tiesų tokie esame?

Kiek seniau šiemet skaičiau kelias Yuval Noah
Harari knygas. Mane visada domino, iš kur mes at-
ėjome, kur einame, o svarbiausia – kur esu aš šiame
procese? Man visada yra labai svarbus kontekstas.
Kuo labiau domiesi konkrečiu dalyku, tuo daugiau
sužinai apie problemą ir aplinkybes.   Dažnai pa-
matai, kad atsakymas nėra vien tik teisingas ar ne-
teisingas, visiškai juodas arba visiškai baltas. Daž-
niausiai yra labai daug pilkos spalvos atspalvių. Ypač
kai tai liečia sudėtingas mūsų istorijos temas, kurios
labai aktualios ir šiandien. Galime turėti savo nuo-
monę, bet negalime turėti savo faktų. Plačiai paplitęs
fake news reiškinys egzistuoja būtent dėl savo fak-
tų, dar kitaip vadinamų alternatyviaisiais faktais. Ta-
čiau pasirinkti patikimus šaltinius taip pat nėra
lengva užduotis. Kai neskaitai naujienų, esi nein-
formuotas, kai skaitai – gali būti klaidingai infor-
muotas. Dar klausimas, kas yra blogiau? (Šypteli.)
Manau, kad tie, kas domisi praeitimi bei ateitimi, tie-
siog geriau suvokia šiandieną ir priima geresnius
sprendimus.

Atvirukais su Kauno vaizdais pradėjau domėtis
dar gyvendamas Kaune – tai tiesiog yra mano hobis.

Man patinka tyrinėti tiek gerai pažįstamus gimtojo
miesto pastatus, tiek jau nebeegzistuojančius. Pa-
vyzdžiui, buvo išleista gana daug atvirukų su medi-
nio Adomo Mickevičiaus namo vaizdu, tačiau kurgi
stovėjo tas namas? Mickevičiaus gatvėje Kaune, o gal
netoli Mickevičiaus slėnio? Negaliu nurimti, kol ne-
išsiaiškinu visko iki smulkmenų.

Daug iki šių dienų išlikusių Kauno pastatų seniau
turėjo balkonus. Dabar, kai einu Laisvės alėja, aš tiks-
liai žinau, kur jie buvo, tai tarsi kelionė po miestą su
papildytosios realybės (augmented reality – aut.
past.) akiniais. Tiesiog man yra smagu tai žinoti ir pa-
sidalinti šiomis žiniomis su tais, kam tai yra įdomu.

ROMANAS ZONTOVIČIUS:
LIETUVA – DRĄSI IR IMLI NAUJOVĖMS

Lietuva – didesnė!
plunksna; labai gražus, estetiškas raštas.

2017 metais tapai projekto „Kaunas – Europos kultūros
sostinė 2022” ambasadoriumi. Ką Tau reiškia būti vienu
iš gimtojo miesto ambasadorių? Juk veiklos netrūksta ir JAV?

2022-aisiais Kauno laukia puikūs metai. Man di-
delė garbė atstovauti savo miestui, skleisti žinią apie
jį. Turime progą parodyti pasauliui, kad esame ne lai-
kinoji, o šiuolaikinė sostinė. Visų pirma sau, o paskui
ir pasauliui.

Miestas yra žmonės. Turime suprasti, kad be kas-
dienės pagarbos kitam žmogui niekada neturėsime
mandagių vairuotojų keliuose. Šitie dalykai yra la-
bai susiję. Mieste, kuriame rūpintis kaimynais bei
artimaisiais yra įprotis, nėra pasvirusių ir skylėtų
tvorų.

Nepaprastai smagu matyti, kaip Kaunas tvarkosi,
švarinasi. Kasmet jame lankydamasis pastebiu res-
tauruotus pastatus bei gatvių grindinius, naujai
pasodintus medžius. Traukiantis sovietiniam mąs-
tymui, keičiasi ir tai, ką nori matyti akys. Kaunas po
truputį velkasi modernius europietiškus apdarus, ku-
rių visada buvo vertas. Manau, kad dėl šio projekto
mes tapsime puikiu pavyzdžiu kitiems Lietuvos
miestams ir miesteliams, kurie taip pat yra gražūs
ir turi turtingą praeitį.

Neįsivaizduoju savęs be Kauno, labai džiau-
giuosi, kad gimiau ir augau būtent jame.

Vadinasi, gyvenant toli nuo Lietuvos visgi įmanoma pa-
laikyti glaudų ryšį su tėvyne?

Man išties labai pasisekė. Daug metų dirbau Lie-
tuvoje įkurtoje kompanijoje „GetJar”, vėliau – „Ne-
xtury Ventures”. Bendrauti su kolegomis, lankytis
Lietuvoje darbo reikalais vis dar yra mano darbo da-
lis. Kita vertus, ko ieškai, tą ir randi. Jeigu atsiran-
da galimybių, visad stengiuosi dalyvauti įdomiuose
bendruose projektuose.

Nepraleidžiu progos susitikti su į slėnį (Silicon
Valley – Red.) atvykstančiais lietuviais. Tokiu būdu
ne tik sutinku įdomių žmonių, bet ir susidarau ge-
resnį vaizdą apie tai, kas vyksta Lietuvoje. Kartais
peržvelgiu naujienas lietuviškuose naujienų tink-
lalapiuose, taip pat mėgstu paklausyti interviu su įdo-
miais žmonėmis. Šiuo metu atradimas man yra
„Nanook” komandos kuriamas „Nyla podcast”. Tai
labai geras lėtosios žurnalistikos pavyzdys: neven-
giama nepatogių, tačiau labai svarbių temų, kurio-
mis retai kada kalbama per įprastinius naujienų ka-
nalus.

Išvykęs į JAV įsitraukei į profesinės mentorystės prog-
ramą „LT Big Brother”, skirtą lietuviams visame pasauly-
je, ir buvai išrinktas geriausiu 2013 metų mentoriumi. Kas
Tave paskatino padėti jauniems žmonėms, norintiems įgy-
ti daugiau praktinės informacijos, žinių dominančioje sri-
tyje? Kokia užduotis, būnant mentoriumi, yra sunkiausia?

Prie projekto prisijungiau 2012-aisiais ir daly-
vauju jame iki šiol. Jeigu trumpai, įsitraukti į jį mane
paskatino nuostabūs žmonės, kuriuos pažinau tarp-
tautiniame profesionalų tinkle „Global Lithuanian
Leaders”.

Pastaraisiais metais gabiems ir iniciatyviems
Lietuvos studentams galimybės yra beribės ne tik už-
sienyje, bet ir tėvynėje. O mūsų, mentorių, pareiga
yra padėti tokiems žmonėms.

Visų pirma, stengiuosi padėti žmogui išsiaiškinti,
ko jis iš tikrųjų nori. Kai tai suvokia – apsispręsti
tampa kur kas lengviau. Mes visi turime svajonių.
Jeigu jaunas architektas svajoja pastatyti nuostabų
tiltą per upę, greičiausiai jis turės vykti į didelį mies-
tą, kuriame teka plati upė ir trūksta tilto, o ne
lauks, kol pro jo miestelį pradės tekėti upė. Kai sie-
ki savo svajonės, turi suprasti, kad paaukoti gali tek-
ti labai daug, galbūt netgi viską. Tada turi sau atsa-
kyti – ar tikrai verta?

Na, o sunkiausia būna, kai savo patarimus reikia
pritaikyti sau pačiam (šypteli).

Šiuo metu dirbi „Waymo” kompanijoje, kuri buvo pra-
dėta kaip „Google” autonominių automobilių projektas. Šio
tipo automobiliai yra bene didžiausias žmonijos iššūkis ir
siekis, padėsiantis sumažinti avarijų skaičių kelyje. Rude-
nį „Waymo” automobiliai įveikė dešimt milijonų mylių, tai-
gi pokyčiai keliuose artėja sparčiau, nei mes įsivaizduoja-
me? Ką Tau reiškia būti šio projekto dalimi?

