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Truputis mokslo atitolina nuo Dievo, daug – vėl pas jį atveda. – Louis Pasteur 

Traukos centras – kalėdinė 
Katedros aikštė – 8 psl.

ŠIAME NUMERYJE:

Draugija pasaulio 
lietuviams pažinti – 4 psl.

VITALIUS ZAIKAUSKAS

Lygiai prieš metus, kai laikrodžių dūžiai skelbė bepraside-
dančius naujuosius, 2019-uosius…

…prasidėjo „Draugo” jubiliejiniai metai. Iki senuko „Drau-
go” jubiliejaus buvo likę 188 dienos;

…prasidėjo rinkiminiai metai. Paskutinis Prezidentės Dalios
Grybauskaitės valdymo pusmetis. Ryškėjp naujieji pretendentai
į prezidentus. Kai kurie kalbėjo atvirai apie norą siekti aukščiausio
šalies pareigūno posto, kai kurie, nors buvo likę vos penki mė-
nesiai, vis dar slapukavo, kalbėjo užuominomis; 

…kasdien artėjo referendumas dėl dvigubos pilietybės,
nors valdžios pastangų ir dėmesio akivaizdžiai trūko; 

…ruoštasi ir ir savivaldybių rinkimams. 

Sausis

Prezidentė D. Grybauskaitė paskelbė apie pa-
skutiniuosius savo svarbiausius vizitus, pirmiausia
– taip vadinamas „pasaulio galingųjų susitikimas”
Šveicarijos kurorte Davose; taip pat dažnai vyks į
Briuselį, kur visus šokdina Jungtinė Karalystė, nie-
kaip neapsisprendžianti – nori palikti Europos Są-
jungą ar likti joje. Nerimauja dėl savo ateities ir tūks-
tančiai lietuvių, gyvenančių Anglijoje, nes tai palies
ir juos. 

Pačiomis pirmosiomis naujųjų metų dienomis pa-
skelbta, kur praėjusiais metais lietuviai dažniausiai
skraidė – atspėjote – į Londoną.  

Įsigaliojo įstatymas, draudžiantis nemokamai
dalinti plastikinius maišelius. – 8 psl. 

Šiandien – du žvilgsniai į praėjusius metus

Kas buvo, ko siekėme,  ką gavome ...

Pardavę savo namus keliauja aplink pasaulį
VIRGINIJA PETRAUSKIENĖ

Praėjusią savaitę Pasaulio lietu-
vių centre Lemonte buvo su-
rengtas susitikimas su keliauto-
jais aplink pasaulį, projekto
,,1000WOW” dalyviais, Audriu-
mi ir Alma Sutkais, sutuoktinių
pora iš Panevėžio. Čikaga tapo jų
pirmojo kelionės etapo paskuti-
niuoju tašku. Nuo šios jų kelionės
pradžios – praėjusių metų lapk-
ričio – iki pirmojo etapo pabaigos
Čikagoje praėjo vieneri metai,
vienas mėnuo ir vienuolika dienų.
Per tą laiką buvo apsilankyta
Antarktidoje, pervažiuota Pietų,
Centrinė Amerika, Kanada ir JAV
– iš viso nuvažiuota 90 tūkstan-
čių kilometrų.  Dabar keliautojų
laukia trumpas poilsis, po kurio
ketveriems metams suplanuo-
tas maršrutas aplink pasaulį bus
tęsiamas – antrieji metai skirti
Australijai ir daliai Azijos.  

Audrius ir Alma įgyvendina savo
svajonę keliauti aplink pasaulį ir
pamatyti 1000 nuostabiausių ob-

jektų. Todėl ir projekto pavadinimas –
,,1000WOW”. Baigę kelionę, jie žada iš-
leisti fotografijų albumą. Praėjusių
metų pabaigoje pora pardavė savo su
meile statytus ir įrengtus namus Pa-

nevėžio rajone, o iš dalies gautų pini-
gų įsigijo du kemperius, kuriuos pa-
vadino Troba ir Gryčia. Vienu iš jų per
visą Amerikos žemyną keliavo patys,
o kitą nuomojo prie jų kelionės metu
prisijungusioms kitoms keliautojų
poroms. 

– 6 psl. 

Audrius ir Alma Sutkai su savo Troba – kemperiu, kuriame gyveno visus metus,  keliauda-
mi per Ameriką. 
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Mielieji Lietuvos žmonės,

štai ir sulaukėme to nuostabaus momento, kuomet kaip upeliukai iš įvai-
rių pasaulio ir Lietuvos kampelių susibėgome į tai, ką turime brangiausio,
– savo šeimas.

Kūdikėlio Jėzaus gimimo akivaizdoje vienas kitą stipriai apkabinome,
priglaudėme prie širdies, paglostėme akimis. Prie bendro stalo dalinomės
kalėdaičiais. Ir mažas, ir didelis, ir stiprus, ir pavargęs – visi sustojome ties
tuo, kas yra amžina ir nedaloma.

Pasiimkime šią nuotaiką ir į 2020 metus. Pažvelkime į svetimą žmo-
gų artimojo akimis, nusišypsokime nuliūdusiam, padėkime suklupusiam,
suteikime vilties nebetikinčiam.

Jaukaus ir ramaus šv. Kūčių vakaro, mielieji.

Džiaugsmingo, stebuklingo šv. Kalėdų ryto mūsų mažiesiems.

Laimingų, džiaugsmingų šv. Kalėdų kiekvienam Lietuvos žmogui.

Būkite laimingi.

PRELATAS EDMUNDAS J. PUTRIMAS
Lietuvos Vyskupų Konferencijos  Delegatas 

užsienio lietuvių katalikų Sielovadai

Aš atėjau, kad žmonės turėtų gyvenimą, 
kad apsčiai jo turėtų (Jn 10, 10).

Brangieji, su šventomis Kalėdomis!

Ši gražiausia metų šventė mums primena apie viltį, kurią pa-
sauliui dovanoja Jėzaus gimimas. Viltį, kad Dievas, tapęs žmogu-
mi, mums atneš ramybę ir susitaikymo dovaną su Juo ir su vienas
kitu. Viltį, kad atrasime Jame ir savyje jėgų tapti labiau mylinčiais
savo artimą.

Šiemet Amazonijos sinodo dalyviai svarstė, kaip vykdyti sielo-
vadą milžiniškame Amazonijos regione, kur Bažnyčia neturi pa-
kankamai resursų, kad galėtų visus pasiekti ir visiems patarnauti.
Paprastai sakant, svarstyta, kaip skelbti Jėzaus Gerąją Naujieną vie-
nose didžiausių pasaulio vyskupijų. 

Kita vertus, šiais laikais mus nuo Dievo ir nuo vienas kito ski-
ria ne vien dideli atstumai, bet ir individualizmo kultūra – kai no-
ras gyventi tik sau ir dėl savęs, širdį paverčia neįžengiamomis
džiunglėmis. Daugelis mūsų savo dienas leidžia tankiai apgyven-
tuose didmiesčiuose, tačiau vis daugiau žmonių nepriklauso ben-
druomenėms ir patiria vienatvę bei apleistumą. Kartais atrodo,
kad dar niekuomet negyvenome taip toli vieni nuo kitų. 

Tegul Dievas dosniai atlygina jums visiems, kurių dėka kitų gy-
venimas gali būti džiugesnis, pilnesnis. Nuoširdžiai dėkojame dau-
geliui organizacijų, paramos fondų, tarp jų ir Lietuvių katalikų re-
liginei šalpai, kurie savo kasdieniu darbu išpildo Jėzaus žodžius: Iš
tiesų sakau jums, kiek kartų tai padarėte vienam iš šitų mažiau-
siųjų mano brolių, man padarėte (Mt 25, 40).

Meldžiu Dievą, kad ateinančiais metais mums visiems sektųsi
padėti Jėzų atrasti tiems, kas dar Jo nepažįsta, ypač mūsų šeimose,
bendruomenėse. Priimkime Jį į savo gyvenimus ir šventes kaip ar-
timą draugą ir bičiulį. 

Linkiu Jums Dievo artumo Kalėdų šventėje ir pilnų 2020 metų
Maldos vienybėje.

Prelatas Edmundas J. Putrimas

P.S. Sveikinimo�vaizdo�įrašą�galite�rasti�internete�adresu�www.sielovada.orgŠventų Kalėdų
proga sveikiname

visus ir linkime, kad
per atei nan  čius Naujus
metus mūsų veiklą

lydėtų darnos ir vie nin gumo dvasia,
siekiant Tėvynei Lietuvai švie sios
ateities, o išeivijai – tautinio atsparumo.

AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBA
4545 W 63rd Street, Chciago, IL 60629

Apjungianti išeivijos organizacijas nuo 1915 metų

Lietuvos Respublikos Prezidento 
Gitano Nausėdos ir 

ponios Dianos Nausėdienės 
sveikinimas šv. Kalėdų proga

Palydėdami Pasaulio lietuvių metus,
kurie buvo kupini prasmingų darbų ir naujų iššūkių,

su didelėmis viltimis žengiame į Naujuosius.
Tegul Lietuvos vardas mūsų širdyse kels
pasididžiavimo ir bendrystės jausmus,

teiks drąsos, įkvėps naujiems sumanymams.

Tegul artėjantys Naujieji metai nuskaidrina
Jūsų kasdienybę, sustiprina viltį ir atneša džiaugsmo.

Linksmų šv. Kalėdų ir laimingų 2020-ųjų metų!



