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VIRGINIJA PETRAUSKIENĖ

Susivienijusios mamos yra jėga. Tą įrodė nedidelė
grupė Čikagos mamyčių, įkūrusios ,,Chicago
Mothers Foundation”. Šiais metais  organizacijos

narės Motinos dieną pasitinka ypatingai – jos rengia-
si paminėti savo veiklos penkerių metų sukaktį. 

Tuomet, prieš penkerius metus, kai pirmą kartą su-

sitiko keliolika beveik nepažįstamų moterų, norėdamos
surinkti pinigų sergančiam vaikui iš Lietuvos, visos slap-
ta baiminosi, kad joms gali nepavykti. Tačiau žinome,
kad gerus darbus laimina dangus. Tąsyk nė viena iš jų
nedrįso net pasvajoti, kad po penkerių metų galės pa-
sakyti: per tą laiką jų surinkti  daugiau nei pusė milijo-
no dolerių išgelbėjo ne vieno vaiko gyvenimą, pa-
lengvino ligoniukus auginančių šeimų buitį.        – 3 psl.

Čikagos mamų dėka jau daug stebuklų įvyko

Gyvenimas –
lyg atvira žaizda
RASA KAZLAITĖ

,,Draugas” – vienas iš tų retų laikraščių, kuris savyje talpi-
na didžiąją Lietuvos istorijos išmintį, ryškiausių Lietuvos kū-
rėjų, mąstytojų, kultūrininkų darbus. Tarp jų prasmingą vie-
tą užima Lietuvos filosofo, pedagogo, kultūros tyrinėtojo
Antano Maceinos kūryba. Jo straipsniai, spausdinti ,,Drau-

go” laikraštyje, vienu tarpu buvo ne tik pragyvenimo šal-
tinis, bet ir galimybė netekus okupuotos Tėvynės skleisti
žmogiškosios būties idėjas, egzilio sąlygomis giliomis
įžvalgomis ir toliau kloti tautiškumo pamatus. 

Antano Maceinos kūryba kyla iš pačios būties gel-
mių, ir jo kūrybinio pašaukimo būtų neįmanoma
paaiškinti nesiremiant Dievu. Dievas savo Kūrybos

metu apsireiškė žmoguje, kaip viename iš tobuliausių
kūrinių, kuriame įsispaudusios Kūrėjo pėdos. ,,Žmogus
yra kūrėjas. Žmogaus kūrybiškumas yra pagrindinė jo
žymė. Tai pirmykštis jo būtybės pradas, kuriame glūdi visi
kiti pradai”, – rašė A. Maceina.

– 10 psl.

Danutė ir jos vyras Edmundas Mickūnai. Antano Maceinos straipsnių ,,Drauge” koliažas.

,,Chicago Mothers Foundation” savanorės skasmet vyksta pasidarbuoti ir į Ronald McDonald House Charities. Edita Zasimauskaitė
stovi antra iš k. ,,Chicago Mothers Foundation” nuotr.
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G A N Y T O J O  Ž O D I S

KUN. DR. VALDAS AUŠRA

Šv. Jono 21, 1–19: 1 Paskui Jėzus vėl pa-
sirodė mokiniams prie Tiberiados eže-
ro. Pasirodė taip. 2 Buvo drauge Simo-
nas Petras, Tomas, vadinamas Dvyniu,
Natanaelis iš Galilėjos Kanos, Zebe-
diejaus sūnūs ir dar du kiti mokiniai.
3 Simonas Petras jiems sako: „Einu žve-
joti”. Jie pasisiūlė: „Ir mes einame su
tavimi”. Jie nuėjo ir sulipo į valtį, ta-
čiau tą naktį nieko nesugavo.

4 Rytui auštant, ant kranto pasi-
rodė bestovįs Jėzus. Mokiniai nepaži-
no, kad ten Jėzaus esama. 5 O Jėzus
jiems tarė: „Vaikeliai, ar neturite ko
valgyti?” Tie atsakė: „Ne”. 6 Tuomet jis
pasakė: „Užmeskite tinklą į dešinę
nuo valties, ir pagausite”. Taigi jie
užmetė ir jau nebeįstengė jo patrauk-
ti dėl žuvų gausybės. 7 Tuomet tasai
mokinys, kurį Jėzus mylėjo, sako Pet-
rui: „Juk tai Viešpats!” Išgirdęs, jog tai
esąs Viešpats, Simonas Petras persi-
juosė palaidinę, – mat buvo neapsi-
rengęs, – ir šoko į ežerą. 8 Kiti mokiniai
atsiyrė valtimi, nes buvo netoli nuo
kranto – maždaug už dviejų šimtų
mastų – ir atitempė tinklą su žuvimis.

9 Išlipę į krantą, jie pamatė žėrin-
čias žarijas, ant jų padėtą žuvį, ir duo-
nos. 10 Jėzus tarė: „Atneškite ką tik pa-
gautų žuvų”. 11 Petras įlipo į valtį ir iš-
vilko į krantą tinklą, pilną didelių
žuvų, iš viso šimtą penkiasdešimt tris.
Nors jų buvo tokia gausybė, tačiau
tinklas nesuplyšo. 12 Jėzus jiems tarė:
„Eikite šen pusryčių!” Ir nė vienas iš
mokinių neišdrįso paklausti: „Kas tu
esi?”, nes jie aiškiai matė, jog tai Vieš-
pats. 13 Taigi Jėzus priėjo, paėmė duo-
nos ir padalijo jiems, taip pat ir žuvies.
14 Tai jau trečią kartą pasirodė moki-
niams Jėzus, prisikėlęs iš numirusių.

15 Papusryčiavus Jėzus paklausė
Simoną Petrą: „Simonai, Jono sūnau,
ar myli mane labiau negu šitie?” Tas at-
sakė: „Taip, Viešpatie. Tu žinai, kad
tave myliu”. Jėzus jam tarė: „Ganyk
mano avinėlius”. 16 Ir antrą kartą Jė-
zus paklausė: „Simonai, Jono sūnau, ar
myli mane?” Tas atsiliepė: „Taip, Vieš-
patie. Tu žinai, kad tave myliu”. Jėzus
jam pasakė: „Ganyk mano aveles”.
17 Jėzus paklausė dar ir trečią kartą:
„Simonai, Jono sūnau, ar myli mane?”
Petras nuliūdo, kad Jėzus trečią kartą
klausia: „Ar myli mane?” ir atsakė:
„Viešpatie, tu viską žinai. Tu žinai, kad
tave myliu”. Jėzus jam tarė: „Ganyk
mano avis.

18 Iš tiesų, iš tiesų sakau tau:
kai buvai jaunas, pats susijuosdavai
ir vaikščiojai, kur norėjai.
O pasenęs tu ištiesi rankas, –
kitas tave perjuos ir ves, kur nenori”.
19 Jis tai pasakė, nurodydamas, ko-

kia mirtimi Petras pašlovinsiąs Dievą.

Tai pasakęs, dar pridūrė: „Sek paskui
mane!”

Prieš dvi savaites Vakarų krikš-
čionys šventė Velykas. Rytų ortodoksai
jas šventė prieš savaitę. Atrodo, kad Ve-
lykos jau praėjo, tačiau Velykų laiko-
tarpis vis dar tęsiasi iki pat Sekminių.

Mes šiuo laikotarpiu skaitome
evangelijos tekstus, kurie mums liudija
apie prisikėlusį Viešpatį Jėzų. Ati-
džiau įsiklausius ar įsiskaičius ką tie
tekstai mums skelbia, turime pripa-
žinti, kad jie yra kiek keisti. Tik pa-
galvokime – Jėzus prisikėlė ir apie Jo
prisikėlimą moterims paskelbė angelai;
Jis sutiko Mariją ir vieną kitą mokinį;
Jis atėjo pas juos, kai jie iš baimės buvo
užsidarę kambaryje, kuriame valgė
Velykų vakarienę – o jie vis dar nesu-
geba Jėzaus atpažinti, kai jis aplanko
juos žvejojančius Tiberiados ežere.

Man dar nuostabus ir kitas faktas,
apie kurį mes tikriausiai net nesusi-
mąstome: mokiniai po Jėzaus nukry-
žiavimo ir prisikėlimo sugrįžo į savo
kasdieninį gyvenimą, kurį jie gyveno
prieš susitinkant su Juo. Paaiškinsiu.
Juk visų jų gyvenimas labai drama-
tiškai pasikeitė, kai susitikę Jėzų, jie
nusekė paskui Jį. Jie net kelerius me-
tus dieną iš dienos gyveno Jo minčių,
mokymo ir ne kasdien patiriamų veiks-
mų veikiami. Jėzus juos mokė kitaip
suprasti save, aplinką ir ryšį su Aukš-
čiausiuoju. Jėzus gydė žmones, varė iš
jų demonus, kai kuriuos net prikėlė iš
mirusiųjų. Pagal evangeliją, Jis net
jiems suteikė galių gydyti ligas ir iš-
varinėti demonus! Jie jau buvo įtikėję,
kad Jis užims Jam teisėtai priklausantį
karaliaus sostą Jeruzalėje ir jie gaus
aukštas valstybines pareigas! Juk vis-

kas taip žmogiškai normalu! Pagalvo-
kime apie mūsų laikų situacijas – mes
lygiai taip siekiame geresnio gyvenimo
ir ,,šiltesnės” vietos, ,,riebesnio” kas-
nio…

Jėzaus nukryžiavimas sugriovė
jų viltis ir lūkesčius! Ir ką jie daro? Jie
grįžta į savo ankstesnį gyvenimą…
lyg tų kartu su Jėzumi praleistų trejų
metų net nebūtų buvę… lyg jie nieko
per tą laiką neišmoko, nieko nesupra-
to, niekuo nepasikeitė… Ar tik mes ne-
same tokie, kaip ir jie? Save vadinan-
tys krikščionimis, tačiau žmonės, kaip
ir kiti, kurie nieko neišmoko ir nesu-
prato skaitydami Šventąjį Raštą, pri-
imdami Sakramentus, mokinami Baž-
nyčios?.. Liūdna…

Gal pastebėjote, kad kiekvienas
evangelijos pasakojimas turi prasminį
slenkstį, kuris gali būti pažymėtas žo-
deliu ,,tačiau”? Lygiai taip ir šios die-
nos evangelija. Mes tik galime spėlio-
ti, kodėl mokiniai neatpažino savo mo-
kytojo. Gal todėl, kad nepatikėjo Juo,
kai Jis jiems sakė, kad trečią dieną pri-
sikels ir nesitikėjo pamatyti gyvą. Gal
todėl, kad Jis buvo kiek pasikeitęs –
kaip pasikeitė ant Taboro kalno – ir ne-
atrodė taip, kaip jie buvo įpratę Jį ma-
tyti. O gal paprasčiausiai ryto migla ne-
leido pamatyti, kas ten krante sėdi. Ly-
giai taip pat mes tik galime spėlioti, ko-
dėl vis tik Jonas sugebėjo atpažinti, ir
Petras taip spontaniškai (kuo jis visa-
dos pasižymėjo) iššoko iš valties su-
pratęs, kas ten krante sėdi. Gal todėl,
kad jie atsiminė savo pirmą tinklus plė-
šantį žuvų valksmą, po kurio jie nuse-
kė Jėzų. Gal jie atpažino Jo balsą ir sto-
tą. O gal paprasčiausiai migla prasi-
sklaidė ir jų akys pamatė… 

„Simonai, Jono sūnau, ar myli mane?”

Slenkstis peržengtas ir jie suprato,
kad nebegali sugrįžti į savo ankstesnį
gyvenimą – gyvenimą, kurį gyveno
prieš susitinkant Kristų. Kristus iš
tikrųjų pakeitė jų gyvenimą. Lygiai
kaip Jis pakeičia ir mūsų gyvenimus,
kai mes sutinkame Jį Švento Rašto
tekste, krikšte, duonoje ir vyne, krikš-
čioniškoje bendruomenėje – Bažny-
čio je. Gal kartais mes nutolstame nuo
bendrystės su Juo. Gal kartais net at-
sisakome…, tačiau mūsų gyvenimas
lieka pakeistas. 

Tie, kurie atpažįsta Kristaus vei-
kimą savo gyvenimuose, nebegali iner-
tiškai leisti jiems Dievo skirtų dienų
gaudant savo gyvenimo pelkėse žu-
vis. Jie jaučia poreikį atsiliepti ir at-
sakyti: „Simonai, Jono sūnau, ar myli
mane?” Mes žinome Petro atsaką. Mes
ieškome savo asmeninio atsako į kvie-
timą, skirtą asmeniškai kiekvienam iš
mūsų. Ir mes atsiliepiame lygiai taip
pat asmeniškai ir individualiai. Kiek-
vienas pagal savo sugebėjimus, pagal
jam ar jai duotus talentus.

Kada bus galima balsuoti
asmeniškai?
LR ambasadoje Washingtone (2622 16th St
NW, Washington, DC 20009) referendume
dėl pilietybės išsaugojimo ir LR Prezidento
rinkimų pirmojo turu metu:

2019 m. gegužės 9–10 d. nuo 10 val. r. iki 12
val. p. p. ir nuo 2 val. p. p. iki 4 val. p. p. val.
(Washingtono laiku);
2019 m. gegužės 12 d. nuo 7 val. r. iki 1 val.
p. p. (Washingtono laiku).
Rinkimuose į Europos Parlamentą ir galimo
pakartotino balsavimo  Respublikos Prezi-
dento rinkimuose atveju:
2019 m. gegužės 23–24 d. nuo 10 val. r. iki
12 val. p. p. ir nuo 2 val. p. p. iki 4 val. p. p.
(Washingtono laiku);
2019 m. gegužės 26 d. nuo 7 val. r. iki 1 val.
p. p. (Washingtono laiku).

LR generaliniame konsulate New Yorke
(420 Fifth Avenue, 3 Floor, New York, N.Y.,

10018) referendume dėl pilietybės išsau-
gojimo ir LR Prezidento rinkimų pirmojo turo
metu:

2019 m. gegužės 9–10 d. nuo 10 val. r. iki 12
val. p. p. ir nuo 2 val. p. p. iki 4 val. p. p. (New
Yorko laiku);
2019 m. gegužės 12 d. nuo 7 val. r. iki 1 val.
p. p. (New Yorko laiku).
2019 m. gegužės 26 d. rinkimuose į Europos
Parlamentą ir galimo pakartotino balsavimo
Respublikos Prezidento rinkimuose atve-
ju:
2019 m. gegužės 23–24 d. nuo 10 val. r. iki
12 val. p. p. ir nuo 2 val. p. p. iki 4 val. p. p.
(New Yorko laiku);
2019 m. gegužės 26 d. nuo 7 val. r. iki 1 val.
p. p. (New Yorko laiku).

Čikagoje balsuoti rinkimuose ir referendu-
me galėsite atvykę į rinkimines apygardas LR
generaliniame konsulate Čikagoje ir Pa-
saulio lietuvių centre Lemonte.
Referendume dėl pilietybės išsaugojimo ir
LR Prezidento rinkimų pirmojo turu metu:

LR generaliniame konsulate Čikagoje (455
N Cityfront Plaza Dr #800, Chicago, IL
60611) 2019 m. gegužės 9–10 d. nuo 9 val.
r.  iki 5 val. p. p. (balsavimas iš anksto);
2019 m. gegužės 12 d. nuo 8 val. r. iki 12 val.
p. p.

Pasaulio lietuvių centre Lemonte (14911
127th St, Lemont, IL 60439):
2019 m. gegužės 11 d. nuo 9 val. r. iki 5 val.
p. p. (balsavimas iš anksto);
2019 m. gegužės 12 d. nuo 8 val. r. iki 12 val.
p. p.

LR generaliniame konsulate Los Angeles
(11766 Wilshire Blvd., Suite 560, Los An-
geles, CA 90025) referendume dėl piliety-
bės išsaugojimo ir LR Prezidento rinkimų
pirmojo turo metu:

2019 m. gegužės 9–10 d. nuo 10 val. r. iki 12
val. p. p. ir nuo 2 val. r. iki 4 val. p. p. ir gegužės
12 d. nuo 7 val. r. iki 10 val. r.

,,Draugo” inf.



32019 GEGUŽėS 4 d., ŠEŠTADIENISDRAUGAS

Redaktorė Virginija Petrauskienė

Š E Š TA D I E N I O  P O K A L B I A I

Čikagos mamų dėka jau daug stebuklų įvyko
Atkelta iš 1 psl.

Šiandien – pokalbis su ,,Chicago
Mothers Foundation” prezidente
Edita Zasimauskaite.

Edita, kaip rengiatės paminėti savo ,,Chi-
cago Mothers Foundation” veiklos penkerių
metų sukaktį?