Silicio slėnyje ateitis yra dabar. „Waymo” misi-
ja – sukurti geriausią vairuotoją pasaulyje, kuris už-
tikrintų saugų ir patogų keleivių bei daiktų perve-
žimą. Autonominiai automobiliai niekada nepa-
vargsta, nebūna išsiblaškę, susinervinę, apsvaigę ir
nežvilgčioja į telefoną. Dėl įmontuotų įvairių jutik-

Likimo po pasaulį išblaškyti žmonės rado pa-
guodą siųsdami vieni kitiems atvirlaiškius su gim-
tojo miesto vaizdais. Kiekviena atvirutė yra unika-
li ir turi savo istoriją, prie kurios kartais yra lemta
prisiliesti ir man.

Dažnai man įdomiau ne tai, kas pavaizduota, o
kas parašyta atviruke. Kartą man pasisekė įsigyti iš-
kart šešis atvirukus, priklausiusius vienam žmogui.
Ant visų pavaizduotas Kaunas. Įdomus faktas yra tai,
kad jie visi buvo siųsti iš Pittsburgho Pennsylvani-
joje į Brooklyną New Yorko valstijoje. Valandėlė in-
ternete ir išsiaiškinau, kad siuntėjas yra Leonardas
Šimutis – aktyvus JAV Lietuvių Bendruomenės na-
rys ir Lietuvos politinis veikėjas, publicistas, žur-
nalistas, ilgametis „Draugo” redaktorius. Visuose
1924 metų atvirukuose be galo šilti Leonardo Šimu-
čio žodžiai žmonai, kurie lyg dienoraštis pasakoja,
kaip jam sekasi komandiruotėje. Atvirlaiškiai rašyti

Nors atvirukai su Kauno vaizdais, jie keliavo iš Pittsburg-
ho į Brooklyną. Atvirlaiškių autorius – buvęs ,,Draugo” re-
daktorius Leonardas Šimutis.

,,Ambersail” denyje. Nuotraukos iš asmeninio archyvo
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lių automobilis nuolat stebi aplinką 360 laipsnių kam-
pu.

Autonominiai automobiliai suteiks galimybę
savarankiškai judėti milijonams žmonių, kurie da-
bar to negali. Tai – nevairuojantys ir pagyvenę as-
menys, vaikai, aklieji ar turintys kitų negalių. Mi-
lijonams žmonių pasaulyje galimybė savarankiš-
kai judėti suteiktų galimybę gyventi visavertį gy-
venimą, kurį mes tarsi priimame kaip savaime su-
prantamą dalyką. Šiuo metu „Waymo” teikiamą pa-
slaugą gali išbandyti kai kurie Arizonos valstijos sos-
tinės – Phoenix gyventojai.

„Waymo” man yra pats įdomiausias iš visų pro-
jektų, prie kurių tekę prisidėti dirbant čia, Silicio slė-
nyje. Per mažiau nei metus man pavyko išbandyti ke-
lias skirtingas pareigas kompanijos operacijų pa-
dalinyje. Technologija nuolat tobulėja, todėl moky-
masis „Waymo” niekada nesibaigia. Tai yra viena iš
nedaugelio vietų pasaulyje, kur galima įgyti tokios
patirties. 

Ar tai reiškia, kad galime tikėtis autonominių automobilių
ir Lietuvos keliuose?

Autonominiai automobiliai yra neišvengiama at-
eities transporto sistemos dalis.

Šiuo metu „Waymo” orientuojasi į JAV rinką, bet
ateityje mes tikimės išsiplėsti ir į kitas šalis. Teisiškai
automobiliai be vairuotojo Lietuvos viešosiose erd-
vėse gali važinėti jau nuo 2018-ųjų sausio. Labai ti-
kiuosi, kad tai pastūmės šioje srityje dirbančias kom-
panijas plėtoti saugias autonominių automobilių
programas ir mūsų šalyje.

Lietuva yra drąsi ir imli naujovėms, taigi manau,
kad šioje srityje mes žengsime koja kojon su pasau-
liu. Greičiausiai, pradžioje tai paveiks krovininių au-
tomobilių industriją, nes dažnai vieną logistikos cent-
rą su kitu jungia plačios magistralės, o tokiais keliais
krovininiams automobiliams yra lengva judėti.

Panašiai turėtų keistis ir viešasis transportas
miestuose. Iš pradžių atsiras populiarūs bei gerai iš-
nagrinėti maršrutai, kuriais kursuos autonominiai
autobusai ir mikroautobusai.

Mes taip pat turėsime galimybę naudotis robo-
taksi paslaugomis. Tokie taksi žmones paims iš bet
kurios vietos ir saugiai nuveš į bet kurią žemėlapy-
je pasirinktą vietą.

Apie Tave galima išgirsti daugiau prabilus apie Kauno
maratoną… rengiamą San Francisco!

Tikrai taip. Jau šeštus metus (nuo pat pradžios)
renginys vyksta tiek Kaune, tiek San Francisco
apylinkėse. Nustemba beveik visi, kas tik sužino šį
faktą, tačiau nuotoliniai, kitaip tariant, virtualūs, bė-
gimai (virtual races – aut. past.) pasaulyje nėra jokia
naujiena.

Bėgant metams, toks gana savanaudiškas noras
kasmet laimėti originalų Kauno maratono medalį ir
marškinėlius pavirto į didelį bei gražų visos San
Francisco Lietuvių Bendruomenės kasmetį renginį.
Maratone yra bėgamos 5, 10, 21 ir 42 kilometrų dis-
tancijos. Dalyvauja ne tik lietuviai, bet ir latviai bei
estai.

Apie renginį net buvo rodomas reportažas per
Lietuvos televiziją. Taip pat pas mus lankėsi Lietu-
vos generalinis konsulas Los Angeles Darius Gaidys.
Šiemet mus parėmė lietuviškas šaknis turinti
„Health-Ade” kombučios (fermentuotos arbatos –
aut. past.) gamintoja Daina Šlekys-Trout.

Ypač smagu, kad šiame maratone dalyvauja dau-
guma šeštadieninę lietuvišką mokyklą „Genys” lan-
kančių vaikų su savo tėveliais. Be jų ir be būrio iš-
tikimų savanorių neturėtume tokio smagaus lietu-
viško renginio.

Turi daugybę pomėgių: kalnai, fotografija, dviračiai, au-
tomobiliai, motociklai, plaukimas, bėgimas, burlentės, bai-
darės ir netgi buriavimas! 2016-aisiais tapai žymiosios „Am-
bersail” jachtos įgulos nariu, plaukei per Atlanto vandenyną
nuo Karibų iki Klaipėdos. Kaip ryžaisi šiai kelionei?

Aš tiesiog esu buvimo gryname ore entuziastas.
Tai labai lengva, ypač kai gera kompanija ir kai oras
už lango puikus. Kartais nuotykių ieškau pats, o kar-
tais nuotykis suranda mane. Šiuo atveju buvo ant-
rasis variantas. Perskaičiau Pauliaus Kovo knygą
apie „Tūkstantmečio odisėją” su „Ambersail” jach-
ta, buvau autoriaus paskaitoje, domėjausi, kaip lai-
vui sekasi regatose, ir svajojau, kad jeigu man kada
gyvenime pavyks užlipti ant šio laivo denio – mano
misija šioje žemėje bus atlikta (juokiasi). Galiausiai
visai atsitiktinai sutikau vieną iš „Ambersail” sa-
vininkų festivalyje „Burning Man” Nevadoje.

Kai tik atsirado galimybė plaukti per Atlantą, aš

pasijaučiau, lyg man būtų pasiūlę vietą erdvėlaivy-
je skristi į kosmosą. Tokiais atvejais juk neklausi, ar
ta vieta patogi, ar prie lango, ar gultas minkštas.