Kitokios nuomonės

Istoriko, Seimo nario dr. Arvydo
Anušausko nuomone, kun. J. Borevi-
čiaus liudijimas yra svarbus, ir patei-
kia daugiau žinių ir apie liudytoją
kun. J. Borevičių, ir apie liudijimo ap-
linkybes. Kartu su kitais Šiaulių ku-
nigais jėzuitais įsitraukęs į žydų gel-
bėjimą J. Borevičius (1906–1989) po

karo pasitraukė į Šveicariją, nuo 1946 m. gyveno JAV
(2017 m. jam buvo suteiktas valstybinis apdovanoji-
mas – Žūvančiųjų gelbėjimo kryžius, nes jis pripa-
žintas asmeniškai išgelbėjęs Goldą Perienę su sū-
numi Amosu). Istorikas sako: „Apklausa buvo ne at-
sitiktinė. JAV Teisingumo departamento Specia-
liųjų tyrimų tarnybos (daugiau žinomos kaip Offi-
ce of  Special Investigation arba OSI) teisininkas Alan
Held turėjo tikslą apklausti liudininką apie Antaną
Virkutį, buvusį Šiaulių kalėjimo darbuotoją vokie-
čių okupacijos metais. Tuo metu OSI tyrė ne vieno
lietuvio biografiją ir aiškinosi santykius su vokiečių
okupacine valdžia, ar nebuvo nuslėptas dalyvavimas
holokauste ir kituose nusikaltimuose žmonišku-
mui. Apklausai pasibaigus visas dokumentas buvo
patvirtintas notaro Jean Korinko Sweeney, kuris
konstatavo, jog liudininkas Jonas Borevičius buvo
‘tinkamai prisaikdintas liudyti tik tiesą’”. Taigi ga-
lima teigti – jeigu kunigo liudijimas pateko į proto-
kolą, teismas priėmė jį be išlygų.

O V. Landsbergis paskubėjusiems išreikšti ne-
pasitikėjimą Genocido centru pataria atsiprašyti ir
mano, kad atrastasis ir paskelbtasis dokumentas yra
didelės reikšmės ne tik J. Noreikos atminimui:
„Jame – ir žinia apie pogrindinio rezistencinio ‘Lie-
tuvių fronto’ kūrimąsi ‘beveik tuo metu, kai atėjo vo-
kiečiai’, ir žydų gelbstimoji veikla su iškeltomis drą-
sių gelbėtojų pavardėmis. Tai gydytojos S. Jasaitie-
nė, I. Luinienė, kunigai Petras Dziegoraitis ir Adol-
fas Kleiba, jėzuitas tėvas Požėla ir jo bevardis drau-
gas, gaminęs daugybę suklastotų gimimo liudijimų
(be abejo, žydams) ir už tai vokiečių pakartas. Ar tuo
domisi Jad Vašem? Peikti, kad toks nežinotas do-
kumentas nūnai paskelbtas – vienas mūsų posovie-
tinių paradoksų”. 

Priminsime, kad J. Noreika 1943 m. vasarį ges-
tapo buvo suimtas ir daugiau kaip dvejus metus pra-
leido Stuthofo koncentracijos stovykloje. Rusams
konclagerį užėmus J. Noreika buvo mobilizuotas į
Raudonąją armiją eiliniu. 1945 m. įsidarbino Moks-
lų akademijoje juriskonsultu ir pradėjo ieškoti ryšių

su antisovietiniu pogrindžiu. 1946
m. pradžioje su bendraminčiais
įkūrė Lietuvos tautinę tarybą ir
pradėjo ruoštis sukilimui, kurį
ketino pradėti įvykus Sovietų Są-
jungos ir Vakarų valstybių ka-
rui, kurio tikėjosi. Tais pat metais
buvusios bendramintės, vėliau
sovietų garbintos rašytojos Vale-
rijos Valsiūnienės buvo išduotas ir
pasmerktas mirčiai. 1997 m. J.
Noreika-Generolas Vėtra apdo-
vanotas Vyčio Kryžiaus 1-ojo laips-
nio ordinu po mirties.

Viltis

Kalėdų akivaizdoje norisi tu-
rėti viltį, kad tyrimas dėl J. No-
reikos vyks toliau, ir mes kada
nors galėsime sužinoti visą tiesą
apie šį skaudaus likimo žmogų.
Lietuvos prezidentas G. Nausėda
yra pasižadėjęs rūpintis, kad būtų
atrasti partizanų vado Juozo Luk-
šos-Daumanto palaikai. Lygiai
taip pat reikia valstybės įsikišimo
ir baigiant dėlioti taškus dėl J. No-
reikos santykio su žydų genocidu
– kad jis būtų pagaliau arba ištei-
sintas, arba nuteistas, kad tie, ku-
rie kuria frontą prieš Lietuvos
didvyrius, nebeturėtų argumentų.
Jeigu per maža Lietuvos autori-
tetų, gal kreiptis išaiškinimo į
tarptautinius? Laikas užbaigti pa-
niekos procesą, nes tie šūkalioji-
mai daugelį skaudina, priešina
valstybę ir daro žalos tarptauti-
niam prestižui.

jęs norėti išsukti tautietį; esą tai ne pirmas kartas,
kai buvo gelbėjami tautiečiai nuo represijų Sovie-
tų Sąjungoje, kur teisingo teismo nebuvo galima ti-
kėtis ir grėsė politinis susidorojimas. „Dauguma liu-
dijo už savo tėvynainius, už savo tautiečius, jie pa-
lankūs kaltinamiesiems. Tai savaime suprantama,
šioje vietoje reiškiasi solidarumas. Tokių paliudi-
jimų yra buvę tokiose bylose ir čia tikrai nėra nau-
jiena”, – sakė istorikas. 

Įdomiausia, kad istorikai kaltina Genocido
centrą nekritiškumu, o patys elgiasi lygiai taip pat
– liudytojo pareiškimą įvardija kaip galimą netei-
sybę, nors patys su liudijimo aplinkybėmis nėra su-
sipažinę.

Aplinkybės

Kun. J. Borevičius buvo apklausiamas kito
žmogaus byloje. Liudijimas apie Joną Noreiką įvy-
ko kalbant apie aplinkybes, kokiomis sąlygomis pats
kunigas įsitraukė į žydų gelbėjimą. Paklaustas, ar
žino „apie pogrindinį judėjimą, vykusį Lietuvoje na-
cių okupacijos metais”, kunigas atsakęs: „Tai buvo
aktyvus pogrindis. O vieną dieną pogrindžio vadas
susitiko su manimi”. „Koks buvo to vado vardas?”
„Jonas Noraika [Noreika]”. „Ar jis vadovavo visos
Lietuvos mastu?” „Ne. Tik Vakarų Lietuvos.” „Šiau-
lių srities?” „Vakarų Lietuvos, tai daugiau nei
Šiaulių srities”. „Koks buvo pogrindžio tikslas?”
„Kai jis manęs paprašė dalyvauti tame [pogrindžio]
darbe, aš jam pasakiau, kad esu katalikų kunigas ir
man priimtina tik labdaringa, o ne politinė ar ka-
rinė veikla. Jis sakė, jog su tuo sutinka. Ir paprašė
sutelkti nedidelę kunigų grupelę, kuri tiesiogiai pa-
dėtų Šiaulių gete esantiems žydams” (iš Genocido
centro pažymos). Dokumente rašoma, kad kunigo
J. Borevičiaus liudijimą dėl J. Noreikos pastangų gel-
bėti Šiaulių žydus papildo kitų Šiaulių žydų gelbė-
tojų liudijimai. Šis liudijimas bei istorinės aplin-
kybės leidžia teigti, kad Šiaulių apskrities viršininko
pareigas Jonas Noreika naudojo kaip priedangą
veikti pogrindyje.

Prieš Kalėdas vieni kitiems linkime
ko nors šviesaus, gero, malonaus,
teisingo. Bet gėris nėra vien asme-
ninis, juk mes priklausome tam tik-
rai visuomenei, tautai, valstybei.
Tad galime gerumo, teisingumo
linkėti ir savo gentainiams, savo
tautai ir valstybei.

Ši istorija irgi yra žydų tema, kaip ir pačios Ka-
lėdos, bet kalėdinė ji gali būti tik paskutiniąja
žinia, kuri teikia vilties, kad rasime sprendimą

ir teisybę. O istorijos herojus mums visiems gerai ži-
nomas. Prieš šias šventes pasirodė žinia, prisidedanti
prie partizanų vado Jono Noreikos-Generolo Vėtros,
hitlerinio Stuthofo konclagerio kalinio, rusiškųjų
okupantų nuteisto mirti ir nužudyto 1947 m. vasarį,
vardo reabilitavimo. Lietuvos gyventojų genocido ir
rezistencijos tyrimų centras (LGGRTC) išplatino nau-
jausią tyrimą dėl jo veiklos vokiečiams 1941 m.
okupavus Lietuvą. Iki šiol viešojoje erdvėje vyksta
jo smerkimo kampanija, kad jis, būdamas Šiaulių ap-
skrities viršininkas, kuriuo jį 1940 m. paskyrė dar
Laikinoji Lietuvos vyriausybė, neva prisidėjo prie
žydų žudymo – pasirašė raštus dėl žydų geto steigi-
mo ir žydų turto tvarkymo. Prisimename, kad šią va-
sarą nuo Vrublevskių bibliotekos, kur Noreika dir-
bo ir kūrė pogrindį, sienos Vilniaus mero įsakymu
dėl to buvo nuimta jam skirta atminimo lenta. 

O naujausias tyrimas rodo, kad J. Noreika at-
virkščiai – prisidėjo prie Šiaulių žydų gelbėjimo ir
buvo laikomas antinacinio pasipriešinimo dalyviu.
Taip teigiama Lietuvos ir Latvijos jėzuitų provincijos
archyve rastame kun. Jono Borevičiaus liudijime
JAV teisme. Valstybinio Vilniaus Gaono žydų mu-
ziejaus siūlymu už žydų gelbėjimą kun. Jonas Bo-
revičius yra apdovanotas Žūvančiųjų gelbėjimo
kryžiumi (2017 m.), jam Šiauliuose pastatyta atmi-
nimo lenta (2019 m.). Taigi kunigu galima tikėti. K.
Borevičius (1906–1989) 1986 m. liudijo Illinois Šiau-
rės apygardos Rytų skyriaus teisme Čikagoje.