Gegužės 18 dieną 7 val. v.  ,,Sielos”
galerijoje rengiame paramos koncertą,
skirtą sergantiems vaikams. Jame su-
tiko dalyvauti dainininkė Ieva Zasi-
mauskaitė, kuri 2018 metais buvo iš-
rinkta atstovauti Lietuvai Eurovizijo-
je. Taip pat mūsų labdaros renginio sce-
noje pasirodys pianistai Donatas Kel-
melis, Karolis Šuopys, dainų autorius
ir atlikėjas Rimantas Pažemeckas.
Veiks  dailininkės Editos Suchockytės
ofortų paroda. Šiuos meno kūrinius koncerto svečiai
turės galimybę įsigyti. Taip pat labdaros tikslais ren-
giame tylųjį aukcioną. Jam numatėme tris ypatin-
gus prizus. 

Kuo šie prizai bus ypatingi?
Nusprendėme, kad tai turėtų būti ypatingą emo-

cinę, istorinę ir neišnykstančią vertę turintys daik-
tai. Paminėsiu tik vieną iš jų, nes įdomi jo atsiradi-
mo pas mus istorija. Prieš daugiau nei 20 metų ,,Chi-
cago Tribune” išleido numerį su priedu, kuris buvo
skirtas Valdui Adamkui. Aš apie tai sužinojau visai
atsitiktinai, susipažinusi su vienu lietuvių kilmės
amerikiečiu, kurio seneliai buvo atvykę iš Lietuvos.
Šis žmogus, nors jau ir nemoka lietuvių kalbos, ta-
čiau yra išlaikęs lietuvišką pavardę, didžiuojasi
esąs lietuvis, labai domisi savo senelių gimtine. Jis
pasakė man, kad yra toks ,,Chicago Tribune” prie-
das apie mūsų prezidentą V. Adamkų. Tuomet aš to
laikraščio ėmiau ieškoti, nelabai ir tikėdamasi jį su-
rasti. Ir ką galiu pasakyti – radau ebay internetinė-
je parduotuvėje. Vienas antrosios bangos lietuvis iš
Pennsylvanijos jį atsiuntė. Tas žmogus rengėsi per-
sikelti į senelių namus, bet šio laikraščio nenorėjo
išmesti, tikėjosi, kad atsiras žmogus, kuriam jo rei-
kia. Va, tokia istorija. Parinkdamos prizus, sten-
giamės sugalvoti, kas yra svarbu mums, lietuviams,
gyvenantiems čia. Nusprendėme, kad tai turėtų
būti kažkas, kas susieta su Lietuva, su mūsų istori-
ja. Nes visa kita žmogus gali nusipirkti. Istorijos ne-
nusipirksi. Apie kitus prizus kol kas nepasakosiu, te-
gul iki renginio tai lieka paslaptimi. 

Ar tylusis aukcionas bus vienintelė galimybė šiame lab-
daros koncerte paaukoti pinigų sergantiems vaikams? 

Jau ateidami į koncertą ir pirkdami bilietą,
žmonės prisidės prie šios paramos. Taip pat paren-
gėme aštuonių mažųjų ligoniukų iš Lietuvos nuo-
traukas ir jų pristatymus. Prie kiekvieno vaiko ligos
ar jo istorijos aprašymo bus padėta po krepšelį, į kurį
bus galima įdėti pinigų. Kiek kas gali – net jeigu tai
būtų tiek, kiek kainuoja kavos puodelis. Mes už kiek-
vieną auką esame dėkingi. Tie žmonių paaukoti pi-
nigai bus skirti būtent tam vaikui, kurio krepšelį au-
kotojai pasirinks. Tarp remiamų vaikų yra mergaitė,
kuri serga nepagydoma liga. Ji kenčia tokius siau-
bingus skausmus – ligoniukės kūną nusėjusios pūs-
lės, žaizdos, kartais nuo kūno ima luptis oda. Tai mer-
gaitei nueiti į vonią, pavalgyti ar tiesiog pajudinti
ranką yra kančia. Mes jai esame jau ne kartą padė-
jusios. Gavusi pinigų, šeima tą mergaitę veža į
Azerbaidžane esančią sanatoriją. Iš jos ligonė grįž-
ta gerokai apgijusi: po sanatorijos nebelieka žaizdų,
tik randai, pabrozdinimai. Ta mergaitė nepasveiks,
bet pinigai nėra išmesti į balą, jie padės sumažinti
vaiko patiriamą skausmą. Paminėjau tik vieną atvejį,
tačiau kiekvienas iš šių vaikų kenčia, o mūsų su-
rinkti pinigai jiems gali padėti sumažinti tą kančią
ar net pagelbėti greičiau pasveikti. Informaciją
apie šiuos vaikus skelbiama mūsų organizacijos ,,Fa-
cebook” svetainėje ,,Vilties aitvarai”.

Paminėjote, kad bus renkami pinigai aštuoniems
vaikams. Ar visi, kurie kreipiasi į jus pagalbos, jos sulau-
kia? Kaip atrenkate tuos, kuriems nusprendėte padėti?

Į mus kreipiasi daugybė tėvų, kurių vaikams rei-
kia finansinės pagalbos. Per savaitę mes gauname ko-
kių 10 laiškų su pagalbos prašymais. Kai kurie net
nežino, kad mūsų paramos organizacija yra ne Lie-
tuvoje, o Amerikoje. Nustemba išgirdę ir pasako, kad
mus jiems kažkas rekomendavo. Todėl taip, tuos vai-
kus, kuriuos nusprendžiame paremti, mes atren-
kame. Tai labai žiaurus pasakymas, bet taip yra. Toje
atrankoje tenka vadovautis ne širdimi, o sveiku pro-
tu. Pavyzdžiui, vaikas pateko į avariją, patyrė sun-
kią galvos trauma. Tėvai paskaitė, kad Čekijoje
yra klinika, kuri kamieninių ląstelių pagalba atstato
smegenų veiklą.  Ir tu supranti, kad tų klinikų yra
daugybė, visos žada gerą rezultatą, tačiau nė viena

neduoda 100 procentų garantijos. Bet žmogus užsi-
kabina už to vieno procento. Tada tenka būti žiauriai:
renkiesi vaiką, kuriam suteikiami 85 procentai vil-
ties pasveikti. Kaip renkiesi? Skaitai gydytojų išva-
das, tėvų atsiųstus gyvenimo aprašymus, viską
daug kartų pasveri. Būdama fondo vadove, aš turiu
galvoti, kad tie mūsų surinkti, gerų žmonių paaukoti
pinigai nenueitų vėjais.

Ar neatsitinka taip, kad prie kai kurių vaikų prisiriša-
te, jie tampa jūsų gyvenimo dalimi? Gal per tuos penke-
rius metus buvo kokių ypatingų atvejų, kuriuos sunku pa-
miršti? 

Galima būtų daug pasakoti, nes kiekvienas at-
vejis ypatingas. Prieš pradėdama dirbti, gavau labai
gerą patarimą, kad negalima prisirišti prie remiamų
vaikų ir jų šeimų. Nes priešingu atveju prarasi
sprendimų objektyvumą. Bet to laikytis yra taip sun-
ku… Nes mes vaikams padedame, stebime, laukia-
me gerų žinių. Iš šeimos gauname nuotraukų ir ma-
tome, kaip tie vaikai gyvena, kaip auga… Ir neduok
Dieve, kuris nors iškeliauja. Tuomet mes kartu su tė-
vais išgyvename skausmą, nes tas vaikas buvo tapes
tarsi tavo šeimos nariu…

Bet kaip yra gera, kai išgirsti gerų žinių ir žinai,
kad mūsų veikla padėjo vaikui pasveikti, arba iš-
spręsti sunkią šeimos problemą. Pamenu, kai iš Eg-
lės Mėlinauskienės, kuri yra Lietuvoje įkurtos
,,Mamų unijos” vadovė, gavome prašymą surinkti pi-
nigų dviem iš onkologinės ligos padarinių besiva-
duojantiems paaugliams, kuriems reikalingi bran-
gūs vaistai. Mes manėme: na, kiek gali kainuoti tie
vaistai? Gal koks tūkstantis. Sužinojusios, kad ta
suma yra 70 tūkstančių (tiek kainavo tie vaistai pu-
sės metų gydymui), neišmanėme, ką daryti. Tačiau
padėjo visagalis ,,Facebook”. Mes tą sumą surinko-
me gana greitai. Viena iš tų dviejų paauglių dabar jau
– būsimoji gydytoja. 

Nukelta į 14 psl.

Praėjusiais metais mamų surengtos puotos metu paaukota 60 tūkstančių dolerių Vilniuje statomiems vėžiu sergančių vaikų namučiams.
Manto Ivanausko nuotr. 

Mamos savanorės kartu su seniausia Čikagos Ronald
McDonald House Charities savanore. 

Mamos geriausiai supranta, koks skausmas šeimoje yra vaiko liga, todėl stengiasi kaip galėdamos pagelbėti tą ligą nu-
galėti. ,,Chicago Mothers Foundation” nuotraukos
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LOS ANGELES, CA

AMANDAS RAGAUSKAS

Šešioliktasis Formula 
Drift sezonas

Kaip jau buvo skelbta „Draugo” laik-
raščio balandžio 13 d. numeryje, š. m.
balandžio 5–6 dienomis „Streets of
Long Beach, California” prasidėjo še-
šioliktasis Formula Drift (FD) varžybų se-
zonas. Dalyvauti šių metų varžybose už-
siregistravo 36 lenktynininkai iš 12-
kos šalių: po vieną iš Australijos, Peru,
Kanados, Norvegijos, Lenkijos, Brazili-
jos ir Dominikos Respublikos, po du iš
Italijos ir Airijos, trys iš Japonijos, o li-
kusieji iš JAV. Lietuvai jau devintą se-
zoną atstovauja Aurimas „Odi” Bak-
chis, gyvenantis Californijoje.

Šių metų sezono varžybos vyksta
aštuoniuose miestuose: balan-
džio 5–6 d. jos vyko Long Beach,

CA, balandžio 26–27 d. Orlando, FL, ge-
gužės 10–11 d. Atlantoje, GA, birželio
7–8 d. Wall, NJ, liepos 19–20d. Monroe,
WA, rugpjūčio 10–11 d. St. Louis, MO,
rugsėjo 13–14 d. Dallas, TX ir spalio
18–19 d. Irwindale, CA.

Neseniai susidomėjusiems šia įdo-
mia technine sporto šaka trumpai pa-
aiškinsiu,  kaip vyksta varžybos. Jos
vyksta dvi dienas (penktadieniais ir
šeštadieniais). Atkrentamųjų varžy-
bų dieną (penktadienį) vairuotojai turi
galimybę pravažiuoti etapo trasą du
kartus, o jų pasirodymą stebi ir verti-

na taškais trys teisėjai.  Vienas teisė-
jas vertina kaip tiksliai vairuotojai
atkartoja trasoje atžymėtą liniją (nuo
0 iki 30 balų), kitas teisėjas vertina au-
tomobilio slydimo kampą (nuo 0 iki 30
taškų), o trečias teisėjas vertina vai-
ravimo stilių (nuo 0 iki 40 taškų). Dau-
giausiai varžybų dalyvis gali surinkti
100 taškų. Į šeštadienio varžybas  pa-
tekę 32  vairuotojai suskirstomi poro-
mis pagal atkrentamosiose varžybose
surinktą taškų skaičių: Pirmas su 32-
tru, Antras su 31-mu ir t. t. į dvi grupes
po 16-ka vairuotojų.

Pagrindinių varžybų metu vai-
ruotojai, kaip ir atkrentamųjų varžy-
bų metu, pravažiuoja trasą du kartus,
tik jau poromis. Pirmą kartą pirmas
važiuoja daugiau taškų atkrentamo-
siose varžybose surinkęs vairuotojas.
Pirmas vairuotojas turi kuo tiksliau at-
kartoti teisėjų užduotą trasos liniją, o
jį kitas  turi stengtis kuo tiksliau at-
kartoti vedančiojo vairuotojo liniją, sly-
dimo kampą, važiuodamas įmanyda-
mai arčiau vedlio. Po abiejų važiavimų
tie patys trys teisėjai nusprendžia, ku-
rio vairuotojo pasirodymas buvo ge-
resnis ir paskelbia jį nugalėtoju. 

Antrasis FD etapas –
Orlando, Florida

Antrasis šių metų FD etapas vyko
„Scorched” lenktynių trasoje Orlando,
FL. Penktadienio, balandžio 26 d. at-
krentamosios varžybos prasidėjo šla-
pioje trasoje. Prieš varžybų pradžią nu-
lijo lengvas lietutis, kuris stipriai pa-
gadino varžybų pradžią. Kiekvienam

Du iš aštuonių šampano butelių – iššauti 
Šampanas ant „Street of Lond Beach” pakylos.

FD ir asmeninio albumo nuotraukos
Aurimas su sirgaliais Long Beach. Iš k.: straipsnio autorius Amandas Ragauskas, „Retro” šokių grupės vadovė Sigita Ba-
rysienė, „Odi” tėvas Arvydas Bakšys su žmona Rita ir Rolandas Vaitkevičius.

vairuotojui prieš pirmą įskaitinį va-
žiavimą buvo leista pravažiuoti ban-
domąjį važiavimą ir pasitikrinti pa-
dangų sukibimą su trasos danga. Vai-
ruotojų ir žiūrovų laimei, prasidėjus
varžyboms daugiau nebelijo. Iš po au-
tomobilių padangų pradėjo rodytis vis
tirštesni dūmų debesys ir vairuotojai
galėjo demonstruoti savo vairavimo su-
gebėjimus automobiliui slystant iki 100

nugalėjo FD PRO lygos naujoką, ame-
rikietį Austin Meeks. Šį kartą nesėkmė
ištiko FD PRO lygos senbuvį, ameri-
kietį Vaughen Gittin Jr. Treniruotės
metu, po pagreitėjimo tiesiosios, jo
automobilį „Ford Mustang” „įtraukė”
pirmo posūkio siena. Nors automobi-
lis buvo gerokai sumaitotas, bet gabių
komandos mechanikų dėka buvo at-
statytas ir lenktynininkas galėjo tęsti

km per valandą greičiu. Varžybas ste-
bėję šio, vis populiarėjančio sporto, mė-
gėjai nenusivylė dalyvių demonstruo-
jamais sugebėjimais. Daugiau nei dvi-
dešimties  dalyvių pasirodymą teisėjai
įvertino 90-čia ir daugiau taškų. Auri-
mas, surinkęs 97-is taškus, vėl, kaip ir
Long Beach, buvo penktas. Šį kartą 99-
iais taškais buvo įvertintas FD lygos ve-
teranas, japonas Daijiro Yoshihara
(Long Beah 99-iais taškais buvo įver-
tintas Aurimo „Falken” komandos
draugo amerikiečio Matt Field pasi-
rodymas).

Pirmajame etape labiausiai ne-
pasisekė lygos senbuviui amerikie-
čiui Ryan Tuerck.  Antrame posūkyje,
nesuvaldęs automobilio, jis dideliu
greičiu įsirėžė į trasos apsauginių pa-
dangų rietuvę ir toliau varžybose da-
lyvauti negalėjo. „Toyota 86” buvo su-
gadinta nepataisomai, o lenktyninin-
kas gavo smegenų sutrenkimą.

Pagrindinės varžybos 
baigėsi pergale 

Šeštadienio, balandžio 27 d. var-
žybose 1/32 finalo Aurimas lengvai

varžybas. Ir tą sėkmingai darė kol pir-
mos grupės finale nesusitiko su ne-
priekaištingai lenktyniaujančiu Au-
rimu „Odi” Bakchis. Dvikovą laimėjęs
Aurimas finale rungtyniavo su tris
kartus FD čempionu Chris Forsberg.
Dviejų, vienas kito vertų varžovų dvi-
kovą, laimėjo Aurimas ir ant nugalė-
tojų pakylos iššovė antrą butelį šam-
pano.

Kiekvieno etapo varžybose Auri-
mą lydi vienas iš jo rėmėjų „Rola”
kompanijos savininkas Rolandas Vait-
kevičius. Jis varžybų metu fiksuoja Au-
rimo varžovų pasirodymus ir perduo-
da informaciją komandos vadovui. Ne-
mažą indėlį į sūnaus pergalių sąrašą
įdeda tėvas Arvydas Bakšys, praeityje
buvęs motorlaivių sporto Europos čem-
pionas ir rekordininkas.  

Įspūdinga sezono pradžia. Linki-
me, kad 2011 metais pradėjęs pasiro-
dymą FD PRO lygoje „Rookie of  the
year” titulu, 2017 metais laimėjęs tre-
čiąją vietą, šių metų sezoną pradėjęs
šeimos pagausėjimu (žmona Amy pa-
gimdė sūnų Adomą), 2019 metų FD
PRO lygos sezoną Aurimas užbaigtų
ant aukščiausios pakylos! 

FD dalyvių paradas Long Beach gatvėse. Priekyje – Falken komandos kolegos Matt Field
„Beast from the bay” ir Aurimas „Odi” Bakchis.