Tiesiog negalėjau nepasinaudoti tokia galimybe,
o visa kita jau yra istorija. 26 kelionės dienos, dvy-
likos vyrų įgula, penkios aplankytos šalys, vienas le-
gendinis laivas ir vienas nepakartojamas nuotykis.

Tai buvo toli gražu ne poilsinis plaukimas. Bui-
tis labai spartietiška: para padalinta į dvi dalis – bu-
dėjimas nuo ketvirtos iki aštuntos valandos ryto ir
nuo ketvirtos iki aštuntos valandos vakaro. Vaira-
vimas, burių keitimas, maisto gamyba siaučiant
bangoms, arbatos ruošimo bei gėrimo ritualas. Buvo
daug dienų, kai šturvalo paleisti iš rankų tiesiog ne-
sinorėjo. Vėjui pučiant apie 30 mazgų, greitis yra neį-
tikėtinas – atrodo, kad laivas ne plaukia, o skrenda.
Ypač kai pavyksta sėkmingai nučiuožti nuo bangos
žemyn vėjo greičiu. Optimalaus greičio ir kurso san-
tykio paieškos, bangų bei adrenalino gaudynės yra
neapsakomas malonumas, kurį suvokti gali tik tai iš-
bandęs.

naktis eilėse naujausio telefono, dirba sutrumpin-
tomis darbo valandomis, naudojasi dosniomis darb-
davių teikiamomis privilegijomis ir nuolat keliau-
ja po pasaulį. Realybė yra kiek kitokia. Visų pirma,
Silicio slėnis yra labai konkurencinga vieta. Į vieną
darbo ar buto nuomos skelbimą pretenduoja žmonės
ne tik iš septynis milijonus gyventojų turinčio slė-
nio, ne tik iš Californijos ir ne tik iš Jungtinių Ame-
rikos Valstijų, bet ir iš viso pasaulio. Dažnai, ilgam
atsisakę patogaus gyvenimo, jie keliasi čia pir-
miausia įgyti patirties. Žmones vilioja galimybė pri-
siliesti prie slėnyje vystomų pasaulinės reikšmės pro-
jektų. Tam, kad šią galimybę turėtų, jie turi čia būti.

Silicio slėnis yra išties unikali vieta. Tik čia tame
pačiame bare, kur nors Palo Alte, galima išvysti ir
smarkiai švenčiančius Stanfordo alumnus, ir pir-
mąją investiciją laistančius naujausius Silicio slėnio
piratus (Pirates of  Silicon Valley – aut. past.), ir le-
gendinius Sand Hill Road investuotojus, besidali-
jančius iš koto verčiančiomis istorijomis su įkūrė-
jais, kurie „kartais matosi su Marku” (Mark Zu-

Tuo metu maniau, kad pamačiau visus gražiau-
sius saulėtekius, saulėlydžius ir absoliučiai visas
mūsų visatos žvaigždes. Miestui įprastos šviesos
skraistės vandenyne nematyti, aplink tik bangos, vė-
jas, žvaigždėtas dangus ir vandenyje švytintis plank-
tonas. Tai tikrai nepamirštama.

Kaip geriau už kalnus yra tik kalnai, tai ir po
plaukimo per vandenyną lauki tik vieno – kito plau-
kimo.

Praėjusią vasarą buvo pristatyti Lietuvos valstybės at-
kūrimo šimtmečiui skirti pašto ženklai, kuriuose įamžinti
šimtas pasaulio lietuvių. Tai unikalus atvejis, nes pašto ženk-
luose užfiksuota jau nebe istorija, o dabartis. Tarp jų ga-
lima rasti ir Tave. Kokia Tavo, kaip šiandienos žmogaus, ži-
nutė dabartiniam pasauliui?

Pašto ženkluose įprasta yra matyti žmones, nu-
sipelniusius savo šaliai. Tai rašytojai, mokslininkai,
menininkai, sportininkai. Nepriklausau nė vienai iš
išvardytų žmonių kategorijų. Tiesiog kartais kai ku-
rie geri dalykai mano gyvenime įvyksta avansu. Man
asmeniškai tai reiškia labai daug, tai yra postūmis
stengtis būti naudingam savo šaliai. Kaip ir daug kitų
pasaulio lietuvių, aš kviečiau tautiečius prisijungti
prie projekto „Lietuva 4.000.000” ir Valstybės dieną
giedoti „Tautišką giesmę”, kad ir kur pasaulyje
būtų. Šiemet San Francisco lietuviai himną giedojo
Stanfordo universitete.

Na, o mano žinutė: be kind, be grateful, be humb-
le and do good.

Apie Silicio slėnį galima išgirsti daugybę įvairių nuo-
monių. Dažniausiai ši geografiškai nedidelė, bet pasauliui
itin reikšminga JAV dalis yra idealizuojama, tapusi daugybės
žmonių siekiamybe. Ar iš tiesų viskas yra taip, kaip dau-
gelis pratę manyti?

Stereotipai labai dažnai klaidina. Kiek yra ste-
reotipų, maždaug tiek pat yra ir išimčių. Žiūrint iš
šono, kai kam gali susidaryti įspūdis, kad Silicio slė-
nyje visi važinėja „Tesla” automobiliais, laukia per

ckerberg – aut. past.). Visa tai yra slėnio realybė ir
neatsiejama jo dalis.

Žmonės, emigravę į JAV iki Lietuvos nepriklausomy-
bės atkūrimo, turi teisę į dvigubą pilietybę, o šiais laikais
gyvenantys svetur jau turi rinktis. Ar nemanai, kad tai tar-
si pasirinkimas, kurį vaiką labiau mylėti? Juk tai meškos
paslauga pačiai Lietuvai?

Referendumas dėl dvigubos pilietybės drauge su
prezidento rinkimais vyks jau gegužę, bet pasidomėti
šiuo reikalu kiekvienas galime jau dabar ir, pasvė-
rę visus „už” ir „prieš”, įvykdyti referendumą savo
galvoje.

Turime apsispręsti, ar norime likti stovėti vie-
toje ir laukti, kol mūsų vaikai išspręs šį klausimą,
ar nepabijoti ir priimti sprendimą patys. Šis pasi-
rinkimas yra niekieno kito, o tik mūsų rankose. Jei-
gu suprastume, kad neegzistuoja jie ir mes, – spren-
dimas kaipmat taptų labai akivaizdus.

Aš nedėčiau lygybės ženklo tarp žodžių „pilie-
tybė” ir „meilė”. Įprasta, kad kai kalbame apie Lie-
tuvos pilietybę arba apie kitos valstybės pilietybės
įgijimą, visų pirma, tai mums asocijuojasi su tei-
sėmis, laisvėmis bei privilegijomis. Bet juk pir-
miausia tai yra pareigos.

Daugelis žmogaus teisių ir laisvių nėra abso-
liučios, jos yra ribojamos kito žmogaus teisių ir lais-
vių. Todėl pirmoji kiekvieno asmens pareiga – gerb-
ti kito teises.

Atsiminkime, kad Jonas Basanavičius turėjo Bul-
garijos pilietybę, bet tai jam netrukdė dirbti  Lietuvos
labui ir tapti mūsų tautos patriarchu.

Taigi, Romanai, kokie ateities planai?
Kadaise turėjau tokį stiklinį rutulį, tada viską

tiksliai žinojau. Bet čia, Amerikoje, teko daug kraus-
tytis ir tas rutulys pasimetė. Nuo to laiko vadovau-
juosi šia taisykle: kai vėjas labai nepalankus, visa-
da gali pakreipti bures, bet jeigu nežinai, kur plau-
ki, – tada joks vėjas nėra palankus.