Abejonės

Kadangi ginčai šia tema yra gana nervingi, tuo-
jau po Genocido centro pareiškimo pasipylė abejo-
nės. Užklaustas Vilniaus meras R. Šimašius, kuris
nuimdamas atminimo lentą tuo pačiu ir pasmerkė
Noreiką, pareiškė, kad jo ši žinia neįtikina: „ta me-
džiaga neatsako į visus klausimus”. Meras pasirėmė
istoriko Alvydo Nikžentaičio
nuomone. O šio istoriko nuo-
monė – kad Genocido centras į
liudijimą pasižiūrėjo nekritiš-
kai. „Istorikams, kaip ir žur-
nalistams, galioja tas pats prin-
cipas – tam tikras skeptiškumas
liudininkų atžvilgiu, kurie liu-
dija praėjus vos ne 50 metų nuo
tų įvykių. Tai yra vienas mo-
mentas, nes reikėtų pakanka-
mai gerai žinoti, kokiomis ap-
linkybėmis buvo duodami pa-
rodymai, apie ką buvo kalbama,
pagaliau reikėtų išsiaiškinti
liudininko ryšius su tuo, apie
kurį liudijama. Šitas kritikos
principas galioja visiems”, –
15min.lt sakė A. Nikžentaitis. Is-
torikui nepasitikėjimą kelia ir
pažymos autorius Dalius Stan-
cikas, esą jis nuolat ieškąs J. No-
reikos veiklai pateisinančių ap-
linkybių. Lyg tame būtų kas
nors smerktina. Juk pasaulio
žydai yra specialiai įkūrę Wie-
sentalio centrą, kuris ieško nu-
sikaltėlių, susitepusių žydų žu-
dynėse. Tad kodėl negali būti
vieno žmogaus tikslas gelbėti
kito žmogaus garbę, jeigu jis yra
įsitikinęs, kad tas yra apšmeiž-
tas. 

Genocido centro tyrimą ir
kunigo liudijimą komentavo ir
istorikas Nerijus Šepetys. Jo
komentaras dar kategoriškesnis
– jis kun. Borevičių įvardija
tarsi melagiu, kuris, nors ir tu-
rėdamas gerų ketinimų – galė-
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Kalėdinės viltys
AUDRONė V. ŠKIUDAITė
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                                  Vašingtonas, Kolumbijos apygarda 

 
Mielieji,   
 
Nuoširdžiai sveikinu visus Jungtinėse Valstijose gyvenančius lietuvius ir Lietuvos draugus su Šv. 
Kalėdomis ir artėjančiais Naujaisiais Metais. 
 
Dėkoju Jums už Jūsų aktyvią ir prasmingą veiklą Amerikoje, puoselėjamą lietuvybę, lietuvių kalbą ir 
lietuviškas tradicijas. 
 
Šiais metais iškilmingai paminėjome Pasaulio lietuvių metus ir „Lietuvių chartos”, įprasminančios 
mūsų tautos tapatybę, mūsų žmonių pasirinktą kryptį ir mūsų visų, nesvarbu kur gyventume, meilę 
Lietuvai, jubiliejų. Prisimindami praėjusius metus, su viltimi žvelkime į ateinančius Naujuosius. 
 
Didžiuojuosi Amerikoje gyvenančių lietuvių pasiekimais ir Jūsų ypatingai glaudžiais ir betarpiškais 
ryšiais su tėvyne. Jūs esate gyvybiškai svarbi globalios Pasaulio lietuvių bendruomenės ir Lietuvos, 
kitais metais švenčiančios atkurtos Nepriklausomybės 30 metų jubiliejų, dalis. 
 
Linkiu gražiausias metų šventes praleisti apsuptiems šeimos narių, draugų ir artimųjų. Kviečiu 
prisiminti savo draugus ir artimuosius Lietuvoje, nepamiršti pasidalinti šventine nuotaika ir savo 
dosnumu su tais, kurie negali pasidžiaugti artimųjų meile ir šiluma. 
 
Linksmų Šv. Kalėdų ir gražių Naujųjų Metų Jums ir Jūsų artimiesiems! 
 
 
 
 
 
Ambasadorius                                                                                    Rolandas Kriščiūnas  
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TELKINIAI

Naujai įkurta Draugija pasaulio lietuviams pažinti turi daug ateities planų
ALGIS VAŠKEVIČIUS

Neseniai Lietuvoje įkurta nauja organizacija – Drau-
gija pasaulio lie tuviams pažinti. Tai asociacija, ku rios
steigėjai – keli fiziniai asmenys. Tarp jų – ir šios drau-
gijos pirmi nin kė, istorikė, Lietuvos nacionalinės Mar-
tyno Mažvydo bibliotekos Doku mentinio paveldo
tyrimų departamen to vyriausioji metodininkė-tyrėja
ir Adolfo Damušio demokratijos stu dijų centro vadovė
dr. Ilona Stru mickienė. Draugija vienija išeivijos isto-
riją, kultūrą ir paveldą išmanan čius tyrėjus bei švietėjus
ar tiesiog šia tematika besidominčius asmenis.

„Idėja įsteigti tokią draugiją sklandė jau seniai,
gal kokius dvejus metus, o ją įregistravome
lapkričio mė nesį. Jau daug kartų įvairiuose

renginiuose, konferencijose keldavo me aktualius
su diasporos gyvenimu susijusius klausimus, bet tai
būdavo tarsi pakalbėjimas sau. Mes norime ir sie-
kiame apjungti mokytojus, tyrė jus, bibliotekininkus,
archyvarus, vi sus, kuriems rūpi išeivijos istorija ir
problemos, emigracijos klausimai. 

mo kyk los pasitinka sugrįžtančius išeivijos vaikus”.
Pasak diskusijos rengėjų, vaikų integracija

švietimo sistemoje – aktuali tema grįžtamosios mig-
racijos kontekste. Vienas iš esminių veiksnių, le mian-
čių apsisprendimą grįžti, yra Lie tuvos švietimo sis-
temos pasiren gimas priimti ir integruoti sugrįžtan -
čius išeivijos vaikus. Su kokiais iššū kiais susiduria
iš emigracijos grįžę vaikai ir jų tėvai, kokias gali-
mybes jiems padėti turi mokytojai, ką reiktų dary-
ti, norint sumažinti emigracijos patirčių kuriamus
barjerus, kaip pa versti šias patirtis privalumais
mo kantis, bandant suprasti lietuviškumo klausimus,
bendraujant klasėje ar mokykloje? – į šiuos klausi-
mus ban dyta atsakyti renginio metu.

Jame dalyvavo istorijos mokytojas, Vytauto Di-
džiojo universiteto lektorius Domas Boguševičius,
matema tikos mokytoja, edukologė Vilija Dab rišienė,
tėvų pusės lūkesčius ir pastebėjimus išsakė Irma
Liauzun, o Už sie nio reikalų ministerijos Užsienio lie-
tuvių reikalų departamento direktorius Marijus
Gudynas, kuris savo kalboje negailėjo karčių žodžių
mūsų švietimo sistemai.

Diskusiją moderavo Norvegijos Lietuvių Ben-
druomenės pirminin kas Gediminas Karoblis, kuris
yra Nor vegijos mokslo ir technologijos universiteto
Muzikos instituto profesorius, filosofas, daugybę
metų dėstęs Vytauto Didžiojo universitete, kaip eks-
pertas vertinęs ne vieną mokslo projektą tiek Lie-
tuvoje, tiek kitose valstybėse. Jo dukra Justė, dirbanti
Oslo miesto lituanistinėje mokykloje „Gintaras” į po-
kalbį įsijungė „Sky pe” pa galba.

Pasak G. Karoblio, jis pats gyvena tarp Lietuvos
ir Norvegijos, o statistika rodo, kad šiemet į Norve-
giją at vyko apie 500 lietuvių, išvyko – 300. Iš Vokie-
tijos per metus į Lietuvą sugrįžo 600 žmonių, tarp jų
nemaža dalis – vaikų. Jis klausė, ar Lietuva yra pa-
sirengusi priimti šiuos grįžtančius vaikus, kokios su-
daromos sąlygos jiems čia mokytis ir tobulėti. Ir jis,
ir kiti diskusijos dalyviai teigė, kad mo kymosi lygis
Lietuvoje yra geras, ypač turint galvoje, kad tam ski-
riamas finansavimas yra kelis kartus mažesnis nei
kitose Vakarų Europos šalyse ar Amerikoje.

„Aš šešerius metus gyvenau Pran cūzijoje, į ku-
rią išvykau, kai duk roms buvo vieneri ir treji su puse
metų. Prieš dvejus metus grįžome gy venti į Lietuvą
ir dukroms nebuvo sunku čia adaptuotis, nes jos ge-
rai kalbėjo lietuviškai, mes šeimoje dėl to labai
stengėmės. Jos turėjo čia vie ną papildomą pamoką,
ir pati mokymosi sistema buvo priimtina, bendra vi-
mo problemų iš pradžių buvo, bet jas išsprendėme”,
– pasakojo I. Liau zun.

G. Karoblis pasakojo, kad kai ga vo darbą Nor-
vegijos universitete, ten išvyko su savo dukromis. Vie-
na duk ra po septynerių metų gyvenimo Nor vegijoje
grįžo į Lietuvą, dirba Santa riš kių ligoninėje, o kita
dirba Oslo lituanistinėje mokykloje „Gintaras”. 

„Kai lietuvių vaikai ateina į mū sų mokyklą,
problema būna labai skirtingas jų pasirengimo lygis.
Kai ateina čia gimęs dešimtmetis, jo nor vegų kalba
būna labai gera, o lietuvių – prastoka. Reikia prie
visų derintis, reikia parinkti atitinkamas užduotis,
ir tai nėra paprasta. Čia labai daug kas priklauso nuo

Diskusijų dalyviai (iš k.): G. Karoblis, I. Liauzun, V. Dabrišienė, D. Boguševičius. Pirmasis naujos draugijos renginys sulaukė nemažo dėmesio.  A.�Vaškevičiaus�nuotraukos

B. Krapauskienė pasidalijo savo patirtimis grįžus į Lietuvą
iš Amerikos.

tėvų, nuo to, kokie jų prioritetai, kas jiems svarbu,
kiek jie įsitraukia į šį procesą. Būna atvejų, kai šei-
mos jau yra apsisprendusios grįžti į Lietuvą, tada
tiems jų vai kams siunčiame vadovėlius, pratybų są-
siuvinius, kiek įmanoma pataria me”, – sakė Justina
Karoblytė-Ardzi jauskienė.