Antrojo etapo prizininkai (iš k.):  Chris Forsberg, Aurimas „Odi” Bakchis ir Chelsea De Nofa.
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CLEVELAND, OH

LEMONT, IL

DR. VIKTORAS STANKUS

Clevelando vyr. skaučių „Židi nys”, švenčiantis auksi-
nį jubiliejų, pasikvietė Čikagoje garsėjantį, stebuklingą
„Dainavos” vyrų ansamblį, kad savo įgudusiais balsais,
nuosta biu repertuaru ir iškiliu koncertu Cle velando lie-
tuvių namų „Gintari nė je” salėje balandžio 27 d. pra-
turtintų šventę. 

Ansamblis tikrai užbūrė, pradžiu gino gausiai
susirinkusius įvairia, plačių temų dainų
pyne. Jų pirmoji daina – meistriškai atliktas

„Ramovė nų maršas” – buvo lyg saliutas lietuvių skau-
tijai, jos švelniai „kareiviš kai” drausmei, meilei
Dievui, Arti mui, Tėvynei, žygiuojant tuo tikslu su
„daina ir šypsena” už savo tėvynę Lietuvą.

Ansamblio vadovas, dirigentas ir dainininkas Da-
rius Polikaitis gabiai, kartais žaismingai (tuo pra-
linksmindamas žiūrovus) savo balsingus vy rus vedė
per koncertą: akompaniato rių Vidą Neverauską,
Audrių Polikai tį, Kastytį Šoliūną, „auksabalsį” ir
„auk saburnį” – tuo žiūrovus maloniai nuteikiantį –
Marių Polikaitį ir žemojo registro bosą Liudą Lands-
ber gį. Vyrai išjudino klausytojus nuosta biomis lie-
tuvių kompozitorių sukurtomis bei aranžuotomis liau-
dies dai nomis. Buvo pagerbtas Mikalojus Konstanti-
nas Čiurlionis, atliekant jo aranžuotas liaudies dainas
„Šėriau žirgelį” ir „Ant kalno gluosnys”; skam bėjo ro-
mantiška D. Polikaičio sukurta „Lietuvaitės akys”;
rimta, ryž tinga „Partizano mirtis” (Fausto Strolios
muzika, Leonardo Žitkevi čiaus žodžiai).

Iš viso žiūrovų pasitenkinimui at likta šešiolika
dainų. Tarp jų – dar „Žvirblis ir pelėda” pagal Liud-
viko Rėzos originalą (Rėza, gyvenęs 1776–1840 m. Rytp-
rūsiuose, Mažojoje Lie tuvoje, pirmasis išleido Kris-
tijono Donelaičio „Metus”, lietuviškai Šv. Raštą,
buvo lietuvių dainų leidėjas bei tyrinėtojas). An-
samblis švelniai atliko D. Polikaičio aranžuotą „Lauk -
siu tavęs ateinant”. O melodingasis te noras M. Poli-
kaitis jausmingai atliko Paul Simon, D. Polikaičio

Posėdžiavo JAV LB Krašto valdyba

Balandžio 28–29 d. Lemonte, IL į po-
sėdį buvo susirinkusi JAV Lietuvių
Bendruomenės (LB) Krašto valdyba.

Buvo aptarti įvairūs lietuviškos veiklos
barai, jos planavimas, daug dėmesio buvo
skirta darbui su jaunimu, lituanistinio švie-
timo klausimams, būsimai šokių šventei, ry-
šiams su kitomis organizacijomis.

aran žuotą „59-osios gatvės tilto dainą” ir angliškai
Billy Joel „The Longest Time” – lietuviškai nekal-
bantiems klau sytojams. O nostalgiška, sielvar tinga
„O atsimenu namelį” (Juozo Ber tulio muzika, Vytės
Nemunėlio žodžiai, D. Polikaičio, V. Neverausko ir
L. Landsbergio aranžuotė) perkėlė klausytojus į jų
jaunystės dienas. Ir, žinoma, neapsieita be tokių rit-
mingų liaudies dainų kaip „Pempel, pempel” bei
linksmoji „Žemaičių polka”. Lietuvių radijo nario
Mariaus Juodi šiaus vis dainoms pritaikytas, besi kei-
čiantis įvairiaspalvis scenos ap švietimas vedė žiū-
rovus į stebuklin gą dainų pasaulį. 

Maloni vakaro staigmena – kai netikėtai per-
traukėlės metu dainavietis Audrius Polikaitis pra-
bilo į žiū rovus: „Malonu būti Clevelande, bet ne-
manykit, kad mes vieninteliai čia ant scenos lavin-
sime savo balsus, jūs irgi esate dainininkų miestas,
todėl kviečiame į sceną mūsų senus pažįstamus, bi-
čiulius, su kuriais kartu dai navome net Romoje, su
mumis kartu sudainuoti buvusio Clevelando vyrų ok-
teto mėgstamiausią dainą – T. Makačino ‘Pypkės dū-
mas’. Tai jūsų – Clevelando vyrų vienetas ‘Vienkarti -
niai’: Jonas Muliolis, antras tenoras; Edas Kijauskas,
tenoras; Rytas Ur baitis, baritonas; Eugenijus Dice-
vi čius, Clevelando lietuvių radijo vedėjas, tenoras;

Paulius Nasvytis, dai na viečių mėgstamo ‘Velvet
Tango Room’ steigėjas, gilus bosas”. Dūmo jančiai dai-
nai nutilus, žiūrovai atli kė jams sukėlė triukšmingas
ovacijas. Ir kvietė grįžti į sceną dainaviečius dar ko
skambaus padainuoti. Ir  koncertas toliau aidėjo
skambiomis dainomis.

Po tokio tikrai sėkmingo koncerto židinietė, LR
garbės generalinė konsulė Ingrida Bublienė skau-
tiškai šiltu žodžiu padėkojo šauniam „Dai navos” an-
samblio vyrų ansambliui, jo kūrybingam vadovui,
dirigentui D. Polikaičiui, kad ansamblis sukėlė tokią
džiaugsmingą lietuvišką nuotaiką, pritraukė tiek žiū-
rovų. Kon sulė kvietė žiūrovus pasivaišinti prie ži-
diniečių pagamintų skanėstų stalo.

Visiems sočiai užkandus A. Poli kaitis pasiėmė
akordeoną ir pakvietė visus linksmai skautiškai dai-
nuoti lietuviškas dainas. Žiūrovai dainavo su entu-
ziazmu, maloniam vakarui tęsiantis.

Židinietės surengė tikrai įspūdin gą jubiliejinį,
neužmirštamą 50-mečio vakarą, tęsdamos lietuviš-
ką kultūrinį darbą vietinių lietuvių ir Lietuvos
naudai bei labui. 

Sveikintina židiniečių valdyba: pirmininkė – LR
garbės generalinė konsulė I. Bublienė; vicepirmi-
ninkė-iždininkė – Teresė Urbaitienė.

Šaunus „Dainavos”  vyrų ansamblis  „Gintarinėje” salėje vyr. skaučių „Židinio” 50-ojo jubiliejaus proga. Iš k.: akompa-
niatorius Vidas Neverauskas, vadovas ir dirigentas Darius Polikaitis, Kastytis Šoliūnas, Audrius Polikaitis, Marius Poli-
kaitis ir Liudas Landsbergis. Rimvydo Čepulio nuotr.

Iš k.: Marius Vilemaitis (JAV LB Krašto valdybos technologijų specialistas), Kristina Petraitienė (Švietimo tarybos iž-
dininkė), Laima Apanavičienė (Švietimo tarybos narė), Rima Žiūraitis (JAV Lietuvių jaunimo sąjungos pirmininkė),
Juozas Polikaitis (Socialinių reikalų tarybos pirmininkas), Rasa Sprindys (sekretorė), Skirmantė Philippone (vicepir-
mininkė specialiems projektams), Arvydas Urbonavičius (JAV LB Krašto valdybos pirmininkas), Giedrė Knieža (Kul-
tūros reikalų tarybos pirmininkė), Loreta Timukienė (vicepirmininkė informacijos reikalams), Austėja Sruoga (vyk-
domoji vicepirmininkė), Matas Kvizikevičius (vicepirmininkės organizaciniams reikalams darbo grupės narys), Rasa
Mitrulevičienė (vicepirmininkė finansų reikalams), Rasa Dooling (iždininkė), Tomas Mitrulevičius (vicepirmininkas spor-
to reikalams). Artūro Žilio nuotr.

„Židinio” šventėje  
– „Dainavos” 

vyrų ansamblis
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Kur buvome ir kur link einame
Korp! Giedra apžvelgia moterų teisių istoriją
Išspręsta: Moterys vis dar laikomos kitokiomis nei vyrai

RAMINTA MARCHERTIENĖ

Balandžio 17 d. susirinkime Ateitinin-
kų namuose Lemonte, giedrininkės iš-
girdo negirdėtų istorinių faktų apie
moterų teises Lietuvoje ir JAV. 

Rūta Kuncienė apie moters padėtį
Lietuvoje pradėjo įdomiu pasa-
kojimu apie Oną,  XIV a. antro-

je pusėje gyvenusią kunigaikščio Vy-
tauto Didžiojo žmoną. Kunigaikštienė
Ona buvo išskirtinė asmenybė. Ji su-
gebėjo net du kartus išvaduoti savo

vyrą Vytautą iš kalėjimo, taip išgel-
bėdama jam gyvybę. Ji lydėdavo Vy-
tautą ir dalyvaudavo sutarčių su len-
kais ir vokiečiais pasirašymuose bei
užtvirtindavo jas savo antspaudu. Vo-
kiečių ordinas labai vertino Oną ir
siuntė jai dovanų – papuošalų, piršti-

naites, siuvinėtas perlais, kurių kaina
prilygo veislinio žirgo kainai, muzikos
instrumentų, prieskonių, vyno. Ji gavo
dvi knygas apie šv. Daratą, kuriomis la-
bai džiaugėsi. Kai Ona 1418 m. liepos 31
d. mirė, kryžiuočių ordino magistras
įsakė laikyti šv. Mišias už jos sielą vi-
sose bažnyčiose. 

Moterų teises ginantys įstatymai
įtvirtinti jau XV a. bajorų privilegijo-
se, kurių galėjo pavydėti ne tik rusų,
bet ir europiečių žmonos bei dukros.
Pagal įstatymą mergina galėjo pasi-
rinkti už ko tekėti, nors turėjo pasitarti
su tėvais; moterys galėdavo reikalau-
ti skyrybų; už bet kokį nusižengimą
prieš bajorę kaltininkas turėjo mokė-
ti dvigubai daugiau, nei už tokį patį nu-
sižengimą prieš vyrą; mirus vyrui ba-
jorė būdavo aprūpinama pragyvenimo
šaltiniu.

Lietuvos nepriklausomybės auš-
ra atnešė naujų iššūkių. Moterys ne-
buvo pakviestos nei į 1917 m. sušauk-
tą Vilniaus konferenciją, nei į Lietuvos
Tarybą, kuri 1918 m. vasario 16 d. pa-
sirašė Nepriklausomybės aktą. Todėl
Katalikių moterų draugija 1918 m. va-
sario 17 d. Kaune sušaukė didžiulį su-
važiavimą, surašė rezoliuciją, kurioje
reikalavo, kad moteris galėtų bendra-
darbiauti visuose Lietuvos atstatymo
darbuose. Po šia rezoliucija buvo rink-
ta parašai visoje Lietuvoje. Rezoliuci-
ja su 20 000 parašų įteikta Tarybos pir-
mininkui Antanui Smetonai. Rezulta-
tas – 1919 m. pabaigoje moterims su-
teikta teisė balsuoti, kuria pasinau-
dojus 1920 m. į Steigiamąjį seimą iš-
rinktos 7 moterys (iš 112). Būdamos
Seime jos gerino moterų padėtį, kur-
damos ir taisydamos įstatymus. Pa-
vyzdžiui, suteikiama asmeninės nuo-
savybės teisė gyvenančioms santuo-
koje, dukterims užtikrintos lygios tei-
sės su sūnumis paveldint tėvo ir moti-
nos turtą. Jos kėlė klausimą už tokio
pat darbo atlyginimo moterims ir vy-
rams suvienodinimą, siūlė moterims
suteikti galimybę sutrumpinti pavar-
dę, kad ji neatskleistų jos vedybinio sta-
tuso ir kt.

Sovietų okupuotoje Lietuvoje mo-
terys lyčių lygybės rojaus taip ir ne-
sulaukė, nors buvo priimta moterims
palankių sprendimų, pvz., prailgin-
tos nėštumo atostogos. Rūta baigė savo
pasakojimą dabartinėje Lietuvoje nėš-
čiai moteriai ir motinai teikiamomis
lengvatomis. Moteris nuo 7 mėnesių
gali nebedirbti ir gauti 100 proc. atly-
ginimą. Kūdikį auginti gali trejus me-
tus ir gauti tam tikras lengvatas. Jei pa-
sirenka grįžti į darbą po metų, tai
tuos metus gauna 100 proc. atlyginimą.
Jei pasirenka kūdikį auginti dvejus
metus, tai pirmais metais gauna 70
proc. algos, o antrais – 40 proc. Trečius
metus algos negauna, bet darbdavys
privalo išlaikyti jai darbo vietą.

Apie moters padėtį JAV pasakojo
Giedrė Gillespie. Amerikietės išsirei-
kalavo balsavimo teisę tik 1920 m. Jos

Ona Sudimantaitė-Vytautienė. XVI am-
žiaus miniatūra.

Steigiamojo Seimo atstovės. Sėdi iš kairės: Emilija Spudaitė-Gvildienė, Gabrielė Pet -
kevičaitė-Bitė, Magdalena Draugelytė-Galdikienė. Stovi iš kairės: Ona Muraškaitė-Ra -
čiukaitienė, Salomėja Stakauskaitė. 1921 m.

Fotografas nežinomas. Nuotrauka saugoma Panevėžio kraštotyros muziejuje 

keitėsi. Darbe, jei negaudavai lygaus su
vyrais atlyginimo, galėjai kreiptis į tei-
smą. Nereikėjo gauti vyro leidimo įsi-
gyti kredito kortelę, mergaitės galėjo
sportuoti kartu su berniukais. Katali-
kų Bažnyčia irgi neišvengė spaudimo
platinti moterų teises. Mergaitės jau
tarnauja šv. Mišioms, bažnyčioje mo-
terys veda šv. Mišių skaitinius ir dali-
ja šv. Komuniją. 

Giedrė taip pat pasidalijo savo pa-
tirtimi. Ji prisiminė, kaip būdama

studentė laimėjo ketverių metų sti-
pendiją Loyola universitete. Tačiau
universitetas, sužinojęs, kad ji yra
moteris, jai parašė, kad moterims sti-
pendija suteikiama tik vieneriems me-
tams. „Lieka nenuneigiama tiesa –
reikia kovoti už teises, reikia jas gin-
ti”, – baigė savo pasakojimą Giedrė. 

Giedrininkės prie vaišių stalo toliau
dalijosi išgirstomis mintimis, savo pa-
tirtimi ir dėkojo prelegentėms, pratur-
tinusioms jas istorinėmis žiniomis.

kovojo eisenomis ir demonstracijo-
mis, bado streikais, net buvo suima-
mos policijos. Moterų kovos dažnai
vykdavo lygiagrečiai su kova už juo-
dųjų piliečių teises. Nors vergovė JAV
buvo panaikinta 1863 m., bet buvę ver-
gai dar šimtą metų turėjo laukti, kol
prezidentas John F. Kennedy 1963 m.
pasiūlė Kongresui priimti Civilinių tei-
sių aktą. Aktas uždraudė diskrimi-
nuoti dėl rasės, tautybės ir tikybos. Pir-
muose akto projektuose nebuvo mini-
mos moterų teisės, tad reikėjo iškovo-
ti, kad būtų  pridėta pataisa ir „dėl ly-
ties”. Prez. Lyndon B. Johnson pasi-
rašė šį aktą 1964 m., po prez. Kennedy
nužudymo. 

Moterų padėtis, nors ir pamažu,

Rūta Kuncienė.       Dainos Čyvienės nuotr.

Giedrė Gillespie.    Dainos Čyvienės nuotr.

Tėvų Pranciškonų vasarvietėjė – Kennebunkport, Maine
Sendraugių poilsio ir studijų savaitė 

Atostogaukite su ateitininkais rugpjūčio 3–9 d. Kviečiamos šeimos ir pavieniai ateiti-
ninkai bei jiems prijaučiantys. Užsisakyti kambarius vasarvietėje  galite skambindami
į raštinę tel. 207-967-4865. Paminėkite, kad dalyvausite ,,ATEITIS WEEK”. Žinių apie Ken-
nebunkporto vietovę, Pranciškonų sodybą ir svečių namus rasite www.franciscan-
guesthouse.com. Skaitykite apie Ateitininkų savaitės programą tinklalapyje: ateitis.org. 

Skubėkite registruotis, vietų gali greitai pritrūkti! 
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T i k s l a s – Amerika 2018
Dienoraštis – 15

„Tikslas – Amerika” 
padeda ir mokslininkams

Pennsylvanija ir New Yorkas

„Tikslas – Amerika 2018” įvažiavo į finišo tiesiąją.