Lietuvė.lt

Ir gyvendamas toli nuo Lietuvos Romanas išlaiko glaudų ryšį su tėvyne.
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DANUTĖ KRIŠČIŪNIENĖ

Žmonėms, kurie nors ir menkai yra susipažinę su kun.
Alfonso Lipniūno gyvenimu, jo biografija, kovo mė-
nuo turėtų būti ypatingas. Kodėl? Todėl, kad kunigas
A. Lipniūnas gimė kovo 12 d , po išlaisvinimo iš fašistų
konclagerio aukojo pirmąsias šv. Mišias taip pat
kovo 12 d., mirė 1945 m. kovo 28-ąją, palaidotas kovo
31-ąją... 

Panevėžio Švenčiausios Trejybės bažnyčios
vik. bažn. t. lic. Vitalijaus Kodžio kvietimu
ankstyvą kovo devintosios rytą 49 piligrimų

(panevėžiečių, svečių iš kitų miestų, kun. A. Lip-
niūno giminaičių) grupė iš Panevėžio išvykome į
Lenkiją. Kelionės tikslas – aplankyti tas vietas, ku-
rios buvo paženklintos Lietuvos kankinio kun. A.
Lipniūno vardu, ir kitas piligrimų lankomas vietas.

Pirmiausia stabtelėjome Gižycko mieste, kur,
kaip tikima, 1009 m. mirė šv. Brunonas, kurio dėka
Lietuva pirmą kartą paminėta rašytiniuose šalti-
niuose. Šv. Brunonas laikomas pirmuoju šių žemių
misionieriumi, nukankintu kovo 9 d. Apžiūrėjome
kryžių, pastatytą 1909 m., ir atminimo lentą, pasta-
tytą 2009 m. – įvykių tūkstantmečiui atminti.

Vėliau atvykome į Šventąją Lipką – nedidelį kai-
mą, esantį šiaurės Lenkijoje. Nepaisant savo dydžio,
jis yra gerai žinomas kaip religinis centras ir lan-
koma vieta. Kartu su vienuolyno kompleksu yra pui-
ki XVII a. baroko Palaimintosios Mergelės Marijos
bažnyčia. Joje klausėmės  nerealios grojančių ir šo-
kančių vargonų, sudarytų iš 5 000 vamzdžių, muzi-
kos. Buvo atliekami pasaulyje gerai žinomi kūriniai.
Vos tik užgrojus muzikai, pamaldžiai lingavo šven-
tųjų figūrėlės. Gidas mums papasakojo legendą
apie Mergelės Marijos pasirodymą ir įvykusį ste-
buklą.

Atkeliavome į Fromborką, kuris žymus tuo, jog
čia ilgą laiką gyveno ir buvo palaidotas žymusis ast-
ronomas Mikalojus Kopernikas. Ekskursiją po šį
miestą pradėjome nuo Švč. Mergelės Marijos Ėmi-
mo į Dangų ir Šv. Apaštalo Andriejaus katedros, ku-
rioje tarnybą ėjo M. Kopernikas. Prie pat katedros
iškilęs Koperniko bokštas, kuriame kadaise yra gy-
venęs didis mokslininkas,  parašęs savo veikalą
„Apie dangaus kūnų sukimąsi”. Šiame mieste moks-
lininkas mirė 1543 m. ir palaidotas minėtoje kated-
roje. Teko pakilti laiptais į Radzejovskio bokšte įreng-
tą apžvalgos aikštelę. Matytas vaizdas buvo nepa-
kartojamas! Senuosiuose vyskupų rūmuose įkurtas
šiam mokslininkui skirtas muziejus. Fromborko M.
Koperniko muziejuje eksponuojami astronomui
priklausę daiktai, taip pat žiūronų bei teleskopų ko-
lekcija.

Piligrimų grupė Štuthofe (Lenkija).     Vaido Juškos nuotr.

Prie kryžiaus, pastatyto 1909 m. šv. Brunonui Gižycke (Lenkija). Vaido Juškos nuotr.

Pucke (Lenkija) prie kun. A. Lipniūno buvusio kapo. Iš kai-
rės stovi: lenkė istorikė Elžbieta Grott, kun. Vitalijus Kodis,
Danutė Kriščiūnienė, Algimantas Jankevičius, Lina Sabec-
kienė. Vaido Juškos nuotr.

Kunigo Alfonso 
Lipniūno keliais

Apsilankėme ir Elbingo mieste šiaurės Lenkijoje,
esančiame prie Elbingo upės, kuri už 10 km į šiaurę
įteka į Vyslą. Elbingas yra uostas, susisiekiantis su
Baltijos jūra. Iki X a. Elbingo vietoje buvo garsus bal-
tų uostamiestis Drusuo. 1825 m. aptiktas vokiečių-
prūsų kalbų Elbingo žodynėlis.

Ir pagaliau kovo dešimtąją pasiekėme tikslą –
Štuthofo koncentracijos stovyklą, kurioje žmogaus
protu nesuvokiamus žiaurumus kartu su kitais ka-
liniais kentė ir Lietuvos kankinys kun.  A. Lipniūnas.
Štuthofo koncentracijos stovykla buvo nacių Vokie-
tijos koncentracijos stovykla, pastatyta nuošalioje, šla-
pioje ir miškingoje vietovėje, įkurta ant jau egzis-
tuojančių struktūrų, kurios buvo naudojamos Len-
kijos inteligentams įkalinti po vokiečių invazijos į
Lenkiją Antrojo pasaulinio karo metu. Gidas papa-
sakojo, jog šimtai pavergtų kalinių specializuotuose
būriuose statė barakus, kurie buvo naudojami nau-
jai koncentracijos stovyklai. Štuthofo koncentracijos
stovykla buvo pirmoji koncentracijos stovykla, pa-
statyta už Vokietijos teritorijos ribų, kuri veikė nuo
1939 m. rugsėjo 2 d. ir buvo paskutinė koncentracijos
stovykla, kurią 1945 m. gegužės 9 d. išlaisvino są-
jungininkų pajėgos. Šiurpome sužinoję, kad iš 110 000
kalinių net 85 000 aukų mirė šioje koncentracijos sto-
vykloje. Apžiūrėjome teritoriją ir patalpas: „miega-
muosius”, „valgyklą” be įrankių, „prausyklą” be van-
dens, „medicinos kabinetą” ir „operacinę”, į kurią pa-
puolęs kalinys nebeturėdavo galimybės išgyventi, nes
„gydytojai”  buvo tokie „humaniški”… Prieš mūsų
akis atsivėrė kraupi realybė. Taip pat matėme ir ori-
ginalų, analogų neturintį kalinių rankomis sukurtą
Štuthofo konclagerio maketą, ekspozicijas su origi-
naliais kalinių drabužiais bei daiktais, dujų kamerą,
krematoriumą. Jame net 18 pasaulio valstybių vė-
liavos simbolizuoja čia mirtį pasitikusius, tarp jų –
ir Lietuvos žmones. Atskiras stendas, šalia Kazio Bau-
bos ir Alfonso Šapalo, paskirtas ir kun. A. Lipniūnui,
jo kalinio Nr. 21332. Dar labiau įvykius sustiprino ir
įrėžė į atmintį dokumentinis  filmas su lavonų ir ka-
linių batų padų krūvomis, šaltais, bejausmiais ir be-
dvasiais budelių veidais… O taip pat 2006 m. moks-
lininkų iš Gdansko technologijos universiteto pa-
tvirtinimas ir įrodymas, kad naciai iš žmonių kūnų
gamino muilą.