Klausimų, temų yra daug ir įvai rių. Štai įvyko
‘Brexit’ – ar mes turi me ginti savo šalies piliečius?
Kas bus, jei tie maždaug 300 tūkstančių lietuvių su-
grįš į gimtinę? Dar labai trūksta pozityvaus požiū-
rio į šiuos pro cesus, nes dabar, laikantis politi nio ko-
rektiškumo, tik šiek tiek pakal bama apie tai, ir vis-
kas. Draugijos veik la dar yra tik pradinėje stadijo-
je, bet mums labai svarbus grįžtamasis ryšys, svar-
bi yra sklaida pasiekiant įvairius šalies regionus”,
– „Draugo”  korespondentui sakė I. Strumickienė.

Ar pasiruošę priimti sugrįžtančius vaikus?

Draugijos nariais jau yra kelios dešimtys žmo-
nių, ji yra atvira ir lau kia jų daugiau. Pirmasis nau-
josios draugijos renginys gruodžio viduryje su-
rengtas Kaune, Prezidento Valdo Adamkaus biblio-
tekoje – muziejuje. Čia vyko diskusija „Kaip mūsų

Paklausta, ar yra bendradarbiavi mas tarp li-
tuanistinių mokyklų ir Lietuvos švietimo institucijų
ji teigė, kad jis yra, gaunami strateginiai pla nai, tam
tikra koordinacija vyksta, bet vis dėlto daugelis vai-
kų pasako, kad tėvai dar neplanuoja grįžti į Lie tuvą. 

Diskusijoje dalyvavę pedagogai iš tų mokyklų,
kurias lanko į Lietuvą grįžę vaikai sakė, jog grįž-
tančiųjų skaičius nuolat auga – jose mokosi vis dau-
giau vaikų, grįžusių iš Jungti nės Karalystės, Airijos,
Švedijos, Čekijos, Jungtinių Amerikos Valstijų ir kitų
šalių. Be to, yra ir vaikų iš ki tų pasaulio šalių, ku-
rių tėvai įsikūrė Lietuvoje ir siekia čia integruotis.
Tokiems vaikams mokyti prie moki nio krepšelio pri-
dedama 30 procentų lėšų, tam specialiai rengiami mo-
kyto jai, jiems vyksta mokymai.

Svarbu ir diasporos pažinimas

Prezidento Valdo Adamkaus gimnazijos peda-
gogė Birutė Krapauskie nė pasidalino savo šeimos pa-
tirtimi. Jų šeima gyveno Jungtinėse Ameri kos Vals-
tijose, Seattle mieste, kur sū nus Andrius lankė
„Lino” lituanisti nę mokyklą.

„Grįžome iš Amerikos gyventi į Lietuvą prieš
ketverius metus. And riaus emocinė būklė sugrįžus
buvo su dėtinga – jam čia gyvenantys žmo nės pasi-
rodė nelabai kultūringi, daug kas skyrėsi nuo to, prie
ko buvo pri pratęs Amerikoje. Su tokiais sugrįžusiais

Pokalbis „Skype” su Oslo „Gintaro” lituanistinės mokyklos
mokytoja J. Karoblyte-Ardzijaus kiene.



5DRAUGAS 2019�GRUODŽIO�24�D.,�ANTRADIENIS

vaikais dirbantys mokytojai turi kel-
ti sau ypatingus uždavinius ir atsaky-
ti sau į klausimą, ar jam svarbu tik pa-
sakyti, ką tas vaikas moka arba ne-
moka, ar keliamas aukštesnis tikslas
norint, kad vaikas išmoktų ir tada da-
roma viskas šiam tikslui pasiekti”, –
kalbėjo B. Krapauskienė.    

Pasak jos, Seatttle mieste emig-
rantų vaikai surenkami rytais į vieną
vietą ir čia nuo 8 iki 10 valandos ryto
iš pradžių jie yra mokomi anglų kal-
bos, o vėliau grįžta į savo mo kyklas ir
ten iki 3 val. p. p. dirba su savo klase.
Į Lietuvą grįžęs jos sū nus Andrius pra-
dėjo lankyti mokyklą viena klase že-
miau nei Amerikoje, ir taip buvo leng-
viau adaptuotis, be to, labai padėjo ir
neformalusis ugdymas. Dabar šioje
gimnazijoje mokosi aštuoni iš emig-
racijos grįžę vaikai ir jiems sekasi ge-
rai. 

Diskusijoje dalyvavęs Lietuvių iš-
eivijos instituto direktorius  profeso-
rius Eugenijus Aleksandravičius at-
kreipė dėmesį į tai, kad svarbu yra ne
tik lietuvių kalbos išmokimas – būtina
diegti ir diasporos pažinimą, jos isto-
rijos ir vaidmens atskleidimą, nes da-
bar mokymo programose apie tai vi-
siškai nekalbama, ir net išeivijos lite-
ratūra pristatoma paviršuti niš kai, be
Antano Škėmos ir Alfonso Nykos-Ni-
liūno kitų vardų beveik nėra.  

„Mes pažiūrėkime, kiek ta Adolfo
Šapokos ‘Istorija’ kalbėjo apie pasau lio
lietuvius, išeivijos istoriją ir kiek da-
bartiniai istorijos vadovėliai apie tai
kalba. Jei tu vaikams nepasakoji apie
diasporą, apie tai, kokia didžiulė mūsų
tautos dalis buvo priversta emigruoti,
tai jie negauna labai svarbių žinių, ir
nežino savo istorijos”, – įsitikinęs pro-
fesorius.

Draugijos pirmininkė I. Strumic-
 kienė mano, kad pirmasis renginys pa-
vyko, diskusija buvo įdomi ir nau din-
ga. Jau galvojama ir apie būsimus
darbus bei ateities planus. Savo tie sio-
giniame darbe Nacionalinėje Mar tyno
Mažvydo bibliotekoje ji parengė pro-
jektą Lietuvos kultūros tarybai grįž-
tamosios migracijos tema: „30 isto-
 rijų 30 metų: grįžusiųjų patirtys ir in-
dėlis Lietuvos valstybingumo įtvir tini-
mui”. Ši tema artima ir naujosios
draugijos planuojamai veiklai. 

„Kitąmet Lietuva švęs 30-tasias
Nepriklausomybės atkūrimo meti nes.
Nors jau nemažai žinoma ir ka bama
apie lietuvių išeivijos indėlį Lietuvos
nepriklausomybės atstatymo procese,
apie lietuvių išeivijos indėlį įtvirti-
nant Lietuvos valstybin gumą, plėtojant
Lietuvos politiką, eko nomiką, kultūrą
ir kitas visuo meninio gyvenimo sritis
žinome la bai mažai. Šiuo projektu no-
rėtume atkreipti dėmesį į šią temą,
ypač į sugrįžusiuosius ir šiuo metu iš
emigracijos į Lietuvą sugrįžtančius – į
jų motyvus, patirtis, sėmės ir nesėkmės
istorijas. Taip pat 1997 m. į Lietuvą su-
grįžusi Adolfo ir Jadvygos Damu šių šei-
ma mus ir paskatino imtis šios temos.

Siekdami išsaugoti atmintį apie
šiuos žmones ir jų patirtis, norime
pa rengti interviu/pasikalbėjimų cik lą
su sugrįžusiaisiais, ilgalaikėms atos-
togoms atvykstančiais lietuviais, kurie
prisideda prie įvairių Lietuvos gyve-
nimo sričių formavimo. Ieškome žmo-
nių, kurie į Lietuvą sugrįžo po 1990 m.,
o diasporoje praleido bent keletą metų
ir norėtų pasidalinti savo nustebimais,
patirtimis, išgyvenimais ir iššūkiais
sugrįžus. Laukiame visų norinčių pa-
sidalinti savo patirtimis ir kviečiame
rekomenduoti draugus ir pažįstamus.
Norėtume paprašyti, kad pasidalintu-
mėte šia informacija su tais, kuriems
ji būtų aktuali”, – teigia savo kreipi-
mesi I. Strumickienė. 

ZIGMAS TAMAKAUSKAS

Netrukus apskritame, iš  žaliuojan čių
eglės ar pušų šakų nupintame vainike,
simbolizuojančiame amžinumo, išti-
kimybės bei  vienybės ženklą,  įžiebsi-
me ketvirtąją advento – ramybės ir mei-
lės žvakę. Į mūsų namus ir širdis pasklis
kalėdinio džiaugsmo Šviesa. Ne vienam
Kalėdų šventės ati daro ir gražių prisi-
minimų skry nią, ypač Kūčių vakaras, jo
paslaptinga šventa didybė – širdžių su-
sijungimo bei tarpusavio meilės bei vie-
nybės vakarienė. Ji susijusi ne tik su pa-
 puošta eglute, Kalėdų Senelio do va no-
mis, bet svarbiausia – su atėjusiu į pa-
saulį Gerumo ženklu – Kūdikėlio Jėzaus
gimimu. Prisiminimų laipte liais dažnai
nusileidžiame ir į savo vaikystės bei jau-
nystės dienų žaliuojantį viltimi ir gra-
žiais siekimais pa puoštą sodą.

masis žodis. Visi pakiliai balsu trauk-
davome giesmę „Sveikas, Jėzau gi-
musis”.  

Rytmetyje – žiūrėk po eglute guli
laukto ir vėl nepamatyto Kalėdų Se ne-
lio dovanėlės...

Mokiausi vadinamojoje komjau-
nimo vardo vidurinėje mokykloje, da-
bar vėl susigrąžinusioje  garbingą
„Aušros” vardą. Ruošiantis  vienam
Kū čių vakarui, pasigirdo netikėtas
beldimasis į duris, paskui – į langus.
Kas tai ? Tarpduryje stovėjo svirdu-
liuo jantis, jau gerokai apgirtęs mo-
kyklos rusų kalbos mokytojas R., pa-
siųstas tikrinti, ar mokinių namuose
ne švenčiamos Kūčios. Tik tas šnipi-
nėjimas jo šeimininkams maža duo-
davo naudos: mokinių tėvai, kaip ir
moki niai, žinojo to mokytojo silpnybę
alko holiui – pirmuose jo apsilankymo
namuose būdavo gerokai „pavai ši -
namas” tuo gėrimu, į kitus eidavo jau
gerokai įkaušęs, o dar toliau  – vos pa-

Kunigas dr. Kazimieras Ambrasas (v.) Kauno Jėzuitų namuose  su savo svečiais – žurnalistu Edvardu Šiugžda ir su buvusiu VVU ben-
dramoksliu Zigmu Tama kausku (d.).    Aldonos�Grigaitienės�nuotr.