Tiesa, labai ilgą: projekto dalyviai Aistė ir Augus-
tinas Žemaičiai trims dienoms nuskrido ten, kur

vyko „Tikslas – Amerika 2017” – rytinę JAV dalį.

Augustinas: „Tikslas – Ameri ka” yra gyvas pro-
jektas. Per tuos metus po „Tikslas – Amerika 2017”
iš savo skaitytojų sužinojome apie lietuvišką pavel-
dą, kurio net apytikslių vie tų internete ar knygose
nebuvo. Šį trūkumą kompensavome, viską apra-
 šėme ir „Tikslas – Amerika” žemėla pyje
[http://www.tikslasamerika.lt] pažymėjome šiemet.

Aistė: Labai padėjo ir rėmėjai: šie met ekspedicijai
galėjome skirti ne 16 dienų, tačiau 25 dienas. Prie Vy-
 riausybės kanceliarijos prisijungė ir Amerikos lie-
tuviai, kai kurie jų pra šė aplankyti ir sužymėti lie-
tuvišką paveldą jų gimtosiose vietose Rytų JAV.
Ypač dėkingi esame Donatui Janutai, Dariui Vaške-
liui, Algirdui Avižieniui.

„Tikslas – Amerika” – ir mokslininkams.
Tad privalome būti išsamūs

Augustinas: „Tikslas – Ameri ka” ekspedicija
Rytų JAV buvo kito kia nei pernai: pernai regiono že-
mė lapyje žymėjome ir visus „žiedelius”, visas įdo-
miausias, įspūdingiausias vietas, o šiemet lankėme
gerokai ap ny kusias, primirštas, tarp kurių – šimtai
kilometrų važiavimo per kone nuolat tomis dienomis
pliaupusią liūtį.

Bet ir tai – būtinas darbas, kad „Tikslas Ameri-
ka” žemėlapis būtų išsamus. Juk jis skirtas ne vien
turistams, bet ir tyrinėtojams, mokslinin kams (kaip
pradžia tolesniems tyrimams). Jiems svarbu, kad že-
mėlapis būtų objektyvus, kad jame būtų visos kri-
terijus atitinkančios lietuviškos vietos, o ne tiesiog
tos, kurios mums patiems įdomiausios ar „pasitaikė
ar čiau siai kelio.

Bendradarbiaujame su VGTU ir VDU mokslo
darbuotojais, tyrinėjančiais išeiviją ir išeivijos ar-
chitektūrą, Lietuvos archyvais – moksli nin kai iš
mūsų dažniausiai prašo informacijos ne apie tuos pa-
čius objektus, kurie įdomiausi turistams. Pavyz džiui,
pernai mus susiradęs VGTU Ar chitektūros fakulte-
to dekanas Liu tauras Nekrošius tyrinėja pirmosios
XX a. pusės Amerikos lietuvių mo kyklas – „Tikslas
Amerika” atranda tuos pastatus, padaro nuotraukas,
iš to matyti, kur ir į ką verta gilintis.

Pennsylvanijos Anglies regione, kur dar ~1870
m. kėlėsi lietuviai, daugiausiai medžiagos būtų ka-
pinių tyri nėjimams. Šiemet prie žemėlapio pri-
 dėjome dar keturias: tris katalikų ir vienerias „Lie-

Mount Carmel lietuvių klube, Pennsylvanijos valstijoje. ,,Tikslas - Amerika” dalyvių nuotraukos Mount Carmel lietuvių klube, Pennsylvanijos valstijoje..

tuvos laisvės ložės”, išnykusios lietuvių organizaci-
jos sunykusias kapines. Aistė mandagiai pasisiūlė pa-
laukti mašinoje – per smar kią liūtį miškeliu ten bri-
dau vienas.

Kiekvienose kapinėse aptiko me smulkių netikėtų
atradimų: pa vyz džiui, nugriautos Švč. Trejybės lie-
 tuvių bažnyčios kertinį akmenį Wilkes Barre Švč.
Trejybės kapinėse ar anglies kasybos atliekų kalnus
netoli Shamokin Šv. Mykolo lietuvių kapinių. Gal juos
iškasė lietuviai, gal ne – bet jie – niūrus paminklas
suny kusioms šachtoms, kadaise iš carinės Rusijos
valdytos Lietuvos atrodžiusioms tikru Eldoradu. O
dabar prieš mūsų akis slinko tik ištuštėję, liūdnoki
miesteliai, tarsi net ne Amerikoje. Net paskutinės ang-
lių skaldyklos, kurią dar matėme pernai prie She nan-
 doah, neliko – nugriovė.

Shamokin – seniausia JAV lietuvių kolonija?

Aistė: Visus metus augantis skai tytojų ir gerbė-
jų ratas mums siuntė informaciją apie papildomas
vietas Rytų Pakrantėje.

Augustinas: Žinoma, didelė da lis tų vietų neatiti-
ko kriterijų (nežy mime, tarkime, atskirų nežymių lie-
 tuvių kapų, tik lietuvių kapines) arba jau buvo pa-
žymėtos. Tačiau atsiuntė ir keliolika vertų dėmesio
vietų, apie kurias nežinojome. Deja, kai paprašyda-
vome koordinačių, net nurodyda vome, kaip tiksliai
jas gauti iš internetinio žemėlapio, didelė dalis pašne -
kovų dingdavo arba nurodydavo apy tiksliai: ne vi-
siems tai paprasta. Ką gi, teko tikrinti patiems.

Patikslinome McAdoo bažnyčios koordinates, pa-
žymėjome Latimer žudynių atminimo plokštę, kurioje
minimi ir nužudyti streikuotojai lie tuviai. Atradome
Reading lietuvių baž nyčią, pavyko užeiti į Easton: ten
dabar – gana garsi Lou Reda kino stu dija, pats pro-
diuseris Scott Reda maloniai parodė, kaip bažnyčią
pritaikė savo veiklai, pademonstravo, kaip montuo-
jami filmai ir net suteikė ži nių apie miesto lietuvių
kapines.

Bet daugiausiai darbo laukė Sha mokin: įdo-
miausioje Rytų pakrantės vietoje tarp tų, kurias per-
nai praleidome. Praleidome ne dėl žinių apie ją trū-
kumo, o dėl laiko stokos.

Mat Shamokin, vadintas Šamu kais ar Šamoky-
ne – seniausia lietuvių „kolonija” regione. Čia veikė
pir ma lietuvių leidykla, dar 1875 m. išleidusi pirmąjį
istorijoje lietuvių-anglų kalbų žodyną.

Shamokin išliko lietuvių kapi nės, lietuvių klu-
bas. Deja, vietoje lietuvių bažnyčios radome tik bo-
luojančius griuvėsius (pradėjo griauti 2015 m., taip
ir nebaigė). Palyginau su turima archyvine nuo-
trauka: tikrai ta pati vieta. Baugi tokia, ant kalnelio.

Mount Carmel lietuvių klube: 
pasijutome žvaigždėmis

Aistė: Niūrią pirmąją dieną Pennsylvaniją už-
baigė netikėti siurprizai Mount Carmel.

Augustinas: Kai lankėmės Mount Carmel pernai,
lietuvių klubo geltonai-žaliai-raudonos durys buvo
užrakintos. Šiemet į „gabaleliailietuvos” „Facebook”

[http://www.facebook.com/gabaleliailietuvos] neti-
kėtai atėjo kvietimas užsukti vidun – ir, kadangi va-
žiavome pro šalį, stabtelė jome. 

Deja, mus kvietęs vyras Joe Dau kus tuo metu dir-
bo, bet baimintis, kaip čia prisistatysime, neteko. Per-
 nai apie „Tikslas – Amerika 2017” ra šė vietinė spau-
da ir, kadangi žurnalis tai mus nufotografavo prie to
klubo durų ir išspausdino tą nuotrauką laikraštyje,
laikraščio iškarpos su mūsų nuotraukomis iki šiol
kabo prie klubo įėjimo! Pasijutome kiek keistokai, bet
smagiai.

Dar smagiau buvo išgirsti, kad 1926 m. įsteigtas
Mount Carmel lietuvių klubas toli gražu nenyksta:
minėtas Joe Daukus, kuriam apie 30 m. ir jau kelios
jo šeimos kartos gimė ir užaugo JAV, labai domisi Lie-
tuvos istorija, pritraukė į klubą daug jau nesnių na-
rių, svajoja aplankyti Lie tuvą ir yra tikra klubo veik-
los siela. Tikra atsvara senstančiai ir nykstančiai kitų
miestelių lietuvybei. „Jis jaunas, bet jo siela sena”,
– pa sakojo kolegės iš klubo.

New York – pirmieji
„Tikslas – Amerika 2018” pristatymai

Augustinas: Iš Pennsylvanijos miestelių į New Yor-
ką grįžome ne tik pažymėti papildomų vietų, tokių
kaip Vito Gerulaičio kapas. Susivienijimo lietuvių
Amerikoje (SLA) štabe, kurį naujam gyvenimui pri-
kėlė architektas Danius Glinskis, padarėme „Tiks las
– Amerika” projekto pristatymą-paskaitą. Smagu, kad
susirinko ne vien SLA nariai, bet ir Lietuvos kon-
sulato darbuotojai, užėjo net turistai iš Lietuvos, ke-
liaujantys po New Yorką pagal mūsų lietuviškų vie-
tų žemėlapį.

Tokie susitikimai naudingi ir todėl, kad suži-
nome naujų lietuviškų vietų: pavyzdžiui, tądien iš-
girdome apie atminimo lentą Jurgiui Mačiū nui New
Yorke (priešingai nei Det roite, tikrą).

Paskutinis susitikimas vyko Či ka goje, kur pra-
leidau kelias valandas bendraudamas su Lietuvos ge-
neraliniu konsulu Čikagoje Mantvydu Bekešiumi.
Tada – jau į Čikagos oro uostą, visi dangoraižiai ir lie-
tuvių rajonai virto tik taškeliais po lėktuvo sparnais.

Deja, paskutinės lietingos ir atvėsusios dienos
Rytų pakrantėje nebuvo palankios mūsų sveikatai –
abu susirgome. Laimė, jau lėktuve namo. Tačiau iš
tikro darbai nesibaigė, darbai – tik prasidėjo. Reikėjo
susisteminti ir suvesti surinktą informaciją lietuvių
ir anglų kalbomis į lietuviško paveldo užsienyje in-
ternetinę enciklopediją „Gabalėliai Lietuvos”
[http://www.global.truelithuania.com/lt], papildy-
ti žemėlapį „Tikslas – Amerika” [http://map.true-
lithuania.com] apytikriai 240 aplankytų vietų, rašyti
straipsnius į Lietuvos ir JAV spaudą, į socialinę ži-
niasklaidą, daryti „gyvus” pristatymus, parengti
video medžiagą su JAV lietuvių interviu ir taip toliau
– juk projektas ver tingas tik tiek, kiek yra žinomas.
Kaip rodo pernykštė patirtis, pati ekspedicija – tik
koks 20 proc. darbo, kitkas – pasiruošimas ekspedi-
cijai bei po ekspedicijos konkrečių rezultatų, kurie
neštų naudą daugeliui, rengimas.

Nukelta į 14 psl.

Pabaiga. Pradžia – sausio 12 d.
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Pritarė užsieniečio e-rezidento statuso įteisinimui
Vilnius (LRV inf.) – Vyriausy-

bės posėdyje pritarta Vidaus reikalų
ministerijos parengtam įstatymo „Dėl
užsieniečių teisinės padėties” pakei-
timo ir papildymo projektui, kuriuo
siekiama užsieniečiams sudaryti ga-
limybę įgyti elektroninio rezidento
(toliau – e. rezidento) statusą. Šis sta-
tusas užsieniečiams leistų pradėti
naudotis Lietuvoje nuotoliniu būdu
teikiamomis administracinėmis, vie-
šosiomis ir komercinėmis paslaugo-
mis.

Užsieniečio prašymas įgyti e. re-
zidento statusą būtų teikiamas Mig-
racijos departamentui – per išorės pa-
slaugų teikėją arba tiesiogiai depar-
tamente. Prašymo pateikimas per išo-
rės paslaugų teikėją būtų iš esmės
toks pats, kaip ir vizų išdavimo atveju,
nes toks mechanizmas yra pasiteisinęs
ir sėkmingai veikiantis. 

Įstatymo pakeitimais taip pat siū-
loma nustatyti vieningą užsieniečių re-

gistravimo mechanizmą – visi užsie-
niečiai, turintys interesų ar prievolių
Lietuvoje, būtų registruojami Užsie-
niečių registre. Užsieniečiams šiame
registre būtų suteikiamas unikalus
užsieniečio tapatumo kodas.

Pagal dabartinį teisinį reguliavi-
mą dalis užsieniečių, nesančių Užsie-
niečių registro objektais, bet Lietuvo-
je besinaudojančių paslaugomis, yra at-
skirai registruojami kituose regist-
ruose ar informacinėse sistemose.

Užtikrinus užsieniečių, kurių duo-
menys tvarkomi Lietuvos registruose
ir informacinėse sistemose, tapatumo
nustatymą ir patvirtinimą būtų iš-
vengta duomenų dubliavimo, netikslių
ar klaidingų duomenų tvarkymo, būtų
mažinama administracinė našta ins-
titucijoms, tvarkančioms užsieniečių
duomenis.

Vyriausybės priimtiems įstatymo
„Dėl užsieniečių teisinės padėties” pa-
keitimams dar turės pritarti Seimas.

Lietuvoje lankosi Kanados kariuomenės vadas
Vilnius (BNS) – Pirmojo oficialaus

vizito į Lietuvą atvyko Kanados ka-
riuomenės vadas generolas Jonathan
H. Vance.

Vizitu siekiama stiprinti transat-
lantinius ryšius ir Kanados karinį
bendradarbiavimą su jos sąjunginin-

kėmis Rytų Europoje – Baltijos šalimis.
Kanados kariuomenės vadas bus

supažindintas su Lietuvos kariuome-
nės pajėgumais, jų vystymo priorite-
tais ir planais, šalyje planuojamomis
tarptautinėmis karinėmis pratybomis
ir informacinės erdvės analize.

Iš Vilniaus – tiesiai į Londono finansų centrą
Vilnius (Mano vyriausybė) – Sos-

tinės oro vartuose atidaroma ilgai lauk-
ta nauja kryptis į Londono finansų
centrą. Pirmasis aviakompanijos „LOT
Polish Airlines” lėktuvas iš Vilniaus į
Londono Citį pakilo jau gegužės 1 d. 

Naujoji kryptis reikšminga Lie-
tuvos ekonominei ir socialinei plėtrai,
siekiant pritraukti daugiau užsienio
investicijų, gerinti šalies įvaizdį ir
pasiekiamumą, todėl intensyvias de-
rybas dėl jos vedė net keletas suinte-
resuotų šalių.

Šia galimybe domėjosi ne viena
Europos skrydžių bendrovė, o laimė-
toja tapo Lenkijos LOT. 

Susisiekimas su Jungtine Kara-
lyste šiuo metu Lietuvai yra priorite-
tinis klausimas, kadangi pernai šios
šalies bendrovės tapo aktyviausiomis
investuotojomis ir pagal Lietuvoje įgy-
vendinti planuojamų tiesioginių už-
sienio investicijų projektų skaičių pir-
mą kartą aplenkė investuotojus iš kitų

valstybių.
„Skaičiuojame, kad per pastaruo-

sius trejus metus esame praradę dau-
giau nei 4300 Jungtinės Karalystės ben-
drovių planuotų sukurti naujų darbo
vietų vien dėl to, kad nebuvo tiesioginio
verslo segmento skrydžio tarp Vilniaus
ir Londono”,– sako V. Sinkevičius.

Naujosios krypties plėtrą skatin-
ti pasiruošusi ir Vilniaus savivaldybė,
tam skirdama 2,1 mln. Eur sumą. 

Kasmet tarp Lietuvos ir Jungtinės
Karalystės keliauja apie 1 mln. kelei-
vių, o pastarosios šalies oro uostai
pas mus patenka į populiariausiųjų
penketuką. Tad „LOT Polish Airli-
nes” kompanijos vadovas Rafal Milc-
zarsky neabejoja naujųjų skrydžių iš
Vilniaus potencialu. Anot jo, iki šiol
Lietuva neturėjo alternatyvos toliau
nuo Londono esantiems oro uostams,
tokiems kaip Luton ar Stansted.

Kelionės tarp dviejų sostinių truk-
mė – 3 val.

Pinigus grynins ne tik bankai 
Vilnius (Mano vyriausybė) –  „So-

nect” yra „Fintech” platforma iš Švei-
carijos, leidžianti vartotojams išsiim-
ti grynuosius pinigus be bankomato
paslaugų – dažniausiai iš smulkiųjų
verslininkų (kavinių, parduotuvėlių,
vaistinių, ir t.t.). Platforma padeda
vietos verslams burti bendruomenes ir
pasiekti daugiau naujų klientų. Švei-
carijos startuoliui prireikė vos 18 mė-
nesių, kad taptų didžiausiu grynųjų pi-
nigų išėmimo tinklu savo šalyje. Dabar
įmonė yra pasiruošusi žengti į naujas
rinkas Europoje ir už jos ribų. 