Vėliau keliavome kun. A. Lipniūno praeitu mir-
ties keliu. Mums buvo paaiškinta, kad kalinių eva-
kuacija iš Štuthofo koncentracijos stovyklų sistemos
šiaurės Lenkijoje prasidėjo 1945 m. sausio 25 d. Pra-
sidėjus galutinei evakuacijai Štuthofo koncentraci-
jos stovyklų sistemoje buvo beveik 50 000 kalinių, o
tarp jų – ir kun. A. Lipniūnas, ėjęs mirties pasitikti
sušalęs ir alkanas, paskutinį kąsnį atidavęs ki-
tiems... Tame mirties kelyje mus pasitiko lenkė is-
torikė Elžbieta Grott, per 20 m. paskyrusi medžiagos
rinkimui apie kun. A. Lipniūną, kad jis būtų pa-
skelbtas šventuoju. Pamatėme įspūdingą paminklą,
kuriame iškalti kalinių numeriai, ženklai, įrašai, da-
tos bei keturios lietuvių pavardės: Lipniūnas Alfon-
sas, Pečeliūnas Mykolas, Sruoga Balys, Žukauskas Pi-

lypas... Lankėmės ir muziejuje, įkurtame istorikės
E. Grott pastangomis, skirtame pagerbti Mirties ke-
lio kankiniams. Ypač didžiulis dėmesys jame buvo
skirtas kun. A. Lipniūnui: eksponuojami portretai,
piešiniai, fotonuotraukos, asmeniniai daiktai ir kt.
Įrašų knygoje palikome šiltą atsiminimą ir piligri-
mų grupės padėką. 

Panevėžio Švenčiausios Trejybės bažnyčios vik. bažn. t. lic.
Vitalijus Kodis prie Mirties keliui atminti paminklo (Lenki-
ja). Danutės Kriščiūnienės nuotr.
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Atkelta iš 3 psl.

Šimto sveikų ir kūrybingų metų darbo bitei Ma-
rijai Remienei! O jeigu dar rastųsi tokių pat darbingų
jos įpėdinių, tai lietuvybė Amerikoje niekada ne-
pražūtų.

Marija Bareikaitė-Remienė. 1944 m. su tėvais pa-
sitraukė į Vokietiją. 1949 m. baigė Hanau lietuvių gim-
naziją, nuo 1946 m. – skautė. 1952 m. persikėlusi į JAV

Marijos Remienės autoritetai
baigė Junior kolegiją Čikagoje. 35-erius metus dir-
bo draudimo srityje. Nuo jaunystės įsijungė į vi-
suomeninę ir labdaros veiklą. Jau šeštą dešimtme-
tį vadovauja išeivijos institucijų finansavimą or-
ganizuojantiems fondams, komitetams, taryboms. 25
m. buvo Švč. Mergelės Marijos Nekaltai Pradėtosios
seserų kongregacijos Čikagos apygardos pirminin-
kė. Nuo 1979 m. organizavo ir vadovavo dienraščio
„Draugas” renginiams, nuo 1983 m. – Lietuvos ka-
talikų spaudos draugijos direktorė, nuo 1997 m. –
„Draugo” valdybos pirmininkė, Draugo fondo įkū-
rėja, tarybos narė, iki 2018 m. – pirmininkė. Nuo 1997
m. – JAV LB Kultūros tarybos pirmininkė. Organi-
zavo Dainų, Tautinių šokių, Pasaulio lietuvių dienų
koncertus, minėjimus, meno parodas. 1997 m. ir 2000
m. dalyvavo Vilniuje vykusiame Pasaulio Lietuvių
Bendruomenės (PLB) Seime. Dirbo Lietuvių Fonde:
tarybos narė (1974–1996), valdybos, pelno skirstymo
komisijos, tarybos pirmininkė, garbės komiteto
narė. Radijo laidų „Margutis II” tarybos narė ir val-
dybos pirmininkė, Lietuvos partizanams remti glo-
bos fondo ir valdybos (1995), Lietuvos krikščionių de-
mokratų partijos JAV rėmėjų valdybos narė (nuo
1996). Remia Lietuvos katalikiškąją spaudą. 

Lietuvai atgavus nepriklausomybę (kartu su se-
serim vienuole Margarita) atnaujino Švč. Trejybės
bažnyčią gimtinėje Musninkuose. Musninkų mies-
telio centre pastatė šv. Mykolo Arkangelo skulptū-
rą (skulpt. Antanas Kmieliauskas). Globoja dvi mo-
kyklas: Musninkų (Širvintų r.) ir Bijutiškio (Molė-
tų r.): finansuoja moksleivių kūrybos konkursus, ski-
ria premijas ir paramą mokyklos kultūrinėms ini-
ciatyvoms. Lietuvos dailės muziejui padovanojo
dailininkų Adomo Galdiko, Adomo Varno, Vytauto
Kasiulio, Pauliaus Augio ir kt. kūrinių. Iš JAV į Lie-
tuvą pervežė 1000 Čiurlionio galerijos lietuvių me-
nininkų kūrinių, paaukotų atgimsiančiai tėvynei.

M. Remienė už nuopelnus įvertinta: 1996 m. jai
buvo įteiktas Popiežiaus Jono Pauliaus II medalis „Pro
Ecclesia et pontifice”; 1998 m. Lietuvos politinių ka-
linių ir tremtinių sąjunga apdovanojo I laipsnio
LPKTS Pasipriešinimo dalyvio kryžiumi už nuopel-
nus Lietuvai; 2002 m. Lietuvos valstybė – Lietuvos di-
džiojo kunigaikščio Gedimino ordinu; 2008 m. Lie-
tuvos laisvės kovos sąjūdis – Žvaigžde; 2010 m. Lie-
tuvos Vyriausybė suteikė Jono Basanavičiaus premiją.

Griunvalde (Lenkija) piligrimų grupė gieda Tautišką giesmę. Vaido Juškos nuotr.

Lenkės istorikės Elžbietos Grott iniciatyva įsteigtas muziejus (Lenkija). Danutės Kriščiūnienės nuotr.

Lenkės istorikės Elžbietos Grott iniciatyva įsteigtame mu-
ziejuje (Lenkija). Iš kairės stovi: Lina Sabeckienė (kun. A.
Lipniūno sesers Apolonijos sūnaus Algimanto Jankevičiaus
dukra), kun. Vitalijus Kodis, Algimantas Jankevičius (kun.
A. Lipniūno sesers Apolonijos sūnus), lenkė istorikė Elžbieta
Grott, Danutė Kriščiūnienė (straipsnio autorė, kun. A.
Lipniūno sesers Apolonijos dukros Elenos Braškienės
dukra). Vaido Juškos nuotr.

Marija Remienė savo namuose Westchester, IL. 1988 m.
,,Draugo” archyvo nuotr.

Atvykome į Pucko miestą, kuriame mirė kun. A.
Lipniūnas. Aplankėme kapą, iš kurio mons. Juozapo
Antanavičiaus rūpesčiu kun. A. Lipniūno palaikai
1989 m. rugpjūčio mėn. 29 d. buvo pervežti į Lietuvą
ir perlaidoti prie Panevėžio Kristaus Karaliaus ka-
tedros. Kad jam buvo brangi Tėvynė, liudija užrašas,
likęs labai tvarkingose ir gražiose Pucko kapinėse ant
paminklo: ”Tau, Tėvyne…” Pasak istorikės E. Grott,
niekuomet nevysta gėlės ant jo kapo, nors palaikų ne-
bėra beveik 30 m.

Aplankėme ir tas vietas, kuriose per paskutines
16 savo gyvenimo dienų lankėsi kun. A. Lipniūnas:
namą, kuriame slėpėsi, namelį, kuriame buvo pri-
siglaudęs, bareljefinę lentą. Stebėtina, kad mūsų
kaimynai lenkai tiek daug dėmesio skiria Lietuvos
sūnui, o mes vis dar neužkasame kovos kirvio ir ait-
riname praeities žaizdas. Vakare išklausėme šv. Mi-
šias Pucko bažnyčioje, kurioje pirmąsias šv. Mišias
1945 m. kovo 12 d., sukaupęs paskutines jėgas, sver-
damas vos 30 kilogramų, aukojo kun. A. Lipniūnas
iškart po išlaisvinimo. Toje pačioje bažnyčioje ap-
žiūrėjome atminimo lentą, skirtą  kun. A. Lipniūnui.
Įdomiausia tai, kad kun. V. Kodžiui ir istorikei E.
Grott pavyko šioje bažnyčioje rasti autentišką įrašą
– kovo 28 d. mirties ir  kovo 31 d. – kun. A. Lipniūno
laidojimo datas.