Palaimingo Kūčių vakaro paslaptis

Augome darnioje šeimoje kartu
su jaunesniu broliu Jonuku.
Kūčių die ną puošdavome tėtės

parneštą eg lutę. Jos žaislus daugiau-
siai daryda vome patys karpydami ir
lankstydami įvairiaspalvius popierių
lakštus. Tokius  padarytus  žaislus,  į
blizgantį popierių įvyniotus saldai-
nius ir  ne didučius obuolius kabinda-
vome ant žaliaskarės šakų. Šerkšną at-
stodavo padraikyti baltutės vatos gaba -
lė liai. Prie eglės praretintų šakų pri seg-
davome ir žvakučių laikiklius su ma-
žytėmis žvakėmis.  Žvakutes, simboli-
zuojančias Jėzaus gimimo šviesą, už-
degdavome prieš Kūčių vakaro va ka-
rienę, kurios savo skleidžiama Švie sa
šildydavo ir visą Kūčių vakaro ma-
mutės gražiai parengtą stalą, pastaty-
tą ant jo Kryželį, mūsų sukalbėtos
maldos žodžius, pasidalintą tarpusavio
meilę įprasminantį kalėdaitį.

Po Kūčių vakarienės kartu su tė-
 vais sniegu užklotomis gatvėmis eida -
vome į netoliese esančią vadina mą
Šaričių (Šv. Gertrūdos) bažnytėlę da-
lyvauti Bernelių Mišiose, o kai so vie-
 tinė valdžia ją uždarė, eidavome į Ka-
tedrą, kur taip pat maloniai nu teikdavo
įrengta puošni Prakartėlė, tuometi-
nio vyskupijos valdytojo ka nauninko
dr. Juozapo  Stankevičiaus, pasipuo-
šusiu iškilminga mitra, aukojamos iš-
kilmingos šv. Mišios, jo pa mokslinis, su
patriotine nuostata tartas  sveikina-

einantis... Tokį į namus retai kas įsi-
leisdavo. Dažnai būdavo per re ligi nes
šventes, sekmadieniais ar per geguži-
nes pamaldas siunčiami prie bažnyčių
atitinkami mokytojai sura ši nėti į jas
atėjusių vaikų pavardes. Prasidėdavo
vieno ar kito tokio pa žymėto mokinio
„auklėjimas” – sienlaikraštyje pasi-
rodydavo pajuokian čios karikatūros,
ateistiškai nusitei kusio direktoriaus
pokalbiai su tė vais, grasinimai. Pana-
šų „pokalbį” su buvusiu vienais metais
mūsų mo kyklos direktoriumi K. teko
patirti ir mano tėvams. Tokiom bru-
taliom prie monėm sovietinė sistema
norėjo atimti ir tą laimingąjį, roman-
tinėm spalvom nuspalvintą vaikystės
Kūčių vakarą, jį sužaloti, ištrinti. Ta-
čiau tai sukeldavo dar didesnį pasiry-
žimą artintis prie gimusio Jėzaus Švie-
sos, išlaikant savo tautines krikščioniš -
kas vertybes, savo šaknis.

Įsimintinos ir vėlesnio laiko – ant-
rųjų studijų metų Kūčios Vilniaus
universitete. Jas organizavo tuomet
penktakursis lituanistas Kazimieras
Ambrasas, vėliau tapęs humanitari nių
mokslų daktaru, studentų pamėgtu
dėstytoju, docentu, Vatikano radijo
Lietuviškos redakcijos vedėju. Siau-
čiant okupaciniam vėjui, jis bai gė pog-
rindinę kunigų seminariją, ta po arki-
vyskupo Julijono Steponavi čiaus įšven-
tintu iškiliu kunigu – ra šytoju ir ver-
tėju, dvasios vadu.

mi kalėdaitį prašėme Dievo palaimos
ne tik sau, bet ir visai Lietuvai. Paskui
vai šinomės mūsų darbščiųjų mergai-
čių pagamintais Kūčių valgiais, trau-
kė me iš po staltiesės šieno smilgeles,
stengėmės įsiklausyti į vakaro slaptin -
gąją rimtį, stengėmės pajusti mūsų
dvasinio susitelkimo Esmę. Norėjo-
 me nuspėti ir savo ateities kontūrus. Ti-
kėjome didžia Viltimi. Nuo Kūčių sta-
lo ragavome medaus – šviesos ir svei-
katos simbolį, spanguolių – ap sau gan-
čių nuo priešų kėslų, duonos ir pyra-
go – stiprybės, gerumo bei iš tikimybės
simbolį.

Susibūrimą baigėme gimusio Jė-
 zaus pasveikinimo giesme, paskui su-
 sikibę rankomis pagiedojome „Lietu -
va brangi” ir „Marija, Marija”.

Šis mūsų vakaras lyg buvo pa lai-
 mintas Dievo ranka, nes vėliau, pra si-
dėjus tardymams ir represijoms, jis
niekieno nebuvo išduotas. Sovieti niai
saugumiečiai apie jį taip ir ne sužinojo.
Tai liko – neišduoto, palai mingo Kūčių
vakaro paslaptis.

Jaunatviškų dienų Kūčių vakaro
aidai tegul skamba ir mūsų šiandie ni-
nių dienų būtyje, įpareigojant mus iš-
laikyti savo tautos krikščionišką dva  -
sią, jos svetimų vėjų nesugniuž dytą
dvasinę kultūrą. Tegul mūsų  Ka  lė dos
prasideda ne vilionėmis dvel kiančiose
parduotuvėse, o Kris taus gimimu pa-
ženklintoje mūsų širdies Prakartėlėje.

Tai buvo 1956-ųjų metų Kūčios.
Kūčių vakarienė buvo parengta viena -
me užmiesčio privačiame name. Į ją pa-
kvietėme ir kitų miesto aukštųjų mo-
kyklų patikimus studentus. Ėmė mės ir
tam tikro atsargumo. Už tokį organi-
zuotą „religinį susirinkimą”     galėjo
labai nukentėti ne tik šio su sirinkimo
organizatorius, bet ir jo da lyviai. Pa-
sidalinome penketukais. Tik vienas
iš jų žinojo kelią. Laimin gai pasiekėme
numatytą vietą. Visi susėdome prie bal-
ta staltiese užtiesto didžiulio stalo.
Konservatorijos teat ri nio fakulteto
studentas Algis Bub ne lis raiškiai pas-
kaitė Švč. Mergelės Marijos litaniją, iš-
tikimas mano stu dijų bičiulis Adolfas
Gurskis, atmin tinai mokėjęs daugybę
eilėraščių, padeklamavo Bernardo
Brazdžionio eilėraštį, skirtą Kalėdų
Kristui. Visi, vadovaujami Kazimiero
Ambraso, prie gražiai papuoštos eg-
lutės ir šviečiant ketvirtajai advento
žvakei, garsiai pasimeldėme. Laužda-
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Atkelta iš 1 psl.

Kas porą mėnesių Sutkų bendrakeleiviai pasi-
keisdavo. Kelionės pabaigoje trumpam keliautojų ko-
mandos atokvėpiui savo svetingus namus pasiūlė vie-
name iš Čikagos priemiesčių įsikūrę Almantas ir Jo-
vilė Paulavičiai. 

Prieš išskrisdami iš Amerikos žemyno, keliauto-
jai sutiko ,,Draugo” skaitytojams papasakoti savo pir-
mųjų metų kelionės įspūdžius. 

Mūsų pašnekovas – kelionės sumanytojas, pa-
tyręs keliautojas Audrius, kuris jau ne vienerius me-
tus savo laiką skiria bekelės automobilių sportui. Jis
2002–2005 metais yra kelis kartus įveikęs sunkiausią
,,Ladoga Trophy” maratoną ir jame laimėjęs pirmą-
ją vietą TR3 kategorijoje. Keliautojas kartu su žmo-
na buvo dalyvavęs visureigių ekspedicijoje ,,Altajus-
Mongolija-Baikalas”, visureigiu apkeliavęs Europą, Af-
riką, Sibirą ir Uralo kalnus. 

Kaip jaučiatės baigę kelionę po Ameriką ir atvykę į Či-
kagą? Kokie patys šviežiausi įspūdžiai? 

Šią pirmųjų metų kelionę buvome suskirstę į
septynis etapus, kuriuos įveikėme per 13 mėnesių.
Kiekviename iš jų keitėsi mūsų draugai bendrake-
leiviai. Mes keliavome su Gryčia, o bendrakeleiviams
kiekvienam etapui nuomojome Trobą. Į Čikagą at-
vykome kartu su mano pusbroliu Giedriumi Su-
tkumi ir jo žmona Nemira. Mus nustebino tai, ką mes
čia radome: Lemonte esančiame PLC įsitikinome,
kad čia tikrai yra antroji Lietuva. Jeigu reikėtų rink-
tis, kur gyventi užsienyje, pasirinkimas būtų aiškus
– Čikaga. Tačiau kol kas turime Lietuvą, kurioje
mums labai gera gyventi. 

Pagal pirminį šios kelionės planą turėjome fi-
nišuoti Vancouver mieste, atrodė, kad iš ten bus pi-
giau laivu perplukdyti kemperius  į Australiją. Bet
taip atsiko, kad Australijoje susiradome kitus auto-
mobilius, paskaičiavome, kad taip bus pigiau negu
gabenti Gryčią ir Trobą. Taigi, abu kemperiai jau
plaukia į Lietuvą. Per tą laiką, kol mes būsime
Australijoje, jie bus tvarkomi, remontuojami, ren-
giami kitam kelionės etapui. 