Bankams visame pasaulyje ma-
siškai atsisakant bankomatų, grynųjų
pinigų išėmimas tampa vis problema-
tiškesnis. „Sonect” šią problemą siekia
spręsti sudarydama klientams gali-
mybę grynuosius pinigus išsiimti,
įnešti ir pervesti bet kurioje tinkle da-
lyvaujančioje įmonėje, ar tai būtų ka-

vinė, vaistinė, ar bet kuri kita gry-
nuosius pinigus priimanti vieta.

Lietuva taps pagrindine „Sonect”
būstine Europoje. 

JAV vėl vaduoja Europą – ne nuo nacių
Briuselis (ELTA) – Jungtinių

Valstijų energetikos sekretorius
Rick Perry Briuselyje pasirašė ke-
lias suskystintųjų gamtinių dujų
(SGD) eksporto sutartis, o tai pa-
dvigubins Amerikos SGD eksporto
į Europą pajėgumus iki 112 mlrd.
kub. m per metus.

Pasak R. Perry, praėjus 75 me-
tams po Europos išvadavimo iš na-
cistinės Vokietijos gniaužtų, JAV ir
vėl išlaisvina Europą, tik šį kartą –
nuo rusiškų dujų.

„Jungtinės Valstijos ir vėl su-
teikia Europos žemynui tam tikros
formos laisvę. Tik šįkart tai nėra
jaunų amerikiečių karių forma, o
suskystintų gamtinių dujų forma”,
– Briuselyje sakė R. Perry.

Pasak R. Perry, JAV sprendimas
eksportuoti SGD į Europą suma-
žins ekonomines dujotiekio „Nord
Stream 2” perspektyvas. Baltijos
jūros dugnu tiesiamu „Nord Stream
2” vamzdynu rusiškos dujos bus
tiekiamos Vokietijai.

„Rusija nutrauks jūsų dujų tieki-
mą akimirksniu, jei jūs nesilaikysite
Maskvos politinės krypties”, – įspėjo R.
Perry. Pasak jo, JAV nepalaiko „Nord
Stream 2” projekto – „nėra gerai turė-
ti tik vieną dujų tiekėją”.

R. Perry teigė, kad JAV taip pat
svarsto ir galimybę įvesti sankcijas ES
bendrovėms, dalyvaujančioms „ru-
siško vamzdžio” projekte.

Anksčiau JAV energetikos lobistai
tikino, kad Lenkija yra viena iš šalių,
kuri gali pasistatyti plaukiojantį SGD
terminalą Gdanske, o tai leistų eks-
portuoti Jungtinių Valstijų SGD į Cent-
rinės ir Rytų Europos šalis.

Nors SGD yra kur kas brangesnės
nei Rusijos gamtinės dujos, kai kurios
Europos šalys svarsto mažinti vamz-
dynais tiekiamų dujų apimtis. Šiuo
metu nuo rusiškų dujų visiškai pri-

klausoma Bulgarija skelbė, kad yra pa-
siruošusi importuoti SGD iš Jungtinių
Valstijų, jei dujų kaina būtų konku-
rencinga. Vis dėlto, JAV ambasado-
riaus Europos Sąjungoje Gordon Sond-
land teigimu, JAV vyriausybė nesikiš
į SGD kainodarą.

„Mes konkuruojame su valstybine
įmone, kuri yra smarkiai subsidijuo-
jama (Rusijos „Gazprom”)”, – sakė G.
Sondland.

Rusijos dujų koncernas „Gazp-
rom” valdo „Nord Stream 2” 50 proc.
akcijų. „Gazprom” partneriai – Vo-
kietijos „Wintershall” ir „Uniper”,
Austrijos OMV, Prancūzijos „Engie” ir
Jungtinės Karalystės (JK) bei Nyder-
landų „Royal Dutch Shell” - finansuos
50 proc. projekto ir valdys taip pat
pusę dujotiekį administruojančios
bendrovės akcijų.

J. Assange teismas skyrė 50 savaičių įkalinimo
Londonas (BNS) – Jungtinės Ka-

ralystės teismas skyrė vyriausybių
paslaptis viešinančio tinklalapio „Wi-
kiLeaks„įkūrėjui  Julian Assange 50
savaičių laisvės atėmimo bausmę už
2012 metais pažeistas paleidimo už už-
statą taisykles.

Australas aktyvistas vėl buvo su-
imtas balandžio 11-ąją, Ekvadorui jį iš-

davus. 
J. Assange pabėgo į Ekvadoro am-

basadą 2012 metais, Jungtinės Kara-
lystės teisėjui nurodžius jį išduoti Šve-
dijai, siekusiai apklausti „WikiLeaks”
įkūrėją dėl įtariamos lytinės prievar-
tos ir išžaginimo, nors aktyvistas šiuos
kaltinimus griežtai neigė.

Japonijos imperatorius atveria naują erą
Tokijas (BNS) – Japonijos impe-

ratorius Naruhito, oficialiai perėmęs
Chrizantemų sostą kitą dieną po savo
tėvo istorinės abdikacijos, ir atvėrė
šios monarchijos istorijos naują  lai-
kotarpį.

Pirmąkart per daugiau kaip 200
metų seniausios karališkosios šeimos
narys pasirinkus atsisakyti sosto, iš-
kilmingi ritualai žymėjo tiek impe-
ratoriaus Akihito abdikaciją, tiek
naujojo monarcho Naruhito introni-
zaciją.

Naruhito oficialiai tapo impera-
toriumi gegužės 1  vidurnaktį. Tuo pa-
čiu metu šalyje prasidėjo naujasis lai-
kotarpis Reiwa, kurio pavadinimas
verčiamas kaip „Daili darna”.

59 metų Naruhito perėmė impe-
ratoriaus regalijas, kurių ankstesnę
dieną išsižadėjo jo tėvas: šventąjį kar-
dą ir brangakmenį, taip pat valstybės
ir imperatoriškąjį antspaudus.

Per ceremoniją ir sakydamas int-
ronizacijos kalbą naujasis monarchas

dėvėjo vakarietiškus drabužius, įskai-
tant sunkią auksinę grandinę, žymin-
čią jo pareigas. 

126-asis imperatorius pažadė-
jo „giliai apmąstyti kryptį”, pasirink-
tą jo populiaraus tėvo Akihito, kuris
stengėsi padaryti seniausią pasaulyje
monarchiją artimesnę žmonėms, ypač
ištikus gaivalinėms nelaimėms.

Naruhito pirmasis viešas pasiro-
dymas įvyks gegužės 4 dieną, kai jis vėl
kreipsis į Japonijos žmones.

Tačiau puošniausios ceremonijos
teks palūkėti iki spalio 22 dienos, kai
imperatorius kartu su sutuoktine, vil-
kėdami įmantrius tradicinius drabu-
žius, dalyvaus rūmų iškilmėse, bus
sveikinami virtinės pasaulio lyderių ir
karališkųjų šeimų narių bei bus ve-
žami Tokijo gatvėmis.

Vėliau šį mėnesį Naruhito pir-
mąkart priims kitos valstybės vadovą
– su monarchu susitiks į Japoniją at-
vyksiantis JAV prezidentas Donald
Trump.

Rick Perry: JAV ir vėl išlaisvina Europą, tik šį kar-
tą – nuo rusiškų dujų. 

„Time Magazine“ nuotr.

Lietuva taps pagrindine „Sonect“ būstine
Europoje.  „Sonect“ nuotr. 

Parengė Vitalius Zaikauskas

LIETUVA IR PASAULIS
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Parengė Dainius Ruževičius

SPORTAS

Kauno „Žalgirio” vyriausiasis tre neris
Šarūnas Jasikevičius atsidū rė dar vienos
NBA komandos akiratyje. Į lietuvį nu-
sitaikė Memphis „Grizzlies” komandos
vadovai.

Artimiausiu metu abi pusės tu-
rė tų susitikti. Tiesa, kol kas
„Grizzlies” trenerių paieškos

yra pradinėje stadijoje.
Praėjusią vasarą su Š. Jasikevi čiu-

mi susitiko ir Toronto „Raptors” pre-
zidentas Masai Ujiri. Tada lietuvis
buvo kandidatas užimti vyriausiojo
trenerio postą, vėliau – trenerio asis-
tento. Po šių įvykių Š. Jasikevi čius liko
NBA komandų generalinių direkto-
rių trenerių paieškų kandida tų sąra-
šuose.

43-ejų Š. Jasikevičius labai grei tai
užsirekomendavo tarp NBA klu bų. „Š.
Jasikevičius pasižymi dėl savo lyderio

savybių ir elitinių puolimo stra tegijų.
Lietuvis jau spėjo atvesti ‘Žalgirį’ į
svarbiausias Lietuvos ir Eurolygos
turnyrų kovas”, – rašo ESPN apžval-
gininkai. Pabrėžiama, kad šio trenerio
komandos pasiekia daugiau nei iš jų ti-
kimasi.

Tiesa, Š. Jasikevičius baigdamas
Eurolygos sezoną teigė, jog iš Kauno iš-
važiuoti nesiruošia. „Visą laiką pa-
 brėžiu, kad bus sunku mane iš čia iš-
 traukti. Reikės galbūt išspirti dviem
kojomis pro duris, nebent bus kažkas
labai įspūdingo”, – tada kalbėjo Š. Ja-
sikevičius.

Sezono viduryje prie „Grizzlies”
prisijungė ir kitas lietuvis Jonas Va lan-
čiūnas, kuris buvo išmainytas To ronto
„Raptors” vadovų. Po praėjusio sezono
„Grizzlies” atleido savo trene rį John
Blair Bickerstaff, kuris su komanda iš-
kovojo 33 pergales ir pralaimėjo 49
kartus.

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

Kauno „Žalgiris” šį sezoną svariai pri-
sidėjo prie pastarųjų metų Eu ropos
krepšinio tendencijos – nuolat didė-
jančio amerikiečių skaičiaus stip-
riausiuose žemyno klubuose. Krepši-
ninkai iš JAV pirmą kartą pel nė dau-
giau nei pusę Kauno komandos taškų.
Tačiau kartu „Žalgiris” iš liko lietu-
viškas – pagal vietos žaidėjų indėlį
kauniečiai Eurolygoje užima pirmąją
vietą.

Svarbiausiame Europos krepši-
 nio turnyre stambiausiu tašku
jau daug metų žymima ne Euro-

pos valstybė. Senojo žemyno arenose
zuja begalė amerikiečių, kurie atlieka
svarbiausius vaidmenis ir daugumoje
Eurolygos klubų.

Iš viso šiame Eurolygos regulia ria-
jame sezone žaidė 250 krepšinin kų.
Tarp jų buvo net 83 žaidėjai iš JAV (33,2
proc.). Amerikiečiai pelnė 42,9 proc. Eu-
rolygoje įmestų taškų.

Šį sezoną Eurolygoje žaidė ar vis
dar žaidžia 14 Lietuvos krepšininkų.
Dešimt lietuvių vilkėjo „Žalgirio” ap-

Lietuvos krepšinio gerbėjai ilgą laiką
svajojo apie lietuvį, kuris lai mė tų NBA
čempiono žiedus. Labai arti tikslo buvo
Jonas Valančiūnas, kuris su Toronto
„Raptors” klubu ne kartą žaidė Rytų
konferencijos at krin tamosiose, tačiau
perlipti pusfinalio barjero jiems taip nie-
kada ir nepavyko.

Negana to, šio sezono viduryje J.
Valančiūnas buvo išsiųstas į
Mem phis „Grizzlies” klubą,

kuris baigė NBA pasirodymą jau po re-
guliaraus sezono. 

Tačiau net ir tai lietuviui neuž kir-
to kelio gauti NBA čempiono žiedo
jau šiame sezone. Tiesa, kad taip nu tik-
tų, reikia kelių sąlygų: pirmoji ir svar-
biausia, būtina kad „Raptors” tap tų

NBA čempionais. Antroji, Toronto klu-
bas turėtų pasiūlyti čempiono žiedą J.
Valančiūnui, kuris su kanadiečiais
pradėjo sezoną metė vidutiniškai po
12,8 taško per rungtynes bei padėjo
jiems gerai pasiro dyti pirmoje sezono
dalyje.

Toronto klubas užėmė antrą vie tą
Rytuose ir užsitikrino namų aikš tės
pranašumą superfinale. Žinoma, jei
jis bus pasiektas.

NBA čempionai neprivalo išda-
linti aukso žiedų visiems, kurie atsto-
vavo komandai. Tačiau turint omeny-
je tai, kad J. Valančiūnas Toronte pra-
 leido beveik ištisus septynerius me tus,
yra didelė tikimybė, kad „Rap tors” lie-
tuvį paskelbs NBA čempionu ir įteiks
jam žiedą. Belieka laukti „Raptors”
pergalių NBA „Play-off” varžybose.

Indianos „Pacers” klubas baigė se zoną
NBA ir visą dėmesį telkia stiprinant
komandos sudėtį. Viena iš dilemų – ką
daryti su Domantu Sa boniu.

D. Sabonis dar turi vienerių me -
tų sutartį su „Pacers” klubu, ta-
čiau akivaizdu, kad lietuvis

savo vertę jau įrodė ir 3,5 mln. JAV do-
lerių atlyginimas jam yra per mažas.
Tai puikiai suvokia ir „Pacers” vado-
vai, kurie ne apsisprendžia, ką daryti. 

„D. Sabonis – puikus vyrukas ir
visi požymiai rodo, kad jis mėgaujasi
būdamas Indianoje, – sezoną apibend-

rinančioje konferencijoje kalbėjo ‘Pa-
cers’ prezidentas Kevin Pritchard. –
Jam patinka, kaip yra formuojama
komanda, ir džiaugiasi galėdamas būti
jos dalimi. Galvoju, jog jis nori dides-
nio vaidmens, ir ateityje mums teks
aiškintis, kaip galėtume jį Do mantui
suteikti. D. Sabonis – didelė jėga puo-
lime, kur jo įtaka gali tapti milžiniška,
bet ne kaip šešto žaidėjo, o gal kaip star-
tinio penketo krepši ninko.”

D. Sabonis šį sezoną elitinėje krep-
šinio lygoje fiksavo 13,8 taško, 9,3 at-
kovoto kamuolio, 2,9 rezultatyvaus
perdavimo ir 16,7 balo naudingumą vi-
dutiniškai per 24 žaidimo minutes.

Š. Jasikevičius – 
J. Valančiūno treneris?

J. Valančiūnas gali gauti 
NBA čempiono žiedą

D. Sabonis nori didesnio vaidmens

„Žalgirio” klube – lietuvių jėga
 rangą, kiti keturi atstovavo užsienio
klubams. Tiesa, kelių lietuvių indėlis
buvo labai nežymus.

Šį sezoną pirmą kartą istorijoje
„Žalgiriui” daugiau nei pusę taškų
pelnė amerikiečiai. Tačiau tapusi la-
 biau amerikietiška, Kauno komanda
sugebėjo kartu išlikti ir lietuviška.
Lietuvos krepšininkai reguliariaja me
sezone pelnė 41,3 proc. „Žalgirio” taš-
kų. Pagal vietos žaidėjų indėlį „Žalgi-
ris” užėmė pirmąją vietą.

J. Valančiūnas gali tapti pirmuoju lietuviu, kuriam bus įteiktas NBA čempiono žiedas.

Š. Jasikevičius atsidūrė NBA Memphis „Grizzlies” komandos akiratyje. 



10 DRAUGAS2019 GEGUŽėS 4 d., ŠEŠTADIENIS

Draugui 110. Ko nenunešė laiko tėkmė...

Atkelta iš 1 psl.

„Draugo” puslapiuose ir viso savo
gyvenimo kūryba pateisino šias min-
tis. Gausiame A. Maceinos rašytiniame
palikime neįkainojamos jo įžvalgos, ap-

mąstytos svarbios būties temos, ku-
riose jis kūrė tautinę mokyklą, idealios
šeimos ir valstybės pagrindus, lietu-
viškąją kultūrą, poeziją, savitą filoso-
fiją. Vertybinės išminties pažinimą,
daug sričių apimančios Antano Ma-

Gyvenimas – lyg atvira žaizda

Maceinų šeima prie Nemuno. Julija Maceinienė viena užaugina tris vaikus, kurie taip ir
nesusitiko su savo tėvu, o jaunėlė Danutė Mickūnienė niekada jo gyvo ir nematė.

ceinos kūrybos vienu straipsniu laik-
raštyje neaprėpsi, o ir šio rašinio tiks-
las nėra toks. Neatmetant ypač Lietu-
vai svarbios asmenybės veiklos, turbūt
nedaug kas žino apie jo dramatiškai su-
siklosčiusį likimą, ką jam ir jo šeimai
teko išgyventi sovietinės okupacijos
metais. Tikėtina, jei ne raudonojo
maro represijos, A. Maceinos ir jo šei-
mos likimas būtų susiklostęs kitaip. Ta-
čiau Lietuvos pokario istorija Maceinų
šeimai lėmė kitokio gyvenimo kelią.