Kovo vienuoliktąją – Lietuvos Nepriklausomybės
atkūrimo dieną – vykome  į Gdanską.  Lankėme pi-
ligrimines miesto šventoves. Nepakartojamą įspūdį
paliko ankstyvosios gotikos didžiausia Europoje ply-
tinė Švč. Mergelės katedra, kurioje vienu metu telpa
net 25 000 žmonių. Joje palaidotas brutaliai 2019 m.
per koncertą ant scenos nužudytas Gdansko uosta-
miesčio meras Pavelas Adamovičius. Pagerbėme
toje pačioje katedroje pastatytą memorialą 2010 m.
Smolensko aviakatastrofoje žuvusiems Lenkijos pre-
zidentinio lėktuvo keleiviams. Kopėme į katedros
bokštą ir, įveikę 400 laiptelių, buvome „apdovanoti”
– tapome nuostabios miesto panoramos dalimi. Vė-
liau vykome į Griunvaldo muziejų. Griunvaldo kai-
melis yra garsus prieš 600 m. ties šia vieta vykusiu
Žalgirio mūšiu. Išskleidę Lietuvos vėliavas sugiedo-
jome Tautišką giesmę ir įsiamžinome įsimintinoje
vietoje, davę pažadą, kad turime daryti viską, kad Lie-
tuvos kankinys kun. A. Lipniūnas kuo greičiau

būtų paskelbtas šventuoju.
Esame be galo dėkingi lenkei istorikei E. Grott

už didžiulį indėlį siekiant surinkti autentiškus fak-
tus, liudijančius kun. A. Lipniūno šventumą, kun. V.
Kodžiui, kun. A. Lipniūno beatifikacinės bylos pos-
tulatoriui, už dvasiškai turtingą kelionę, nuoširdu-
mą, gerą nusiteikimą ir begalinį atsidavimą kun. A.
Lipniūno beatifikacijos byloje. Ypač dėkojame Pa-
nevėžio vyskupui emeritui Jonui Kauneckui už nuo-
latinį kun. A. Lipniūno atminimo garsinimą. Nori-
me, kad kuo daugiau žmonių sužinotų apie kankinį
kun. A. Lipniūną, patirtas jo begalines kančias,
norą padėti kitiems... Tad nuoširdžioje maldoje pra-
šykime jo užtarimo ir to, kad ši beatifikacijos byla
būtų išgirsta ir žmonių, ir Dievo…

Danutė Kriščiūnienė – Panevėžio kurčiųjų ir ne-
prigirdinčiųjų pagrindinės mokyklos direktorė, kun.
Alfonso Lipniūno giminaitė.
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Parengė Vitalius Zaikauskas

LIETUVA IR PASAULIS

Prezidentų rinkimus laimės tas, kurio rinkėjai aktyvesni?
Vilnius (LRT RADIJAS, LRT.lt) –

Prezidento rinkimus, tikėtina, ga-
liausiai laimės tas kandidatas, kurio
rinkėjai bus aktyvesni, sako visuo-
menės nuomonės apklausų bendro-
vės „Vilmorus” vadovas, sociologas
Vladas Gaidys. Vertindamas kovo mė-
nesio reitingus, jis atkreipia dėmesį,
kad Gitaną Nausėdą ir Ingrida Šimo-
nytę skiria vos 1,5 proc.

V. Gaidžio teigimu, pirmasis kan-
didatų į prezidentus reitingo trejetukas
nepakito: pirmasis – Gitanas Nausėda,
kurį palaiko 23,5 proc. apklaustųjų, ant-
roji – Ingrida Šimonytė, surenkanti 22
proc., trečiasis – Saulius Skvernelis, už
kurį balsuosiantys pasisakė 18,4 proc.
apklausos dalyvių.

„Visi kiti kandidatai daug mažiau

surenka. Tik ketvirtas šį kartą jau
nebe Arvydas Juozaitis, o Vytenis Po-
vilas Andriukaitis, kandidatas nuo
Socialdemokratų partijos. Jis jau kiek
populiaresnis, bet nuo tos trijulės stip-
riai atsilieka, nekalbant apie kitus, ma-
žiau žinomus, kandidatus”, – tvirtina
V. Gaidys.

Jis pabrėžia – G. Nausėdos ir I. Ši-
monytės reitingai pakliūva į paklaidos
ribas, todėl tikėtina, kad per rinkimus
jie gali susikeisti vietomis: „Viską
gali nulemti kiti veiksniai, tarkime, ak-
tyvumas – kieno elektoratas aktyves-
nis, tas ir laimės. Tarp tų, kurie tikrai
ateis balsuoti (toks klausimas pas mus
anketoje buvo), I. Šimonytė yra pirma.
Ji buvo pirma ir vasario mėnesį, ir
kovo mėnesį.”

Po skandalo smuko pasitikėjimas teismais 
Vilnius (BNS) – Dėl kyšininkavi-

mo skandalo Lietuvoje smarkiai smu-
ko pasitikėjimas teismais, rodo nauja
apklausa.  

Kovo mėnesį teismų sistema pa-
sitikėjo 15,8 proc. apklaustųjų – 11,4
procentiniais punktais mažiau nei va-
sarį, atskleidė „Vilmorus” apklausa. 

Nepasitikinčiųjų teismais išaugo
dvigubai – nuo 21 proc. iki 43 proc.

Teismai pasitikėjimo institucijo-
mis vertinime atsidūrė trečioje vieto-
je prie menkiausiai palaikomų – po
partijų ir Seimo, kuriais nepasitiki
daugiausiai gyventojų, atitinkamai
60,4 proc. ir 55,6 proc.

Ši apklausa vyko jau prasidėjus tei-
sėjų korupcijos skandalui, kai įtarimai
buvo pareikšti aštuoniems teisėjams.

„Vilmorus” vadovas Vladas Gai-
dys sako, kad toks pasitikėjimo smuki -
mas – katastrofiškas ir nubloškia teis-
mus  dešimtmečiu atgal.

„Tai didžiulis, katastrofinis šuolis.
Kažkada taip yra buvę: prieš dešimt ar
septynerius metus. Teismai turėjo nei-
giamą reitingą, bet po truputį jie ge-
rino įvaizdį ir jau keleri metai balan-
sas buvo teigiamas”, – sakė jis.

„Turbūt reikės ne vienerių metų,
kol sugrįš į buvusį lygį”, – pridūrė so-
ciologas.

Katalikų bažnyčiai skirta daugiau nei 1,2 mln. Eur
Vilnius (Mano vyriausybė) – Fi-

nansų ministras Vilius Šapoka šie-
met Lietuvos katalikų bažnyčiai sky-
rė 1,239 mln. Eur – 144.000 Eur daugiau
nei pernai, kai rengtasi popiežiaus
Pranciškaus vizitui. 

Palyginti su 2017-aisiais, ši suma
išaugo dvigubai.

Įvairiems katalikų bažnyčios pa-
statų remontams bus skiriama 350.000
eurų iš daugiau nei 1,2 mln. Eur.

Už 100.000  Eur bus remontuoja-
mos Rokiškio šv. apaštalo ir evangelisto
Mato bažnyčios grindys. Po 50.000 Eur
numatyta skirti Lazdijų šv. Onos pa-
rapijos bendruomenės namų, Vilniaus
pranciškonų vienuolyno pastatų an-
samblio bei Grigiškių Šventosios Dva-
sios, Vandžiogalos Švč. Trejybės, Se-
nųjų Trakų Viešpaties Apreiškimo
Švč. Mergelei Marijai ir šv. Benedikto

bažnyčių remontui ir tvarkybos dar-
bams.