Šiame, paskutiniame pirmųjų metų  kelionės eta-
pe, JAV, per anksti žiema atėjo. Mus ,,prispaudė”, li-
kus trim savaitėms iki finišo jau buvo minusinė tem-
peratūra, daug kur pasnigo. Teko išleisti iš kempe-
rių vandenį ir tris savaites ,,pravalkatavome”, ne-
turėdami vandens nei indams plauti, nei dušui ma-
šinose. Tekdavo praustis sustojus ,,trockstopuose”
arba kempinge. Bet jau ir kempingų apie 80 procentų
uždaryta. Planavome finišuoti gruodžio 20 dieną, bet
,,Atlantic Express” pasakė, kad 17 dieną turime pa-
krauti kemperius kelionei į Lietuvą. Atvažiavome 13
dieną, kaip tik jau baigėsi automobilių draudimai. 

Automobiliai atlaikė, o kaip žmonės? Keliavote, gy-
venote mašinose vienerius metus, vieną mėnesį ir 11 die-
nų, tiek laiko nebuvote namie…

Mes nebeturime namų, juos pardavėme. Lietu-
va bet kokiu atveju nuolat mūsų mintyse. Ir pirmo-
mis dienomis, ir pirmais mėnesiais jauti tą ilgesį. Bet

aš visą laiką lyginu su kitomis situacijomis. Juk daug
žmonių turi artimųjų, kurie yra kalėjime, arba gy-
vena emigracijoje ir jie retai pasimato. Mūsų pro-
jektas  ,,1000WOW” yra darbinis, mes ne pailsėti va-
žiavome. Kai PLC sakėme, kad grįžę iš Australijos no-
rime pasiimti atostogų pusei metų, tai žmonės juo-
kėsi. Daugeliui atrodo, kad mūsų kelionė aplink pa-
saulį yra atostogos. Bet iš tikrųjų tai darbas. Darbas
iki smulkmenų. Tu gali leisti pasiimti vieną išeigi-
nę per savaitę, tai labai gerai. Bet kartais ir to neiš-
eina. Visi etapai labai skirtingi, kada tu važiuoji Pie-
tų, Centrinėje Amerikoje, kur prastesni keliai, daug
sienų, tau 3–4 dienas kartais tenka praleisti  pasie-
niuose. Be to, iš Columbijos kėlėmės į Panamą,  4 die-
nas konteineriuose plukdėme mašinas. Tuos dalykus
sunku įvertinti, kiek laiko užims. Tos dienos niekur
neprapuola nei versle, nei gyvenime. Jas turi ,,ati-
dirbti”, ,,atbėgti”. O dar labai drausmina tai, kad
draugai, kurie kartu važiuoja, tam tikrame mieste
turi skrydžio bilietus. Privalome suspėti įveikti eta-
pą laiku. 

Keliaujant dažnai nutinka taip, kad tik pradžioje ste-
biesi ir žaviesi nauja šalimi. Bet po kurio laiko pripranti prie
naujos aplinkos, ji tampa tavo kasdienybe, kurioje ,,pameti”

stebuklus. Ar dažnai pavykdavo ,,išsiplėšti” iš kelionės ru-
tinos ir patirti akimirkos, dienos grožį ir stebuklą, prisiminti,
kad tai, ką jūs darote, yra fantastika? 

Mes negalvojame, kad darome kažkokius fan-
tastiškus dalykus. Yra projektas, kelionė, pavirtusi
į gyvenimo būdą. Daugumai žmonių atrodo, kad mes
darome kažką ypatingo. Taip, mes pasiryžome pa-
keisti savo gyvenimą. Bet aplinkui yra daug dides-
nių pasiryžimo pavyzdžių: pvz., kam pasiryžta žmo-
nės, kad nugalėtų ligą – kartais tam prireikia ne-
žmoniškų jėgų. O mūsų projektas – mes suaugome,
vaikai užaugo, ,,išskrido” iš namų. Mums pavyko su-
sitvarkyti, susiderinti galimų problemų tikimybes
(juk namuose tėvai liko)…

Apie grožio matymą arba jau nebematymą:
taip, kasdienybė užgožia, pasiglemžia dėmesį ir
kartais pradedi nebematyti grožio. Manau, kad
mums tas pasireiškė Meksikoje: kai važiuoji, lankai
gražiausias pasaulio majų ir inkų piramides, o jos
tau ima atrodyti visos vienodos, nebegali stebėtis ir
džiaugtis, net, atrodo, nebežinai, ką fotografuoti. 

Mes pradėjome nuo Antarktidos. Po jos nuva-
žiuoji į kokį ledyną, matai, kad gražu, bet prisime-
ni Antarktidą, kur nuo baltumo reikia akinių, kur
taip viskas ryšku. Arba Kanadoje 1000 kilometrų ke-
liavome, kad pamatytume Drumheller vietovėje
esančius gamtos suformuotus smiltainio ,,grybus”.
Nukeliavome ir nusivylėme: pamatėme kelis maž-
daug 2 metrų aukščio ,,grybukus”. O tokių, tik kur
kas įspūdingesnių gamtos formuočių Bolivijoje ir
Peru matėme besidriekiančių kilometrais. Kiek-
viename etape buvo tokių objektų, apie kuriuos pa-

Pardavę savo namus keliauja aplink pasaulį

Piranijų žvejyba Sandoval ežere (Peru). Nuotraukos�iš�,,1000WOW”�FB Nacionaliniame parke San Rafael (Paraguay).

Guadalupės cirko klounas panoro nusifotografuoti su
,,didžiausiu žmogumi pasaulyje”.

Keliautojai Atakamos dykumoje (Chile).
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galvoji:  jeigu anksčiau nebūtume ap-
lankę įspūdingesnių, gal ir tas atrodytų
įspūdingai. Todėl vertinti sudėtinga.
Norėtųsi neskubėti, daugiau laiko skir-
ti, bet tuomet mūsų kelionė išsitęstų
dvigubai – taptų ne ketverių, o aštuo-
nerių metų projektu.

Kartais būna: planuoji kelionę ir tikiesi
vieno, bet joje atsiranda netikėtų dalykų, ku-
rie viską nušviečia netikėtomis spalvomis.
Ar tą patyrėte? 

Kartais koks nors vietinis pataria
nuvažiuoti, pasižiūrėti vietą, apie ku-
rią nebuvai girdėjęs ar planavęs ap-
lankyti ir paaiškėja, kad tai kelis kar-
tus gražiau už išreklamuotus komer-
cinius objektus. Mes iš tikrųjų va-
žiuojame ne per 1000, per 1400 objektų.
Ir kiekviename etape atsiranda naujų,
neplanuotų.

Bet 1001-asis ,,wow” tai yra mūsų
šioje kelionėje sutikti žmonės. Mes
gyvendami, bėgdami užmirštame žmo-
nes, kurie mumis rūpinasi, pamiršta-
me jiems padėkoti. Almantas, kuris pa-
kvietė mus apsistoti savo namuose,
yra vienas iš mūsų atradimų. Pirmais
kelionės mėnesiais,  jis mums parašė,
teiravosi, kaip sekasi. Po kurio laiko pa-
kvietė: kai būsite Čikagoje – užlėkite.
Po to vis parašydavo, nes sekė mūsų ke-
lionę. Su juo pirmą kartą susitikome
Amerikoje, jie su žmona Jovile savo ke-
lionės maršrutą priderino prie mū-
siškio. Keliaudami susidraugavome,
tris dienas praplaukiojome, jo dėka ap-
lankėme Rainbow Bridge, apie kurį ne-
žinojome. Kai pradedame šnekėti apie
sutiktus žmones, tai mes patyrėme iki
šiol nepatirtą jausmą. Pernai šventėme
Kūčias Cusco, Peru. Susėdome prie
bendro stalo su keliautojais iš maždaug
20 valstybių, vieni kitus pavaišinome.
Bet koks jausmas apima, kai atsisvei-
kini su tais žmonėmis ir išsiskirstai
tarsi visam laikui, bet paskui vėl ne-
tikėtai susitinki visai kitame taške, tar-
kime, Brazilijoje, už 3000 kilometrų. Tie
susitikimai su kelionėje jau sutiktais
žmonėmis nesusitarus – džiaugiesi
kaip giminaičius sutikęs, apsiašaroji
apsikabinęs. (Mėgstu sakyti, kad Die-
vas durnius suveda į vieną krūvą). Ke-
lionėje sutikti Magy su Carlu – ispanų
pora, važiuojantys su didžiuliu sun-
kvežimiu, mes su jais Peru šventėme
Naujus metus prie vandenyno. Po to
kartą vieni su kitais prasilenkėme
greitkelyje – pasimojavome, o antrą
kartą Columbia San Agustin mieste ar-
cheologiniame parke nuėjome paval-
gyti, o grįžę randame jų raštelį – labas,
mes esame netoli, norime susitikti.
Tai čia kalbant apie žmones, vieną iš
kelionės stebuklų.

Kemperių techninė apžiūra Salvadore (Brasil). Iguazu krioklių grožis (Brasil).

Kokios vietovės padarė didžiausią
įspūdį? Į kurias norėtųsi grįžti dar kartą?

Išvadas daryti galima tuomet, kai
viską pamatai. Sunku pasakyti, reikia
laiko, kad susigulėtų tie įspūdžiai. Da-
bar nukeliauta tik ketvirtadalis nu-
matyto maršruto. Tačiau iš to, ką pa-
matėme, liko svajonė dar kartą aplan-
kyti Antarktidą, nes tą žemyną mes tik
,,pačiupinėjome” , bet vaizdai ten ,,kos-
miški”. Gal ir banalu sakyti, bet man
labai patiko Machu Picchu, ten kažkas
nenusakomo, sunkiai suvokiamo. La-
bai įspūdingas objektas. Ir ta kelionė į
kalnus traukinuku nuostabi: išlipi ir
aplinkui matyti tik debesys. O kai jie
prasiskirsto, pamatai kalnuose mies-
telį. Ne be reikalo jį atrado tik 1960 me-
tais, Machu Picchu sunkiai matomas,
pasislėpęs kalnuose. Iki jo labai sunku
nusigauti. Dar kartą norėtųsi aplankyti
Meksiką, liko nepamatyta Alaska, no-
rėtume į ją nukeliauti.