Vaikystė begaliniame laukime

Tėvo, su kuriuo niekada gyvai taip
ir nebuvo lemta susitikti, paveikslas jo
dukrai Danutei Maceinaitei-Mickū-
nienei nuo ketverių metų ryškėjo pir-
muose jos kūrybos eilėraščiuose. Da-
nutė prisimena, kad tuose vaikiškuose
posmuose ji vis rašydavo, kaip sėdi
ant tėtyčio kelių. Toks paprastas mer-
gaitiškas noras jausti tėvą, apie kurio
buvimą vis kalbėdavo mama, A. Ma-
ceinos žmona Julija Tverskaitė-Macei-
nienė, Danutę lydėjo visą vaikystę.
Siekdama, kad okupacijos audrų at-
skirti nuo tėvo vyresnėlis Augustinas,
Saulius ir jauniausioji dukra nesi-
jaustų našlaičiai, J. Maceinienė nuolat
vaikams kartodavo, kad jų tėvas yra, tik
jis toli. Mamos įkvėpta tėvo meilė A.
Maceinos vaikus lydėjo visą nelengvą
gyvenimą. „Begalinis tėvo ilgesys. Vai-
kystėje vis laukdavau, kad tuoj, tuoj at-
sivers durys ir ateis tėvelis. Pamenu, kai
po to lemtingo tėvų išsiskyrimo grįžo-
me iš Kulautuvos ir apsigyvenome Kau-
ne. Buvau kokių trejų su puse metų ir
vieną dieną į mūsų namus atėjo vyras,
geras mamos pažįstamas iš prieškario
laikų. Ir aš puoliau jam ant kaklo. La-
bai gerai prisimenu mamos siaubo per-
smelktas akis ir kaip ji man sako: ‘Ne,
Danute, ne...’ Pamenu, tada labai rau-
dojau, o tas vaikystės vaizdas ryškiai
įsirėžė atmintyje. Tikėjimas, kad turi-
me netrukus su tėvu pasimatyti, buvo
mamos labai giliai įdiegtas. Mama sa-
kydavo, kad per šv. Mišias, per tą svar-
 biausią pakylėjimo dalį, kai ko nors pra-
šai, tada tai ir įvyksta. Ir aš iki 16 m. per
kiekvienas Mišias prašydavau: ‘Vieš-
patie, leisk man susitikti su tėveliu’. Ir
turbūt būtent nuo 16 m. supratau, kad
to nebus. Tada įvyko paauglystės lūžis
ir atėjo suvokimas, kur mes gyvename
ir kokia yra mūsų apsuptis”, – pasako-
ja filosofo dukra Danutė Mickūnienė.

Raudonojo maro pradžia

Garsiojo filosofo kūryba ir biog-
rafija įamžinta ne vienoje jo marčios
Tatjanos Maceinienės monografijoje,
tačiau A. Maceinos žmonos J. Macei-
nienės asmenybė iki šiol nėra sulau-
kusi tinkamo kultūrininkų, A. Macei-
nos biografijos tyrinėtojų dėmesio. Pa-
mažu anapilin iškeliaujantys Maceinų
šeimos artimi draugai, šeimos nariai,
tarp kurių ir abu vyriausieji  A. Ma-
ceinos sūnūs – Augustinas ir Saulius,
į amžinybę nusineša anų laikų prisi-
minimus, karo audrose atsidūrusių
Lietuvai svarbių asmenybių gyvenimo
ir kūrybos faktus. Šiandien apie tuos
lemtingus įvykius, kurie išdraskė Ma-
ceinų šeimą, vienintelė iš gausios fi-

losofo šeimos likusi liudininkė dukra
Danutė Mickūnienė sako, kad jos, ma-
mos ir brolių gyvenimas sovietinėje
Lietuvoje buvo lyg atvira žaizda.

Prisiminimais garbaus amžiaus
moteris nusikelia į laiką, kai žinomų to
meto literatų J. Griniaus, Z. Ivinskio ir
kitos inteligentų šeimos slėpėsi Ku-
lautuvoje ir laukė, kol pasibaigs karas.
Garsaus filosofo šeima vis delsė ir ati-
dėliojo išvykimą iš Lietuvos. Panemu-
nėje vyko paskutiniai susišaudymai, ir
niekas netikėjo, kad Lietuva gali būti
okupuota. „Oficialiai iš JAV valdžios at-
stovų buvo skleidžiama informacija,
kad viskas laikina ir kad mes greitai bū-
sime išvaduoti, ir tie naivūs mūsų žmo-
nės negalėjo įsivaizduoti, kad gali būti
kitaip. Mūsų šeimai su trimis mažais
vaikais – vyriausiam broliui Augustinui
tada buvo šešeri, Sauliui – treji, o man
– vos devyni mėnesiai – ir dviem senais
mamos tėvais paskutinę minutę iš-
vykti karo sąlygomis buvo sudėtinga.
Jeigu būtume nusprendę trauktis anks-
čiau, gal ir likimas mūsų būtų buvęs ki-
toks”, – sako D. Mickūnienė. 

Pažintis su tėvu laiškuose

Antanas Maceina į Vokietiją pasi-
traukė vienas. Julija Maceinienė su
savo trim vaikais, padedant geriems
žmonėms, į Kauną grįžo po kelių ilgų
klajonių metų ir pradėjo gyventi oku-
puotoje Lietuvoje. Per tą laiką Julija
Maceinienė neturėjo jokių žinių apie
vyrą. „Kaip per rūką prisimenu, kad
mus Kaune susirado rašytojas Vincas
Mykolaitis-Putinas ir pranešė, kad
nuo tėvo gavo laišką, kuriame jis tei-
raujasi, ar mes nesame išvežti į Sibirą”,
– prisimena D. Mickūnienė. 

Sibiro gulagų šeimai pavyko iš-
vengti. Kaip sako A. Maceinos duktė,
kažkokia gailestinga ranka net kelis kar-
tus juos išbraukė iš tremiamų žmonių
sąrašų. „Nors buvome lagaminus susi-
krovę, ir mama vis sakė, kad važiuosi-
me ten, kur bus daug baltų meškiukų.
Mes vaikai net laukėme tos išvykos”. 

Žinant, kaip veikė sovietinės rep-
resinės sistemos mašina ir kaip žmonės
buvo persekiojami, reti, bet paguo-
džiantys A. Maceinos laiškai iš Vo-
kietijos vis dėlto pasiekdavo J. Macei-
nienę. Aplinkkeliais, paslapčia, per
Amerikos lietuvius ji ne taip dažnai,
bet vis susisiekdavo su savo vyru. 1957
m. pirmąjį tėvo laišką gavo ir Danutė.
Jis buvo rašytas jai. „Švelnus tėviškas
laiškas, kuriame buvo sakoma, kad
jis mūsų niekada nepamiršo. Ant plo-
no popieriaus tėvo ranka rašytas laiš-
kas, prie kurio buvo pridėti ir du man
skirti eilėraščiai”, – apie pirmąją pa-
žintį su tėvu pasakoja D. Mickūnienė.   

Vilionės į komunistinį rojų

Aršios, ideologinės sovietinės pro-
pagandos sąlygomis filosofo A.  Ma-
ceinos laiškai, rašyti šeimai, galėjo
tapti priežastimi būsimiems įvykiams,
kurie, vienas po kito, gudriai veikiant
saugumui, vyko Julijos Maceinienės
gyvenime. KGB agentai nesnaudė, nes
anapus geležinės sienos telkėsi „prie-
šiškai” tarybinei santvarkai nusiteikę
„reakcingi buržuaziniai” lietuviai in-

Julijos Tverskaitės-Maceinienės gyvenimas, jeigu ne sovietinė okupacija, būtų susiklos-
tęs visai kitaip.  Šeimos archyvo nuotraukos
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telektualai. Likę Lietuvoje tik naivūs galėjo nematyti
tikrųjų sovietinės sistemos paskatų. Nors netrūko ir
tokių, kurie kolaboravę su okupaciniu režimu, šven-
tai buvo įsitikinę, kad Lietuva, atsidūrusi „šlovingos”
Rusijos brolijoje, pagaliau sukurs komunistinį rojų.
Beje, tuo rojumi buvo bandoma parsivilioti ne vieną
po karo į Vakarus pasitraukusį menininką, rašyto-
ją ir kitus iškilius Lietuvos protus. 

1955 m., vėlyvą rudenį, vakare einančią po dar-
bo J. Maceinienę gatvėje sustabdė automobilis. Jame
sėdintys įtartini vyrai pašaukė ją vardu ir paprašė
kartu vykti į KGB saugumo rūmus. „Mamai buvo pa-
statytas ultimatumas: arba jūs važiuojate į Vokieti-
ją susitikti su Maceina ir bandote jį įkalbėti, kad jis
grįžtų į Tarybų Lietuvą, arba jūs netenkate savo vai-
kų. Jūs tapsite liaudies priešu, o vaikai bus išvežti
į globos namus”, – prisimena tą laiką filosofo dukra.
Pagal saugumo planą, kol Julija Maceinienė lanky-
sis Vokietijoje, jai buvo liepta visiems pranešti, kad
ji važiuoja  gydytis į sanatoriją Kaukaze. „Kol mamos
nebuvo, pamenu, tuo laiku mūsų namuose vis apsi-
lankydavo, kaip filmuose rodo, toks nykus tipas, vil-
kintis ilgu paltu ir skrybėle. Jis vis atnešdavo atvi-
rukų su Kaukazo vaizdais, kad parodytų mums,
neva, kokiame kurorte yra mama”. 

Julijos ir Antano Maceinų
susitikimas Vokietijoje

J.  Maceinienė KGB rūpesčiu buvo nuskraidin-
ta į Vokietiją. Saugumo  agentų viskas buvo puikiai
imituota – filosofo žmona, kuri mokėjo vokiečių kal-
bą, buvo priskirta prie vienos delegacijos. Įbaugin-
ta ir pasiklausymo „blakėmis” apsagstyta J. Macei-
nienė buvo palydėta prie namo, kur tuo metu gyve-
no Antanas Maceina. „Susitikimo metu mama ban-
dė kažkokiu būdu tėvą perspėti, ir žinoma, kalbėjo
su juo labai aptakiai. Tai buvo baisus susitikimas.
Apie tą išvyką mama ilgai negalėjo šnekėti ir net po
daug metų su begaline širdgėla vos vos pasakojo. Pa-
menu, kaip sakė, kad tėvas negalėjo suprasti, o ji ne-
galėjo paaiškinti savo atvykimo tikslo. Tėvas tada la-
bai išsigando, kreipėsi į policiją, kad jį saugotų, nes
pajuto, jog yra sekamas”, – prisiminimais dalijasi A.
Maceinos dukra. 

Po to lemtingo susitikimo KGB agentai viešbutyje
J. Maceinienei  pranešė, kad bus organizuotas dar vie-
nas susitikimas su jos vyru. Tada iš saugumiečių kal-
bos moteris suprato, kad bus bandoma per prievar-
tą A. Maceiną įkišti į automobilį ir tiesiog jėga jį iš-
vežti iš Vokietijos. „Mama tada parašė jam raštelį, kad
jis neateitų, ir naktį išbėgusi iš viešbučio norėjo tą raš-
telį perduoti patikimam asmeniui. Saugumiečiai ją
pagavo. Ji tą rašelį prarijo. Rytą buvo nuvežta į oro
uostą, įsodinta į lėktuvą ir grąžinta atgal į Lietuvą”,
– pasakoja Maceinų dukra D.  Mickūnienė. 

Gyvenimas kasdieniame siaube

Grįžusi įbauginta J. Maceinienė surinko visus

savo dienoraščius ir atidavė saugoti vienam artimam
bičiuliui. Ji buvo įsitikinusi, kad namuose saugu-
miečiai darys kratą, o suradus dienoraščius jai būtų
grėsęs lageris. Beje, po šios kelionės į Vokietiją J. Ma-
ceinienės susirašinėjimas su vyru nutrūko. Tąkart jų-
dviejų artimai draugei, D. Mickūnienės krikšto ma-
mai, filosofas A. Maceina giliai pergyvendamas vie-
name laiške prasitarė, kad jis negalėjo prileisti min-
ties, jog jo žmona tarnauja bolševikams. 

„Mes gyvenome viename pasaulyje, o tiems,
kurie gyveno visiškai kitame pasaulyje, buvo sunku
suvokti, kas buvo daroma sovietinėje Lietuvoje su
žmonėmis.  Kokių tik interpretacijų neteko spaudo-
je skaityti apie mamos tą išvyką į Vokietiją, net ne-
gera darosi. Tai buvo pats baisiausias ir pats dra-
matiškiausias įvykis po jos išsiskyrimo su tėvu Ku-
lautuvoje, po visų tų pokario išgyvenimų. Stebiuosi,
kaip  mama galutinai nepalūžo”, – sako D. Mickū-
nienė.

Vaikus saugumas sekė net mokykloje

Prisimena, kaip grįžusi iš tos siaubingos kelio-
nės mama jai atvežė žieminę kepurę ir pirštines. Pa-
sipuošusią mamos lauktuvėmis ją sustabdė mokyk-
los direktorė ir paklausė: „Danute, iš kur tokią gra-
žią kepurytę gavai? Turbūt mamytė iš Vokietijos at-
vežė?” Kaip dabar pamenu, akis išplėčiau ir sakau:
„Mama buvo Kaukaze”. O ji: „Ar tikrai? Juk Vokie-
tijoje buvo?” Sunku patikėti – tokia maloni, tokia dė-
mesinga, motinišką rūpestį demonstruojanti direk-
torė, pasirodo, irgi vykdė jai duotą saugumo užduo-
tį, bandė mane provokuoti, kad aš išsiduočiau”, – sako
D. Mickūnienė, tarsi iš naujo išgyvendama tą kupi-
ną nerimo ir netikrumo laiką, kada po tokių įvykių
menko pasitikėjimas žmonėmis, kai įtarimų sukel-
davo kiekvienas, kuris dėl asmeninės naudos buvo
pasiryžęs tave įskųsti saugumui. 

„Mus sekė, bet namuose kratų nebuvo. Saugumas
mus dorojo kitais metodais. Pavyzdžiui, kai susekė,
jog aš būdama 11 klasėje priklausiau organizacijai
‘Jaunoji Lietuva’, dėkui Dievui, į lagerį neišsiuntė,
bet išmetė mane iš mokyklos prieš pat abitūros eg-
zaminus. Teko baigti mokyklą eksternu laikant bai-
giamuosius egzaminus. Po to neleido stoti į Vil-
niaus universitetą. Kai buvau studentė, šantažavo,
kad nebaigsiu mokslų, jeigu mama neparašys atvi-
ro laiško tėvui”, – ypač skaudžiais prisiminimais da-
lijasi A. Maceinos duktė. 

Viskas suaktyvėjo būtent tada, kai Julijos Ma-
ceinienės dienoraščiai pakliuvo į saugumo rankas.
Tas žmogus, kuriam buvo patikėta juos saugoti,
buvo suimtas už antitarybinės literatūros platinimą.
Po kratos jo namuose buvo rasti ir Danutės mamos
dienoraščiai. 

Nesibaigiantis KGB 
persekiojimas

Saugumiečiai, turėdami „įkalčius” savo ranko-
se, nesiliovė terorizavę J. Maceinienės. 1967 m. so-
vietmečiu populiariame „Jaunimo gretų” žurnale
buvo paskelbti jos dienoraščių fragmentai be auto-
rės pavardės, tačiau aiškiai žinant kieno jie yra.
Straipsnio autorius pavarde E. Žeruolis su aiškia nuo-
roda viešai žurnale rašė, kad dienoraščio autorė turi
atsiliepti. 

Danutė, pamačiusi tą atspausdintą niekinančią
rašliavą, išsigandusi paskambino mamai paklausti,
ar ji matė tą straipsnį, o mama ramiu balsu jai atsakė:
„Matyt, ir vėl atėjo mano eilė”. 

Taip ir buvo. Tą vasarą Julija Maceinienė su savo
anūkais atostogavo Palangoje. Į pajūrio kurortą at-
važiavo KGB agentai ir pasakė: „Drauge Maceinie-
ne, turite parašyti į ‘Jaunimo gretas’ atvirą laišką
savo vyrui. Pasakyti, kaip gera gyventi tarybinėje
santvarkoje ir pakviesti, kad jis jus aplankytų ir pa-
matytų, kokia graži dabar Tarybų Lietuva”.  

„Mama pasakė, kad ji nieko nerašys. Tada jai
buvo atsakyta: ‘Tada Jūsų dukra universiteto ne-
baigs’. Aš tuo metu mokiausi VU ketvirtame medi-
cinos kurse”.  