Dar 109.000 eurų bus skirta že-
maičių vyskupų S. M. Giedraičio ir J.
A. Giedraičio palaikų konservavimo
darbams atlikti bei sarkofagams su rei-
kalinga įranga įsigyti.

Likusius 779.900  Eur bažnyčia
skirs  kultūrai, švietimui bei labda-
rai. 

Pernai Lietuvos katalikų bažny-
čiai skirta 1,95 mln. Eur 2017 ir 2016 me-
tais – 626.500 Eur, o 2015 metais –
570.840 Eur. 

Lėšų skirta ir kitoms tradicinės re-
liginės bendruomenės, tačiau joms fi-
nansinė parama daugiausia sudaro
po kelis tūkstančius eurų. Daugiau –
68.700  Eur – teko stačiatikiams,
12.600  Eur –  evangelikams liutero-
nams.

Į Tailandą Lietuvos piliečiai galės vykti be vizų
Vilnius (URM

inf.) – Nuo 2019
metų balandžio 14
dienos Lietuvos pi-
liečiai, atvykstan-
tys į Tailandą tu-
rizmo tikslais, galės
šalyje 30 dienų būti
be vizos.

Lietuvių, ke-
liaujančių į Tailan-
dą, skaičius pasta-
ruosius metus augo
– 2017 metais lan-
kėsi daugiau nei 13
tūkst. lietuvių tu-
ristų, 2018 metais vien sausio-liepos
mėnesiais – per 10 tūkstančių.

Tailandas – 123-ioji valstybė, į ku-
rią Lietuvos Respublikos piliečiai ga-
lės vykti be vizos. Dar 42 valstybių vi-

zas Lietuvos piliečiai gali gauti atvykę
į šalį sienos kirtimo punktuose. 

Anot Passport Index, Lietuva pa-
gal savo paso galią dalijasi šeštąją vie-
tą pasaulyje.

R. Mueller užbaigė tyrimą 
Washingtonas (ELTA) – Tyrimą

vykdęs JAV specialusis prokuroras
R. Mueller nerado įrodymų, kad pre-
zidentas Donald Trump per rinkimų
kampaniją 2016 metais būtų susimokęs
su Rusija. Tai rodo ataskaita, kurią Tei-
singumo departamentas perdavė Kong-
resui.

Įdomu tai, kad R. Mueller nekal-
tina D. Trump nusikaltimu, tačiau jo
visiškai ir neišteisina. Keturių pusla-
pių ataskaitoje teigiama, kad nebuvo
įmanoma nustatyti, ar D. Trump truk-
dė teisėsaugai. „Viena vertus, atas-
kaitoje nedaroma išvada, kad prezi-
dentas įvykdė nusikaltimą. Antra ver-
tus, jo nekaltumas nėra įrodytas”, – ge-
neralinis prokuroras William Barr ci-
tavo ataskaitą.

D. Trump iš karto po ataskaitos pa-
skelbimo reporteriams sakė, jog
„gėda”, kad buvo toks tyrimas. Tyri-
mas esą buvo tik „nelegalus sumany-
mas sunaikinti”, kuris žlugo.

Baltųjų rūmų atstovė Sarah San-
ders taip pat patvirtino, kad specialiojo

prokuroro ataskaita visiškai išteisina
prezidentą D. Trump nuo kaltinimų,
susijusių su Rusijos afera. Tyrimas
reiškia „visišką prezidento išteisini-
mą”, pabrėžė ji.

R. Mueller po beveik dvejus metus
trukusio tyrimo ataskaitą dėl galimų
D. Trump rinkimų komandos ryšių su
Rusija perdavė W. Barr. Visa ataskaita,
Teisingumo departamento pageidavi-
mu, skelbiama nebus.

R. Muller tyrimas truko 674 die-
nas. Jo metu septyni asmenys buvo nu-
teisti, dar 27 pateikti kaltinimai. Vien
tik Michael Flynn – buvusio D. Trump
patarėjo nacionalinio saugumo klau-
simais – apklausos truko 62 valandas
ir 45 minutes. Iš viso apklausa apie 500
liudytojų.

R. Muller nuo 2017 metų gegužės
tyrė, ar būta slaptų susitarimų tarp S.
Trump stovyklos ir Rusijos atstovų ga-
limai darant įtaką 2016 metų prezi-
dento rinkimų kampanijai ir ar pre-
zidentas, atleisdamas FTB vadą James
Comey, trukdė teisėsaugai. 

D. Tusk: „viskas yra įmanoma” 
Briuselis (ELTA) – Europos Va-

dovų Tarybos (EVT) pirmininkas Do-
nald Tusk mano, kad „Brexit” klausi-
mu ir toliau įmanomi visi variantai.
„Iki balandžio 12-osios viskas yra įma-
noma”, – pareiškė jis pasibaigus ES vir-
šūnių susitikimui. Kaip galimybes D.
Tusk paminėjo išstojimo sutarties
priėmimą, ilgą „Brexit” atidėjimą ar
net prašymo išstoti atsiėmimą. Ta-
čiau sprendimą esą turės priimti Jung-

tinė Karalystė. 
ES šalių lyderiai sutiko atidėti

kovo 29-ąją turėjusių įvykti skyrybų
datą. Jei britų parlamentas šią savai-
tę vis dėlto priims jau du kartus at-
mestą „Brexit” susitarimą, išstojimas
bus atidėtas iki gegužės 22-osios. Prie-
šingu atveju Londonas iki balandžio 12-
osios turės nuspręsti, kaip bus toliau.
Jei sprendimas nebus priimtas, įvyks
netvarkingas „Brexit”. 

„Antrasis ‘Brexit’ referendumas yra įmanomas”
Londonas (ELTA) – Surengti ant-

rąjį referendumą dėl „Brexit” yra įma-
noma, pareiškė Didžiosios Britanijos
iždo kancleris Philip Hammond.

Šią idėją „verta apsvarstyti”, pa-
reiškė jis ir pridūrė, kad „šis pasiūly-
mas visiškai niekam neprieštarauja”.

Tuo tarpu Didžiosios Britanijos

ministrė pirmininkė Theresa May ne
kartą yra pasisakiusi prieš dar vieną
„Brexit” referendumą, nes tai, jos
nuomone, nepateisins vilčių tų žmo-
nių, kurie per pirmąjį referendumą
prieš trejus metus balsavo už Didžio-
sios Britanijos išstojimą iš Europos
bloko.

Milijoninė demonstracija prieš „Brexit” 
Londonas (ELTA,

„Draugo” inf.) – Apie
milijonas britų, suva-
žiavusių iš visos šalies,
besipriešinančių Jung-
tinės Karalystės (JK) pa-
sitraukimui iš ES, kovo
23 d. žygiavo centrinė-
mis Londono gatvėmis,
reikalaudami naujo
„Brexit” referendumo,
politinei išstojimo kri-
zei skandinant prem-
jerę Theresą May.

Nors tiek gyvento-
jai, tiek ir politikai yra
susiskaldę dėl „Bre-
xit”, dauguma sutin-
ka, kad tai yra svar-
biausias strateginis
Jungtinės Karalystės sprendimas nuo
Antrojo pasaulinio karo laikų.

Kai kurios visuomenės apklau-
sos rodo, kad dabar žmonės būtų labiau
linkę balsuoti už pasilikimą Europos

Sąjungoje, tačiau šis pokytis nėra ryš-
kus.

Teigiama, kad tokio dydžio pro-
testo akcijos nėra buvę per visą JK is-
toriją.