Ar nė karto nepasitaikė patekti į ava-
rinę situaciją?

Mes turėjome vieną rimtą autoį-
vykį trečiame etape, likus dviem sa-
vaitėms iki to etapo finišo. Tąsyk vie-
nas mūsų automobilis buvo sudaužytas
iki tokios būklės, kad Lietuvoje kai ku-
rie jau net neberemontuoja tokių ma-
šinų. Taip atsitiko, kad kemperis Tro-
ba įvažiavo į kemperį Gryčią. Tai įvy-
ko Peru, likus septyniasdešimčiai ki-
lometrų iki Ekvadoro sienos. Kai va-
žiuoji kelyje, stebi ženklus, tai labai
svarbu pristabdyti prie greičio sulėti-
nimo kalnelių, nes jeigu to nepadary-
si – atsidaro šaldytuvas, spintelės, iš jų

išsilaksto daiktai. Vienoje tokioje vie-
toje aš pristabdžiau, o vairuotoja kita-
me automobilyje tikriausiai žiūrėjo į te-
lefoną. Ir buvo nemenkas bumbt, pa-
reikalavęs nemažai pinigų, kad galė-
tume toliau judėti. Po avarijos buvo bū-
tina gauti aušinimo radiatorių, kuris
po smūgio skilo, reikėjo lempų, varik-
lio dangčio. Po įvykio nusitempiau tą
sudaužytą mašiną ir upės vagoje su
,,gerve” atitampė įdužimus. Likusiu
sveiku automobiliu pavažiavome kokių
150 km atgal į artimiausią miestelį,
esantį Peru, susiradome parduotuvę,
kur pažadėjo per 3 d. atvežti radiatorių,
lempas, bamperį ir variklio dangtį.
Jie gavo tik dalį žadėtų detalių, bet to
užteko, kad galėtume pajudėti ir pasi-
ekti artimiausią Nissan centrą, esantį
Equadore.

Ar tikite, kad tokie dalykai, kurie ke-
lionėje kelia įtampą, vėliau įgauna kitų spal-
vų ir gula į nuotykių skrynelę? 

Mes apie tą savo avariją pirmą
kartą šnekame, niekam iki šiol nepa-
sakojome. Esame gerų žinių kanalas,
norisi pirmiausiai išgyventi linksmą-
jį kelionės laikotarpį. Ir kai ateis pri-
siminimų laikas, koks buvai tada ir
koks dabar – tada prisiminsime, kaip
mus apvogė, kaip netekome informa-
cijos ir visokių vertingų dalykų. Tuo-
met buvo skaudu, bet nesinori nešioti
širdyje nuoskaudų. Mūsų kelionę or-
ganizuoja VŠĮ nuotykis.lt. Taip, nuo-
tykis turi savo kainą, bet kelionėje tu
turi būti pasiruošęs spręsti visokius
klausimus: privalai turėti pjūklą, kūjį,
montiruotę, suspausto oro… 

Turėjote kelionėje kirvį, pjūklą. Ar
kar tais neprireikė pasiimti į rankas  kirvio,
bendraujant su sutiktais ne pačiais ge-
riausiais žmonėmis, ar neteko gintis nuo ko-
kių užpuolikų? 

Kiekvienoje mašinoje turėjome
kirvius, pjūklus, kastuvus. Ne, gynybai
jų neprireikė. Gal net nebuvome suti-
kę piktų žmonių, o gal iš patirties sve-
čioje šalyje elgėmės atsargiai, pagar-
biai. Didžiąją kelionės dalį nakvoda-
vome laukinėje gamtoje, ypač šiltuose
kraštuose Pietų ar Centrinėje Ameri-
koje. Temstant sustodavome tarpekly-
je prie kalnų, lauke, pamiškėje ar pre-
rijose. Jeigu ateina koks piemuo, jis pa-
sidžiaugia, pasikalbame ženklais ir is-
paniškai – lietuviškai…  

Prieš išsiruošdami į kelionę, labai
buitiškai, minimaliai pasimokėme is-
panų kalbos, bet tos žinios labai pra-
vertė. Ypač viena frazė mums padėjo
bendrauti su policijos pareigūnais.
Pirmiausiai jiems sakydavome, kad
nedaug mokame ispaniškai, bet labai
gerai mokame vieną frazę ,,dos cerve-
zos por favor” (,,prašytume du alaus”).
Jie imdavo juoktis ir leisdavo toliau va-
žiuoti, nebeklausinėdavo. Kartais min-
tyse norėdavosi pasiimti kirvį kal-
bantis su pareigūnais Bolivijoje, Ekva-
dore, bet realiai iškęsdavome.

Kokių netikėtumų, atsitiktinumų buvo
šioje kelionėje? 

Mes keliaudami išgyvename viską,
ką likimas pameta: pamatome ir šiukš-
lynus, ir gražų kaimą, kur niekada gy-
venime su jokia agentūra nenuva-
žiuosi, o tau pasiseka dalyvauti to kai-
melio šventėje, pabūti tokiu svečiu…
Vieni iš mūsų bendrakeleivių Rimas su
Nijole pasirinko civilizuotą šalį – Ka-
nadą. Nors ją daug kas vadina gra-
žiausia pasaulio šalimi, bet mums teko
ne kartą nusivilti. Kanadoje yra nuo-
stabių vietų, bet ši šalis nustebino
savo šiukšlynais. Miške ar Atlanto
vandenyno pakrantėje šiukšlių pri-
versta priekabomis – statybinių me-
džiagų atliekos, seni baldai, matyti pa-
liktų net senų mašinų. Kanadoje – vie-
ni iš prasčiausių kelių. Kai važiuoji
prie vandenyno pasižiūrėti gražių kai-
melių, per nelygų kelią, tenka judėti at-
sargiai, nes ,,joji” kaip ant arklio.
Greitkeliai geri, ten važiuojama mums
neįprastais greičiais. 

Bolivija gyvena prasčiausią lai-
kotarpį. Na aišku, dar Venesuela, bet
mes tą šalį aplenkėme. Tik matėme
tūkstančius pabėgėlių iš Venesuelos, ei-
nančių pėsčiomis su lagaminais ran-
kose į naują gyvenimą.

Antarktida – šalis, kurią Audrius ir Alma norėtų dar kartą aplankyti. Nukelta į 11 psl.
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Atkelta iš 1 psl.

Pasaulinė žvaigždžių žvaigždė režisierius Robert
Wilson Vilniaus operos teatre judėjo prie pabaigos,
statydamas Giacomo Puccini opetą „Turandot”,
kai kūrėjų komandą iš Vokietijos pasiekia žinia, kad
Ispanijoje siūtus artistų drabužius vežantį sunkve-
žimį niekadėjai apiplėšė, išnešdami itin sudėtingus
kostiumus, gamintus net trijose šalyse (Vokietijoje,
Italijoje, Ispanijoje). Iki premjeros telikus trims
mėnesiams. 

Lietuvos Respublikos pasas – vienas galingiau-
siųjų pasaulyje. Be vizos su juo galima keliauti net
į 180 pasaulio šalių. 

Fotografai užfiksavo, kaip Seimo daugumos ly-
deriai pertraukėlės metu linksminasi žiūrėdami į tai-
kinį, kurio centre buvo užrašas „Gabrielius” (turint
galvoje savo kolegą parlamentarą, opozicijos lyderį
Gabrielių Landsbergį). Toks „pajuokavimas” rimtai
papiktino ir įžeidė ne tik kitus Seimo narius, tačiau
ir visuomenę. 

Sausio 22 d. į amžino poilsio vietą palydėjome me-
nininką Joną Meką, o 24-ąją atsisveikinome su di-
sidentu Petru Ciziku.

Radviliškio rajone, Minaičiuose, paminėtas 1949
m. vasario 16 d. partizanų vadų pasirašytos Lietuvos
laisvės kovų sąjūdžio deklaracijos 70-metis. 

Atlikti tyrimai parodė, kad daugiausia korupci-
jos – savivaldybėse. Čia specialiosios tarnybos iške-
lia daugiausia kyšininkavimo bylų, daugiausia už-
fiksuota korupcija dvelkiančių viešųjų pirkimų,
pirmiausia įdarbinami daugiau ar mažiau artimes-
ni giminaičiai – net kas penktas savivaldybės admi-
nistracijos darbuotojas – giminaitis. Ir šie rodikliai,
lyginant su ankstesniais metais, tik didėja. 

JAV prezidentui G. W. Bush suteiktas Vilniaus
garbės piliečio titulas. 

Artėjant vasaros šilumai Palangos paplūdimiui
įteikta Mėlynoji vėliava, reiškianti tarptautinį van-
dens ir smėlio kokybės atitikimą. 

Balandžio paskutinįjį šeštadienį vyko jau vi-
suotinė švaros diena „Darom”. Valomi nuo šiukšlių
ir atliekų miškai ir pamiškės, pakelės, upės ir ežerai.
Beje, ši idėja jau plinta kitose šalyse. Tokios akcijos
įvyko Latvijoje, Estijoje, Lenkijoje.  

Balandžio 30-ąją skaitėme paskutinį laikraščio
„Lietuvos žinios” numerį. Jis buvo gimęs kartu su
„Draugu”. Bankrotas. 

Gegužė 

Kartu su Lietuvos prezidento rinkimų pirmuo-
ju turu vyko daug metų ruoštas referendumas dėl dvi-
gubos Lietuvos Respublikos pilietybės. Referendumas
įvyko, tačiau surinkti daugumą pritariančių balsų ne-
pavyko. 

Antrame prezidento rinkimų ture, kur buvo likę
du kandidatai – Seimo narė Ingrida Šimonytė ir bu-
vęs bankininkas, ekonomistas Gitanas Nausėda – per-
galę iškovojo pastarasis. 

Europos Sąjungos skelbiamoje statistikoje – Lie-
tuvos pramonės augimas sparčiausias tarp bendri-
jos šalių. 