Prievartiniu būdu „Jaunimo gretose” netru-
kus atsirado Tarybų Lietuvą ir jos „pavyzdinę sant-
varką” giriantis atviras Julijos Maceinienės laiškas.
Tik patys artimiausi žinojo šio poelgio kainą, tik pa-
tys artimiausi matė, kiek dvasios jėgų prireikė
šlykščiai kgbistų šantažuojamai moteriai, kad ši im-
tųsi tokios panegirikos sistemai, kuri ją persekiojo
ir negailestingai kėsinosi sugriauti jos ir jos vaikų
gyvenimus. „Senieji draugai, kiti pažįstami ją pa-
smerkė. Tik mes žinojome, kiek mamai kainavo ši-

tie saugumo persekiojimai. Ji iki gyvenimo pabaigos
jautė didžiulį skausmą ir neteisybę. Ji tai priėmė kaip
savo Kryžių. Liko jos dienoraščių puslapiuose  labai
gražus liudijimas, skirtas mano Tėvui: „Myliu Tave
kaip savo pirmą vestuvių dieną”, – prisimena Ma-
ceinų dukra. 

Tiesa, istorija su publikacijomis sovietiniuose
žurnaluose turėjo tęsinį. Po 20 m., 1987-aisiais, jau ki-
tame sovietiniame leidinyje „Švyturys” komunistų
partijos ideologas, publicistas istorikas Stasys Lau-
rinaitis vėl pateikė tuos pačius dienoraščių frag-
mentus su savo šlykščiais ir žeminančiais komenta-
rais. „Mano vargšę Mamą jis pa vertė susipratusia ta-
rybine piliete, kuri atsisakė buržuazinės ideologijos
ir net religijos. Ačiū, Dievui, Mama nesulaukė šito dar
vieno pilamo purvo”, – pasakoja D. Mickūnienė apie
tai, kaip saugumas net po J. Maceinienės mirties ne-
paliko jos ramybėje.  

Jei ne sovietinė okupacija

Menotyrininkė, prieškario Kauno dailės mo-
kyklos dėstytoja J. Tverskaitė-Maceinienė buvo ne-
eilinių gabumų ir, žinoma, jeigu būtų gyvenusi kitu
laiku, būtų pasiekusi profesinių aukštumų. Dar
prieš pažintį su garsiuoju filosofu A. Maceina ben-
dradarbiavo su beveik visais Pirmosios Lietuvos
Respublikos kultūros žurnalais, kuriuose spausdino
savo straipsnius. Karui prasidėjus nespėjo apsiginti
disertacijos, kurią buvo paskyrusi M. K. Čiurlionio
kūrybai. Buvo puiki vertėja, mokėjo vokiečių ir
prancūzų kalbas. Iš šios intelektualinės veiklos šei-
ma nors ir skurdžiai, bet kažkaip vertėsi. Guy de Mou-
passant, V. Hugo, R. Rolland kūriniai Tarybų Lietu-
voje pirmą kartą buvo išversti Julijos Maceinienės.
Oficialiai dėl savo pavardės niekur negalėjo įsidar-
binti, o vertėjavimo, redagavimo darbų užsakymus
gaudavo iš pažįstamų pagal sutartis. D. Mickūnienė
prisimena, kad šeima visą laiką gyveno nepritekliuje,
o mama, norėdama, kad vaikams nieko netrūktų, sve-
tima pavarde buvo įsidarbinusi net žaislų fabrike. 

Danutė Mickūnienė ir jos brolis Saulius Maceina prie tė -
vo, žinomo Lietuvos filosofo Antano Maceinos kapo Vo -
kie tijoje.

Julija Tverskaitė-Maceinienė net po mirties buvo ir toliau
šantažuojama KGB. 

„Pavasarį baigiau mediciną, o rudenį mama
mirė ant mano rankų. Jai buvo tik 64-eri. Manau, kai
mes, visi trys vaikai, palikome gimtuosius namus, su-
kūrėme savo šeimas, turbūt nuo tada jos gyvenimo
prasmė tolo, jai, matyt, atrodė, kad tai pabaiga, nes
savo gyvenime padarė ką galėjo, o svarbiausia – iš-
mokslino ir užaugino vaikus”, –  pasakoja D. Mic-
kūnienė.

Maceinų dukters prisiminimuose J. Maceinienė
išliko be galo švelni, bet reikli mama. Griežtos ar pik-
tos jos neprisimena. „Nuo vaikystės  mums įdiegta,
kad turime daug skaityti, mokytis ir siekti savo
tikslų. Kadangi mama buvo labai įbauginta, apie tėvą
namie šnekėdavome mažai, o po to, kai nutrūko ko-
respondencija, tai ir pokalbiams temų neliko. Viena
žinau – kad mama iki paskutinio atodūsio jį labai my-
lėjo. Savo dienoraštyje rašė: ‘Mielas, Antanai, matyt,
šioj žemėj mudu nesusitiksime, tik įdomu, kuris kurį
sutiks šypsodamasis anapus’ ”, – jautriais prisimi-
nimais dalijasi D. Mickūnienė.

Nukelta 15 psl.
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REmKImE DRAUGO FOnDą
Nuo 1992 metų Draugo fon-
das padeda išlaikyti mūsų lie-
tuvišką, katalikišką „Draugo”
laikraštį. Prisiminkite Draugo
fondą savo testamente. Kele-
tas stambesnių palikimų už-
tikrins „Draugo” laikraščio gy-
vavimą daugelį metų! 

www.draugofondas.org

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

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



,,Sugar Mountain” - 
Eglės Juodvalkės knyga anglų kalba

50metų besitęsianti cukraligė, dvi kasos persodinimo operacijos, trys inks-
tų persodinimo operacijos ir labai sunki širdies operacija – kliūtys gy-

 venimo kely. Bet gyvenimas tęsia si. Autentišku mas ir tikrumas yra šios šeks-
py rinio masto dramos sude damoji dalis. Ji siekia aktorės karjeros ir autos-
to pu keliauja per Euro pą – nuo Strat ford-on-Avon iki Dub rovniko. Ji neieš-
 ko El Dorado, ji su juo susipažįsta. Tai šiuolaikinis pa sakojimas apie lietuvės
moters jausmus ir jausmingumą, nuspalvintas amerikietišku pentimento. Pa-
sakoji mas apima Graikijos salas, apsuptas žydro Egėjo jūros mėlio, akistatą
su žirafomis ir drambliais Afrikos savanoje, santuoką Paryžiaus Mairie du
11e arrondissement, su rūkytos anties kaulais, nuplautais Margaux vynu ir
pėdsakais, vedančiais į atelje prie Pont du Sèvres. Ji betarpiškai patiria ko-
munizmo žlu gimą ir tyrinėja pasaulį nuo ,,Velnio nosies” Ekvadoro Anduo-
se, Di džiosios kinų sienos, iki Melbour no ir Cape Towno. Kraujo tyrimai per-
sipina su Dorothy Sayers detektyvais, o širdies, pulso, plaučių ir kraujo spau-
dimo rodikliai įsiterpia į Lau rence Sterne ,,The Life and Opinions of  Trist-
ram Shandy, Gentleman”. Kovotoja kariauja su tuo, kas matoma ir apčiuo-
piama, bet taip pat su tuo, kas nepažįstama, nematoma ar pa simetę žvaigž-
dėse.   

Henryk Skwarczynski

Knygą galite įsigyti ,,Draugo” knygynėlyje. Kaina – 20 dol. (Illinois valstijos pri-
dėtinės vertės mokestis – 9.25 proc., persiuntimas paštu – 5 dol.) Teiraukitės

tel. 773-585-9500. 

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

PERFINANSAVIMAS ir NUOMA

rasa mitkus
Nekilnojamojo turto ir paskolų brokerė

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

,,Draugo” sudoku nr. 141
išsprendė ir mums atsa kymus at siun tė:

Mečys Šilkaitis, Santa Monica, CA
Vida Karalius, Cleveland, OH

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. 

,,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

Gražus, mielas ir draugiškas šuniukas
ieško gerų namų Chicagos apylinkėje.

tel. 516-851-4786  
el. paštu: remezav@oldwestbury.edu

P E R K U
Lietuvių dailininkų

tapybą, grafiką, skulpturą;
gintaro gabalus ir dirbinius,
senas knygas lietuvių kalba,

senas nuotraukas, dokumentus,
medalius, ženklelius, pašto
ženklus iš DP laikotarpio,

ir visa kitaa kas liečia 
Lietuvos praeitį ir istoriją.

Susisiekit su Modestu Rimkumi:  
617-459-9952, email: 

modeboston@gmail.com

SIŪLO DARBĄ
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T i k s l a s – Amerika 
Atkelta iš 3 psl.

Dar įstrigo vieno ketverių metų
berniuko, vardu Jonukas, istorija. Jo
tėtis ir mama buvo pasiėmę iš banko
paskolą ir kaime nusipirkę namuką.
Kaip tik tuo metu Jonukas susirgo
onkologine liga. O mama nėščia. Šeima
nebeišmanė, kaip gyventi, nes tėvams
reikėjo ir dirbti, ir ligoniuką prižiūrėti,
ir ruoštis antrojo vaikelio gimimui. Pa-
menu, kai tėtis atsiuntė nufilmavęs po-
kalbį su Jonuku. Į klausimą, ko la-
biausiai nori, vaikas graudžiai atsakė:
,,Noriu pasveikti ir turėti namus”. Aš
supratau, kad net ir neturėdama pini-
gų aš tai šeimai aukočiau. Mes surin-
kome reikalingus 10 tūkstančių, šeima
išlaikė namuką, Jonukas pasveiko.
Dabar jam jau 7-eri. Mes gauname
nuotraukų, matome, kaip jis auga.
Dar galima būtų pasakoti apie vai-
kus, kurie auga vaikų namuose, o su-
sirgę neturi, kas kartu su jais sun-
kiausiu momentu būna šalia. Todėl ne-
jučia įsitraukėme į dar vieną akciją
,,Niekieno vaikai”. 

Per penkerius metus parėmėte daugy-
bę Lietuvoje gyvenančių ligoniukų, pa-
lengvinote kai kurių šeimų buitį, surinkote
neįtikėtinas sumas įvairiems projektams. Ko-
kiu būdu jūs pasiekiate tokių puikių rezul-
tatų?

Kažkas manęs paklausė, ar tikrai
per savo organizacijos gyvavimo laiką
esame surinkusios pusę milijono. At-
sakiau, kad netgi daugiau. Visų darbų
nesuminėsi, bet už čia, Amerikoje,
mūsų surinktus gerų žmonių paauko-
tus pinigus buvo suremontuotos Kau-
no  vaikų diabeto centro palatos, įspū-
dinga suma paremti Vilniuje statomų
namučių kūrimosi darbai, finansuotas
ir tebefinansuojamas ne vienas pro-
jektas, paremta nemažai vaikų. Ir ta fi-
nansinė mūsų parama, galima drą-
siai teigti, išgelbėjo ar pakeitė ne vie-
no iš jų gyvenimą. Mūsų fondo dėka jau
daug stebuklų įvyko. Apie tai, ką nu-
veikėme per tuos penkerius metus,

gegužės 18 dienos koncerte žadame
parodyti. Visa mūsų veikla bus sudėta
į neilgą filmuką, kurį labdaringai su-
kūrė bendrovė ,,TVS Digital Media”,
kuriai vadovauja Rytis Januška. Jie ne
pirmą kartą mus tokiu būdu paremia.
Nuolatiniai mūsų rėmėjai yra ,,HMD
Trucking”, kurios savininkai – Hen-
rikas ir Daiva Malūkai. Mūsų veiklą re-
mia daugybė žmonių, aukodami įvai-
rias pinigų sumas. Neįmanoma visų iš-
vardinti, bet mes esame dėkingos net
ir už pačią mažiausią auką. Kartais tos
aukos ateina pačiu netikėčiausiu, skau-
džiausiu keliu. Viena moteris prarado
savo vaiką, jį ištiko staigi mirtis. Drau-
gai tai šeimai surinko didelę sumą. Ta-
čiau vaiką praradę tėvai tuos pinigus
nusprendė paaukoti mūsų organiza-
cijai. Nežinojau, kaip jiems padėkoti,
neradau žodžių. Neseniai mus pali-
kusios mergytės, dėl kurios gyvybės
buvo tiek kovota, Milanytės mama
mums taip pat paaukojo 1 000 dolerių.
Dar naujas kelias aukoti – neretai savo
gimtadienį švenčiantys žmonės pa-
prašo, kad draugai, užuot pirkę gėlių ar
dovanų, tuos pinigus skirtų sergan-
tiems vaikams. Praėjusiais metais
vien per gimtadienius surinkome 10
tūkstančių dolerių. 

Sėkminga organizacija esame dar
ir todėl, kad turime būrį pasišventusiai
dirbančių savanorių moterų. Dabar
mūsų ,,Chicago Mothers Foundation”
narių jau yra 40, nors savo veiklą pra-
dėjome nuo 12 narių. Kiekviena iš jų
yra labai mums svarbi, kiekvienai už
jos darbą norisi kuo daugiausiai dė-
koti. Nors pradėjome savo veiklą labai
nedrąsiai, bet pamatėme, kad galime
padaryti tiek daug. Ir tai įkvėpė mums
didelės drąsos. 

Ačiū už pokalbį. Linkiu, kad jūsų drąsa
kasmet stiprėtų, o fondo rėmėjų  gausėtų.

Norintys paaukoti šiai organizacijai, 
gali siųsti čekį adresu: 

Chicago Mothers Foundation 
14911 127th. St., Lemont, IL 60439

Atkelta iš 7 psl.

Aistė: Ekspedicijos metu ne kar tą
reikėjo ir atsakyti į klausimą „O kas to-
liau?” Viskas priklauso nuo aplinkybių
– tačiau norėtume, kad „Tikslas – Ame-
rika 2019” būtų nu kreipta į Kanadą, kur
lietuviško pa veldo irgi yra, o taip pat va-
karinę New Yorko valstijos dalį, kurios
že mėlapyje dar nežymėjome.

Tikslas – Amerika ateitis

• „Tikslas – Amerika” antroji eks-
pedicija baigėsi, internetiniame že mė-
 lapyje http://www.tikslasamerika.lt
sužymėta per 550 lietuviško pa veldo vie-
tų, jas atrasti padėjo apie 500 žmonių.

• Tačiau projektas tęsiasi toliau.
Visų pirma tikiu, kad net ir valstijose,
kurias aplankėme, lietuviškų vie tų,
atitinkančių „Tikslas – Ame ri ka” kri-
terijus, yra ir daugiau. Visada galima
atsiųsti informaciją apie pa pildomas
vietas – lietuvių bažnyčias, kapines,
klubus, paminklus Lietuvai ar lietu-
viams, lietuviškus vietovardžius ir
kita – augustinas.zemaitis@gmail.com.
Po „Tikslas – Amerika 2017” misijos ir
straipsnių „Drauge” gavome informa-
cijos apie keliolika papildomų lietu-
viškų vietų Naujojoje Anglijoje ir Mid-
Atlantic regione ir jas pa žy mėjome. Ga-
vome ir papildomos informacijos apie
anksčiau pažymėtas lie tuviškas vietas
– tą informaciją irgi įtraukėme.

• Tikimės, kad po „Tikslas – Ame-
 rika 2018” atsiras papildymų Vidurio
Vakarų (Midwest) regionui, nes tikslas
yra, kad žemėlapyje būtų sužy mėtos vi-
sos kriterijus atitinkančios lietuviško
paveldo vietos.

•Be to, tikimės, kad 2019 m. pa vyks
įgyvendinti trečiąją „Tikslas – Ameri-

ka 2019” ekspediciją. Minimali prog-
rama – Kanada bei vakarinė New Yor-
ko valstijos dalis (Rochester, Niagara
Falls, Utica). Esant didesniam finan-
savimui ir galimybėms, mėgintume
prijungti ir JAV Vakarinę pakrantę,
Floridą, Texas – arba, ne sant galimy-
bių, šių vietų lankymą ir žymėjimą nu-
kelti į 2020 m.

• Be pagrindinių „Tikslas – Ame-
 ri ka” misijų nuolat plečiame ir lietu-
viško paveldo užsienyje internetinę
enciklopediją „Gabalėliai Lietuvos”
(http://www.gabaleliailietuvos.lt). Ten
išsamiuose aprašuose aprašytos ir vi-
sos „Tikslas – Amerika” metu lan-
 kytos vietos, yra jų nuotraukų. Ta-
 čiau tuo „Gabalėliai Lietuvos” neapsi-
riboja: pernai lankėme, sužymėjo me
paminklus lietuviams tremtiniams Ka-
zachijoje, su Lietuva susijusias vietas
Bulgarijoje ir Turkijoje.

•Šiuo metu lankome Lotynų Ame-
riką: Braziliją, Argentiną, Urug vajų.
Šiose šalyse lietuviškų vietų galbūt
per mažai, kad vertėtų kurti jų žemė-
lapį (be to, šįsyk viską darome priva-
čiomis lėšomis), tačiau straipsnio ar
straipsnių „Gabalėliai Lietu vos” kiek-
viena jų yra verta.