Peticiją pasirašė 5,5 mln. žmonių
Londonas (ELTA) – Didžiosios

Britanijos Bendruomenių rūmams
skirtą peticiją, raginančią atšaukti
50-ąjį straipsnį ir likti Europos Są-
jungoje, jau pasirašė daugiau kaip
5,5 mln. žmonių Didžiojoje Britani-
joje.

Daugiau kaip 100 tūkst. parašų su-
laukiančios peticijos turi būti svars-
tomos parlamente. 

Didžioji Britanija teoriškai gali
vienašališkai atšaukti prašymą išsto-
ti iš ES. Tai gruodį patvirtino Europos
Teisingumo Teismas. 

Apie milijonas britų žygiavo istorinio gausumo eisenoje. 
Independent.ie nuotr. 

Lietuvos piliečiams vizų į Tailandą nebereikės. 15 min.lt nuotr. 
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DRAUGO FONDAS
          

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 AkIŲ lIgOS

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

Joliet, IL 60435
Tel. 815-741-3220

EUGEnE C. DECKER, DDS, P.C.
DANTŲ GYDYTOJAS

Lietuviams sutvarkys dantis už prieinamą kainą 
Susitarti galima angliškai arba lietuviškai

4647 W 103 St, Oak Lawn, IL
Tel. 708-422-8260 

DANTŲ gyDyTOjAI

Advokatas
GInTARAS P. ČEPĖnAS

6436 S. Pulaski Rd., 
Chicago, IL 60629

Tel. 773-582-4500
Valandos susitarus

ADVOKATAIPasidalinkite nuomone
www.facebook.com/draugolaikrastis

Mielam draugui

A † A
POVILUI SODEIKAI

mirus po sunkios ligos, reiškiame gilią užuojautą
jo šei mai – ZITAI, TOMUI, REGINAI ir PETRUI. Lai
Vieš  pats suteikia Jums ramybę šią skausmo valandą.

Liūdime su Jumis.

Jurgis, Živilė, Aldona, Aurelijus ir Marijus
Prapuoleniai

A † A
ANTOINETTE ,,TONI” BARTZ

MEŠKINAITĖ
Mirė 2019 m. kovo 22 d. Tulsa, OK.
Gimė 1933 m. vasario 14  d. Chicago, IL.
Gyveno Tulsa, OK, anksčiau Čikagos Garfield Ridge ir Mar quet-

te Park apylinkėse.
Nuliūdę liko:  sūnus Bob Bartz su žmona Cindy; marti Kimb-

ra Bartz; anūkai – Bridgette Edwards su vyru Ben, Brittany Dan-
cer su vyru David, Brittany Selman su vyru Wes, Courtney
Bartz su vyru Josiah Hulsey; proanūkai – Brayden, Brooklyn,
Brynlee, Bailey Edwards, Dirk ir Dak Dancer.

A. a. Antoinette buvo a. a. Robert Bartz žmona, a. a. Steve Bartz
motina, a. a. Jono sesuo ir a. a. Antonijos ir  Morko Meški nų duk-
tė. 

Antoinette anksčiau dirbo Šv. Kryžiaus ligoninėje, ,,Drauge”
ir Central Steel & Wire Co.

Šv. Mišios  bus aukojamos šeštadienį, kovo 30 d., 10:30 val. ryto
Šv. Symphorosa bažnyčioje, 6135 S. Austin Ave., Chicago, IL
60638. Po šv. Mišių velionė bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse. 

Kviečiame visus draugus, artimuosius ir pažįstamus dalyvauti
laidotuvėse.

Nuliūdę artimieji

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

Brangiam vyrui 

A † A
STAN ROSEN 

iškeliavus Amžinybėn, skaudžią netekties valan -
dą nuoširdžiai užjaučiame mielą ko legę SIGITĄ
ŠIM KUVIENĘ, velionio gimines ir ar timuosius.

JAV LB Krašto valdyba
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� Kovo 29 d., penktadienį, 6 val. v. į Tėviš -
kės parapiją, 5129 Wolf Rd., Western
Springs, IL 60558, kviečiami visi, norintys
pasimokyti verbų rišimo meno. Kaip žinia, ši
tradicija šiemet įtraukta į Lietuvos nemate-
rialaus kultūrinio paveldo sąvadą. Pamoką ves
Tayda Chiapetta. Registracija tel. 773- 719-
4887 

� Švč. Mergelės Marijos Nekalto Prasidė-
jimo bažnyčioje (2745 W. 44th St., Chica-
go, IL) kovo 31 d.10 val. r. minėsime ket-
virtąjį Gavėnios sekmadienį. Eucharistijos
šventimą atnašaus kun. Gediminas Keršys.
Taip pat primename, kad kiekvieną Gavėnios
penktadienį 4:30 val. p. p. bažnyčioje einame
Kryžiaus kelią su apmąstymais. Kviečiame
visus dalyvauti

� Kovo 31 d., sekmadienį, 2 val. p. p. Jau-
nimo centro Jėzuitų koplyčioje kunigas Jau-
nius Kelpšas aukos šv. Mišias už a. a. Roką
Stadalninką. Po Mišių – vaišės centro kavi-
nėje. Tuo pačiu iš anksto pranešame, kad pa-
skutinį balandžio sekmadienį, 28 dieną, šv.
Mišių Jėzuitų koplyčioje nebus. Gegužės
mėnesio šv. Mišių data bus paskelbta vėliau.

� Pasaulyje Lietuvą garsinanti dirigentė Mir-
ga Gražinytė-Tyla balandžio 5–7 dienomis di-
riguos Walt Disney Concert Hall, 111 S.
Grand Ave., Los Angeles, CA 90012. Kon-
certų programa ir bilietai: https://www.lap-
hil.com/events/performances/264/2019-04-
07/mirga-leads-tchaikovsky-debussy/

� Balandžio 7 d., sekmadienį, 1 val. p. p.
Ateitininkų namuose (1380 Castlewood
Drive, Lemont, IL 60439) Lietuvos univer-
sitetų moterų  asociacija (LUMA) rengia se-
minarą tema: ,,Šeimos ir individualus ger-
būvis. Gyvenimas pagal vertybes”. Praneši-
mus skaitys psichologė prof. Aušra Tauginienė
ir psichologė Saulena Antanavičienė. Semi-
naras nemokamas – kviečiame dalyvauti. Bus
vaišės. 

.

PAS MUS
IR

APLINK MUS

Lietuvių Fondas praneša,
kad paraiškos 2019 metų

projektų paramai gauti bus
priimamos iki 2019 m.
balandžio 1 d. Lietuvių

Fondas remia: švietimą, kul-
tūrą, lietuvių išeivijos ben-

druomenes, jaunimą.
Elektroninę paraišką rasite LF

tinklalapyje

www.lithuanianfoundation
.org/LT/parama-projektams/

,,Gintaro” vasarvietei Union Pier, Michigan rei-
kalingas energingas vyras arba pora prižiūrėti
vasarvietės aplinką. Darbas truktų nuo dabar
iki lapkričio vidurio. Su apgyvendinimu. Kreip -
ki tės: tel. 269-469-3298
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WWW.ELECTGUSTIN.COM &
GET YOUR MAIL-IN BALLOT AND LEARN 

MORE AT WWW.ELECTGUSTIN.COM & 
WWW.FACEBOOK.COM/ELECTPATTYGUSTIN 

Vote In Person on April 2, 2019

2019 kovo 24 – kovo 31 d.

http://draugokalendorius.org

Balandžio 3 d., trečiadienį, 12:15
val. p. p. Čikagos kultūros centre
(Preston Bradley Hall, Chicago Cul-
tural Center, 78 E. Washington Str.,
Chicago, IL 60605) koncertuos jau-
na pianistė, Lietuvių Fondo stipen-
dininkė Rasa Vitkauskaitė. Kon-
certe skambės Čiurlionio, Ravelio,
Rachmaninovo ir kitų kompozitorių
kūriniai. Koncertas nemokamas.