Daugiau informacijos

Augustinas Žemaitis ir Aistė Že-
maitienė – ekspedicijos „Tikslas – Ame-
rika 2018” dalyviai. Ekspedicijos metu
sudaromas interaktyvus internetinis
lietuviško paveldo JAV žemė la pis -
http://www.tikslasamerika.lt  ir pil-

doma lietuviško paveldo užsienyje en-
ciklopedija  http://www.gabaleliailie-
tuvos.lt. Šis projektas – LR Vyriausybės
kanceliarijos „Šimtme čio iniciatyvų”
konkurso laimėtojas. 

Pabaiga

Čikagos mamų dėka jau
daug stebuklų įvyko

Atkelta iš 11 psl.

Dukrai nebuvo lemta
susitikti su tėvu

Korespondencija su tėvu atgijo
tada, kai A. Maceinai vaikai nusiuntė
žinią apie mamos mirtį. Su pertrau-
komis nuo 1973 m. iki pat jo mirties jie
reguliariai susirašinėjo. Tėvo pažini-
mas toliau vyko per laiškus, o suvoki-
mas, kas jis toks, ir pasididžiavimas
juo, bent jau Danutei, lėmė vienas
ypač svarbus įvykis. ,,Kai vasaros me-
dicininę praktiką teko atlikti Ukmer-
gėje, vienas gydytojas, sužinojęs mano
pavardę, paklausė, ar nebūsiu žinomo
filosofo A. Maceinos giminaitė? Kai pa-
sakiau, kad esu jo dukra, jis man vie-
nai nakčiai davė paskaityti savilaidos
būdu perspausdintą tėvo knygą ‘Niek-
šybės paslaptis’. Pamenu, visą naktį
skaičiau, o po to kruopščiai išsirašiau
svarbias mintis ir citatas. Man buvo be
galo svarbu, jaučiau didelį pakylėjimą,
kad rankose laikau savo tėvo kūrybą”,
– sako D. Mickūnienė.

Po J. Maceinienės mirties tapęs
našliu Antanas Maceina vedė antrą
kartą. Nors Sovietų Sąjungoje jau
sklandė perestroikos vėjai, buvo jun-
tamas šioks toks politinio režimo at-
šilimas, pasimatyti su tėvu nei vienam
Maceinų šeimos vaikui taip ir nepa-
vyko. Kiek kartų bandė gauti leidimą

nuvykti į Vokietiją, vis sulaukdavo to
paties atsakymo: ,,Nėra galimybės”. A.
Maceina mirė 1987 m., taip ir nesu-
laukęs ne tik susitikimo su savo vai-
kais, bet ir Lietuvos Nepriklausomy-
bės. ,,Susirgo plaučių uždegimu ir
mirė per savo gimtadienį. Pamenu,
vyriausioji mano dukra Rasa man pa-
skambino ir pranešė. Iš pradžių nepa-
tikėjau, sakau, taigi jo šiandien gim-
tadienis. Pasirodo, dukra jau buvo ga-
vusi liūdną žinią telefonu iš Vokieti-
jos”, – prisimena netekties akimirką D.
Mickūnienė.

Tėvo kapą ji aplankė 1993 m. Nors
likimas negailestingai iš jos visam
gyvenimui buvo išplėšęs tėvo meilę, A.
Maceinos darbai ir jo kūryba dukrai vi-
sada padėjo tikėjimo kelyje.

,,Sunkiausiais gyvenimo momen-
tais jo kūryba man buvo ir tebėra di-
delis ramstis. O tėvo poezija ypač ar-
tima, esu išmokusi beveik visus jo ei-
lėraščius atmintinai. Nuo ketverių
metų norėjau būti medike, bet visada
turėjau galvoje atsarginį planą. Ma-
niau, jeigu nepavyktų įstoti į mediciną,
pasuksiu į humanitarinius mokslus.
Bet likimas lėmė taip, kad iš pirmo kar-
to įstojau į mediciną ir iki šio laiko vis
dar dirbu gydytoja Žemaičių Kalvari-
joje”, – sako D. Mickūnienė, kuriai
nebuvo lemta gyvai pamatyti savo
tėvo, iškilaus Lietuvos mąstytojo, kū-
rėjo A. Maceinos. 

Gyvenimas – lyg atvira žaizda

Prisiminimas apie vieną iš labdaros renginių, kuriame buvo renkamos aukos mažie-
siems ligoniukams Lietuvoje. ,,Chicago Mothers Foundation” nuotr. 
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Pasidalinkite nuomone

www.facebook.com/draugolaikrastis

draugas.org/mirties

4545 W. 63rd st., Chicago, IL 60629 
tel: 773-585-9500

www.draugofondas.org

DRAUGO FONDAS

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

Visi Meilutės artimieji ir draugai kviečiami į  prisiminimų popietę
A†A Dr. Meilutės Biskienės

,,Gyvenimo mozaika”

Programa:

– Prisiminimai

– Skaidrės

– Muzika

– Vaišės

Kiekvienas žmogus – tai 
vaikščiojantis stebuklas

2019 m. gegužės 19 d.
12:30 – 2 val. p. p. (po šv. Mišių)

Galerija ,,Siela”
14911 East 127th St.,

Lemont, IL

Algimanto Kezio nuotr.

Daugiau informacijos

el. paštu

indrele623@gamail.com 

arba tel. 312-927-6293

Mylimai mamytei

A † A
IRENAI GALINIENEI

mirus, nuoširdžiai užjaučiame  mūsų mielas seses
s. fil. GIEDRĘ PENČYLIENĘ ir vyr. sk. JŪRĄ GALI-
NIS bei jų šeimas. 

Liūdime kartu.

Sofijos Čiurlionienės vyr. sk./skautininkių būrelis

Su 1 000 dolerių:
Viltis Jatulienė, Woodland Hills,

CA, garbės narė, iš viso 4,400 dol.
Juozas ir Irena Polikaičiai, Le-

mont, IL, garbės nariai, iš viso 1,000
dol.

Su 300-200 dolerių:
Birutė Kliorė, Pasadena, CA, gar-

bės narė, iš viso 1,070 dol.
Irena Penikienė, St. Petersburg

Beach, FL, iš viso 300 dol. (auką ji ski-
ria savo  vyro a. a. Gerimanto Peniko
atminimui). 

Su 100 dolerių:
Stasys ir Dalia Strasius, Ann Ar-

bor, MI, garbės nariai, iš viso 4,200 dol.
Narimantas ir Janina Udriai, Far-

mington Hts, MI, garbės nariai,  iš
viso 1,850 dol.

Dr. Robertas Vytas ir Gailė, Auro-
ra, IL, garbės nariai, iš viso 1,100
dol.

Vida Kuprytė, Riverside, IL, gar-
bės narė, iš viso 1,000 dol.

Regimantas ir Lucia Vedegiai,
Huntley, IL, garbės nariai, iš viso

1,000 dol.
Remigijus ir Danutė Belžinskai,

Kirkland, OH, iš viso 825 dol.

Su 50 dolerių:
Algimantas ir Teresė Gečiai, Hun-

tington Valey, PA, garbės nariai, iš
viso 2,650 dol.

Vytas ir Ramutė Petruliai, Frank-
lin, MI, iš viso 825 dol.

Dalia Saulys, Chicago, IL, iš viso
647 dol.

Bronius ir Virginija Nicajus, Con-
card, CA, iš viso 295 dol.

Algimantas ir Audronė Žemaitai-
čiai, CA, iš viso 150 dol.

Nijolė Varnas, Lemont, IL, iš viso
50 dol.

Su 10 dolerių:
Ramunė Krokys, Philadelphia,

PA, iš viso  220 dol.
Antanas ir Roma Krušinskai,

Churchville, PA, iš viso 10 dol,

DF taryba nuoširdžiai dėkoja už au-
kas ir linki visoms Motinoms artimųjų su-
pratimo, jų šilumos ir meilės. 

Motinos diena ir romantiškasis gegužis

Greitai prabėgo kovo ir balandžio mėnesiai, vis dar sugrįžtant šiaurės vė-
jui, magnolijų ir obelų žiedams skleidžiantis. Gegužės mėnuo neleidžia
nuobodžiauti po ilgų žiemos mėnesių. Atbunda ne tik gamta, bet ir kul-

tūrininkai. ,,Draugo” puslapiuose yra pastebėtas ir įvertintas jaunimas, čia spaus-
dinami jų rašiniai. Kiekviename parašytame žodyje slypi žmogaus siela ir vi-
siškai  nesvarbu, ar jis mažas, ar jau suaugęs. 

Minėdami Motinos dieną, ar pagalvojame, kas išmokė mus skaityti, kas buvo
tas žmogus, kuris parodė pirmąsias A, B ir C... Dažniausiai tai buvo mūsų ma-
mos, aprašytos knygose ir įamžintos  dailininkų drobėse. Mama dažnai buvo pir-
moji mūsų mokytoja,  supažindinusi su raidėmis. Mūsų mamos tai pat neleido
pamiršti lietuviško žodžio, dainos ir šokio. Mama yra didžiausia mūsų gyvenimo
dalis.

Daugelio mūsų mamos jau Amžinybėje. Jų vardai įrašyti antkapiniuose pa-
minkluose – čia ar Lietuvoje. Tačiau ne vienas ,,Draugo” skaitytojas ar skaitytoja
mamos vardą yra įrašę į Draugo fondo garbės narius. 

Pasekime ir mes jų pavyzdžiu. Motinos dienos proga įrašykime savo mamas
į ,,Draugo” laikraščio rėmėjų sąrašą, ir šis įprasminimas išliks amžiams. 

Kreipiamės į jus,  kad rašydami testamentus, taip pat nepamirštumėte, jog
nedidelę  turto dalį būtų prasminga paskirti Draugo fondui.

Čekius rašyti – Draugas Foundation ir siųsti adresu 4545 W.  63rd street, Chi-
cago, IL 60629. ID No. 36-391-6303

Draugo fondo taryba    

Tęsiasi DF pavasario vajus

Remkime Draugo fondą
Nuo 1992 metų Draugo fondas padeda išlaikyti mūsų lietuvišką, katalikiš-

ką „Draugo’’ laikraštį. Prisiminkite Draugo fondą savo testamente.
Keletas stambesnių palikimų užtikrins „Draugo’’ 

laikraščio gyvavimą daugelį metų! 

Draugo fonDas • 4545 W. 63rd st., Chicago, IL 60629 •
tel: 773-585-9500 • www.draugofondas.org
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MABENKA RESTAURANT & BANQUETS
Chicago’s Finest Polish & Lithuanian Cuisine

Catering Available & Banquet Hall
for up to 100!

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

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

Lietuvos vaikų globos būrelis „Saulutė”, dėkoja už aukas, skirtas padėti var-
gingai gyvenantiems vai kams ir studentams Lietuvo je.  Auko jo:  Rosemarie Ignash
– 8 dol.;  a. a. Min daugo Balčiausko atminimui  Ra mutė Balčiauskienė – 50 dol., Arū-
nas ir Irena Draugeliai – 50 dol.; a. a. Gražinos ir Benedikto Mačiuikų  at mi nimui  Hen-
rikas ir Ilona Lauciai – 50 dol., Ina Nenortienė – 20 dol.;  vai ko paramai Rita Penčy-
lienė – 360 dol., Laura Alkevičius – 360 dol., Ramunė Račkauskienė – 360 dol., Ra-
 minta Sinkus – 410 dol.;  a. a. dr. Mei lutės Indreika Biskis atminimui Ge di minas In-
dreika – 50 dol. Labai ačiū.

„Saulutė” („Sunlight Orphan Aid”), 1133 Amber Drive, Lemont, Illinois 60439,
tel. 630-243-7275. el. paštas: indretijunelis@sbcglobal.net

www.draugas.org

pAS MUS
IR

AplINk MUS

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

� Gegužės 5 d., sekmadienį, 10 val. r. (po
šv. Mišių) Cicero Šv. Antano parapijos kavos
kambaryje vyks JAV Lietuvių Bendruomenės
Cicero apylinkės metinis narių susirinkimas.
Maloniai kviečiame dalyvauti. 

� Švč. Mergelės Marijos Nekalto Prasidėji-
mo bažnyčioje (2745 W. 44th St., Chicago,
IL) šį sekmadienį, gegužės 5 d., 10 val. r. švę-
sime 3-čiąjį Velykų sekmadienį ir Motinos die-
ną. Prieš šv. Mišias sukalbėsime Švč. Mergelės
Marijos litaniją. Eucharistijos šventimą at-
našaus kun. Gediminas Keršys. Po šv. Mišių
parapijos salėje JAV LB Brighton Parko apy-
linkės vyrų komanda rengia Motinos dienos
pietus. Bus poezijos ir muzikos programa, ku-
rioje dalyvaus Čikagos lituanistinės mokyklos
mokiniai, akordeonistas Rimantas Pumputis,
solistas Algimantas Barniškis bei poetės Ni-
jolė Subatienė ir Vilija Vakarytė. Kviečiame vi-
sus!

� Gegužės 5 d., sekmadienį, 11:30 val. r.
visi kviečiami į šventę, kuri vyks Mount Car-
mel parapijos viršutinėje salėje, Havemeyer
Str. ir North 8th Str, Beooklyn, NY. Kartu at-
švęsime Motinos dieną ir paremsime New Yor-
ko Maironio lituanistinę mokyklą. Bus šven-
tinė programa, pietūs. Daugiau informacijos:
nymaironiomokykla@gmail.com

� JAV LB  Lemonto apylinkės Socialinių rei-
kalų skyrius gegužės 8 d., trečiadienį, 1 val.
p. p. kviečia visus į PLC Lemonte skaityklą,
kur matysite LRT istorinės serijos ,,Laisvės kai-
na. Disidentai” tęsinį.

� Gegužės 19 d. 12:30 val. p. p. Pasaulio
lietuvių centre Lemonte, Banio šeimos salė-
je vyks JAV LB Lemonto apylinkės metinis-
ataskaitinis susirinkimas. Prašome gausiai da-
lyvauti..

“Ascending”
(shown)

& “Descending”
Size: 19” wide x 35” tall.  

In 1989, in his prime Albinas
was experimenting with
abstraction. The late artist’s
work is displayed in churches 
& institutions throughout the
U.S. & Europe.

For prices, visit 
www.albinaselskus.com/for-sale

To purchase, contact 
daughter Adria Elskus 
acelskus@gmail.com

www.albinaselskus.com

Offered – FOR SALE –  
THE LAST TWO painted art glass panels 

created by renowned stained glass artist, author & teacher, 

ALBInAS ELSKUS

Kaip jau skelbėme, šiandieną, gegužės 4 d.,
Pasaulio lietuvių centre (PLC) Lemonte ati-
dengiamas paminklas partizanų vadui Adol-
fui Ramanauskui- Vanagui. Aplink pamink-
lą ateityje bus sukurtas Laisvės parkas – po pa-
minklo atidengimo PLC numato šį projektą pa-
viešinti ir pradėti lėšų telkimą jo įkūrimui. ,,Nu-
matydami Centro veiklos plėtrą, norime su-
kurti dar vieną erdvę, kuri būtų ne tik graži, bet
ir tarnautų bendruomenei. Tai būtų aikštė, skir-
ta potencialiems sezoniniams renginiams,
kaip pavyzdžiui, minėjimams, gyvo garso
koncertams, šokių ratelių pasirodymams,

kino vakarams, lauko parodoms ir kitiems kū-
rybiniams projektams. Taip pat numatyta
instaliuoti jaukias sėdimas erdves, kur galė-
tume tiesiog pabūti vieni su kitais. Projektas
nemažas, tačiau turime vilties, kad aikštė
taps būrimosi vieta, bus gausiai naudojama
visų organizacijų ir bendruomenės narių. Ti-
kimės visos bendruomenės paramos ir ini-
ciatyvos kuriant Laisvės parką. Visai netrukus
paskelbsime, kaip galite prisidėti prie šio
projekto. Plėskime lietuvišką veiklą ir junkime
kuo daugiau lietuvių į bendruomenę”, – sa-
koma PLC pranešime spaudai.

Šalia paminklo Vanagui – Laisvės aikštė

Būsimo Laisvės parko maketas

Gegužės 7 d., antradienį, 6:30
val. v. LR generaliniame konsu-
late New Yorke, 420 Fifth Ave.,
New York, NY 10018, vyks atsi-
minimų vakaras su  A. Rama-
nausko-Vanago (1918–1957)
dukra Auksute Ramanauskaite-
Skokauskiene ir anūke, Lietuvos
kariuomenės pulkininke-leite-
nante Inga Jancevičiene. Renginį
moderuos URM Užsienio lietu-
vių departamento direktorius
Marijus Gudynas. 

Apie dalyvavimą pranešti:
ny.renginiai@urm.lt

Sveikiname�visas�mamytes�ir�močiutes�su�Motinos�diena!
Linkime�jums�artimųjų�meilės�ir�šiltų�saulutės�spindulių!