Geradaris Seimas nepašykštėjo – jau ir lapkričio
2-oji – Mirusiųjų atminimo diena (Vėlinės) tapo ne-
darbo diena. Dabar Lietuvoje – 13 nedarbo dienų. Ta-
čiau tarp kitų ES šalių poilsio dienų skaičiumi per-

2019 metai Kas buvo, ko norėjom, ko siekėm, ką gavom, o ko ne

Operos statytojus nuliūdino žinia, kad prašmatnūs kos-
tiumai pavogti.

Pakelėse ženklai praneša apie varlių migraciją.

Per švarinimosi akciją kruta ir dideli ir maži.

K. Škirpos gatvės Vilniuje nebeliko.

Seimo narys D. Kepenis – antivakserių idėjinis vadovas.

Vasaris

Mirga Gražinytė-Tyla paskelbta geriausia pa-
saulyje moterimi dirigente. 

Į pasaulio religinio turizmo žemėlapius įtrauk-
ta Šiluva. 

Kanadoje, minint 70-ąsias Laisvės kovų sąjūdžio
tarybos deklaracijos metines, trispalvės spalvomis
nušvito Niagaros kriokliai. 

Vilniaus naujasis modernaus meno muziejus MO
– tarp labiausiai lauktų pasaulio muziejų. Ir ne vien
dėl kolekcijos, bet ir dėl pasaulyje vieno žinomiau-
sių architektų Daniel Libeskind suprojektuoto pa-
stato. 

Kovas 

Po didžiulio teisėjų korupcijos skandalo kons-
tatuotas labai kritęs šios institucijos reitingas. Pri-
mename, kad korupcinėmis veikomis buvo įtariami
net 45 teisėjai ir 6 advokatai. Dauguma jų ilgiau ar
trumpiau buvo sulaikyti. 

Vyriausybė palengvino sąlygas įsidarbinti už-
sieniečiams. Šie lig šiol skundėsi perdėtu popieriz-
mu; supaprastintas migracijos dokumentų tvarky-
mas; įdiegus elektroninę registraciją smarkiai su-
trumpėjo eilės. 

Įteisintas individualus kreipimasis į Konstitucinį
Teismą. 

Teisingumo ministras Elvinas Jankevičius kar-
tu su Latvijos ir Estijos kolegomis aptarė okupacijos
žalos atlyginimo klausimus. Rusija į tai skambiai nu-
sijuokė. 

Kai kuriuose kelių ruožuose, parkuose ir draus-
tiniuose apribotas automobilių judėjimas. To buvo
prašiusios šiuo metu migruojančios varlės. 

Vyriausybė atsibudo – likus vos dviem mėnesiams
iki referendumo dėl dvigubos pilietybės, pagaliau sky-
rė lėšų agitavimui ir aiškinimui.  

Balandis 

Oficialu: Lietuvos Respublikos prezidento posto
sieks 9 kandidatai: ekonomistas, bankininkas Gita-
nas Nausėda, Seimo nariai Ingrida Šimonytė, Nag-
lis Puteikis, Mindaugas Puidokas, europarlamenta-
rai Valdemaras Tomaševskis, Valentinas Mazuronis
ir Vytenis Andriukaitis, premjeras Saulius Skver-
nelis. Pirmasis rinkimų turas – gegužės 13 d. kartu
su referendumu dėl dvigubos pilietybės. 

Balandžio 4 d. iškilmingai paminėtos pirmojo ne-
priklausomos Lietuvos prezidento Antano Smetonos
inauguracijos 100-osios metinės. 

nelyg neišsišokame. 
Vyriausybė priėmė nutarimą skirti daugiau dė-

mesio, ir, kas be ko, lėšų iš užsienio sugrįžtančių šei-
mų vaikams, kad jie lengviau integruotųsi į ben-
draamžių aplinką, mokyklas, klases; bus steigiami
papildomi mokytojų ir pagalbininkų etatai; teikia-
ma daugiau dėmesio jiems mokantis lietuvių kalbos
ir susipažįstant su tradicine kultūra. 

Lietuvoje – tymų protrūkis. Antivakseriai su-
kruto, ėmė rengti konferencijas ir pasitarimus apie
skiepų žalą. Viena tokia konferencija vyko – nepati-
kėsite – Seime. Apgailėtina, bet prie šio sujudimo pri-
sidėjo ir kai kurių valstybės išlaikomų ligoninių ir po-
liklinikų vaikų ir šeimos gydytojai. Net parlamenta-
ras Dainius Kepenis ėmė skleisti „informaciją”, esą
skiepams naudojami negimusių vaikų gemalai, bež-
džionių ląstelės, kai kurių egzotinių augalų medžia-
gos. Kokių išminčių yra tarp tautos išrinktųjų... 

Birželis

Vilniaus savivaldybė apsisprendė – dėl diplo-
mato ir karininko Kazio Škirpos antisemitinių pa-
žiūrų gatvę, anksčiau vadintą jo vardu, pervadino.
Dabar ji – Arsenalo. 

Baltijos šalių oro erdvėje vyko didelio masto
NATO orlaivių pratybos. 

Išeivijos dailininko ir kolekcininko Kazio Var-
nelio muziejų Vilniaus senamiestyje nuo šiol bus ga-
lima aplankyti bet kurią dieną darbo valandomis ir
be išankstinės registracijos. 

Šiemet Lietuvoje minint Vietovardžių metus,
Lietuvos registrų centras parengė viešai prieinamą
interaktyvų žemėlapį REGIA, kuriame galima rasti
ir tuos kaimų ar viensėdžių vietovardžius, kurie jau
išnykę. Liūdnas žemėlapis. 

Šalies biudžetas dėl nelegalios prekybos rūkalais
neteko net 66 milijonų eurų. 

Lietuvoje stažavosi pasaulio lietuvių studentai iš
viso pasaulio. Jaunuoliai ne tik galėjo susipažinti su
modernia Lietuva, ne vien ekskursijose pakeliauti,
bet ir susipažinti su mokslo, pramonės bei verslo įmo-
nėmis, organizacijomis, kurios juos domino. 

Seimas po ilgų ir labai inirtingų ginčų, po įvai-
rių protestų ir peticijų baltų religinei bendrijai „Ro-
muva” suteikė valstybės pripažinimą.  

Beveik dvi savaites Lietuvoje dirbusi Tarptauti-
nio valiutos fondo ekspertų komisija išvadose pri-
pažino, kad šalyje ekonomikos būklė stabili ir stip-
ri. Tačiau! Taip pat pripažino, kad būtina spartinti
švietimo ir sveikatos apsaugos reformas. Argi ne ma-
loni žinia? 

Tačiau buvo ir nelabai malonių žinių. Tiesa, ne
iš TVF, bet iš Strasbūro, kur Europos Tarybos
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Asamblėja pasidavė Rusijos spaudimui, ir jos dele-
gacija buvo priimta atgal į šią svarbią organizaciją.
Primename, kad Rusija, okupavusi Ukrainos rytuo-
se esančias Donecko, Lugansko sritis, Krymo pu-
siasalį, išžudžiusi tūkstančius ukrainiečių ir nu-
mušusi lainerį MH17, iš jos buvo pašalinta 2015 m.
Baltijos šalių delegacijos, protestuodamos, bet be riks-
mų ir trenksmų, paskelbusios bendrą pareiškimą,
prie kurio prisidėjo daugelis kitų šalių, demonstra-
tyviai paliko posėdžių salę. 

Liepa

Inauguruotas naujasis Lietuvos prezidentas Gi-
tanas Nausėda. 

Opa pa tralia lia – „Draugas” sulaukė 110-ojo gim-
tadienio. Sveikino patys aukščiausi Lietuvos parei-
gūnai, buvę ir esami šalies vadovai. O kas dėjosi to-
mis dienomis redakcijoje, dar ilgai buvo džiaugtasi
ir kalbėta, pasakota.  

Krašto apsaugos ministerija skelbia, kad dau-
giausia jaunuolių, vengiančių karinės tarnybos,
reikia ieškoti tarp išvykusių gyventi ir dirbti į už-
sienį. 

Vaizdo plokštelę su Richard Straus opera „Salo-
mėja”, kurioje pagrindinį vaidmenį atliko Asmik Gri-
gorian, žurnalas „The Time” paskelbė geriausia pa-
saulyje.  

Seimas atostogauja. Dėl to kiek liūdna. Nėra kas
palinksmintų. 

600 vaikų, dar niekad savo akimis nemačiusių jū-
ros, iš nepasiturinčių šeimų vėl suvažiavo į Palangą.
Prezidentės Dalios Grybauskaitės sugalvota inicia-
tyva nenumarinta.

Vilniuje vėl susipriešinimas: vieni – patriotai, kiti
– ne. Mat Vilniaus mero nutarimu nuo Lietuvos moks-
lų akademijos Vrublevskių bibliotekos sienos buvo
nuimta daug diskusijų sukėlusi Lietuvos karininko
Jono Noreikos-Generolo Vėtros atminimo lenta. Pa-
sirašydamas įsakymą miesto meras Remigijus Ši-
mašius rėmėsi Gyventojų rezistencijos tyrimais. 

Alytaus rajone, žaviame Daugų miestelyje, vyko
pirmoji Pasaulio Lietuvių Bendruomenės stovykla
užsienio lietuviukams. 

nes plūsta serialo žiūrovai, norintys savo akimis pa-
matyti filme matytas vietas, ir garsina šalį; esame dė-
kingi jiems ir už indėlį į šalies biudžetą. Džiaugiasi
viešbučiai, trina delnus restoranai.  

Oro linijų bendrovė „airBaltic” padovanojo Lie-
tuvai, Latvijai ir Estijai gražią dovaną – pažymint Bal-
tijos kelio jubiliejų danguje lakstė lėktuvai, išpuoš-
ti trispalvėmis. Net „chimtreilų” bijotojai, išvydę juos
danguje, pagarbiai nusiimdavo iš metalinės kepimo
plėvelės pasigamintas kepuraites su antenėle. 

Rugsėjis

Piktavaliai internete paskelbė melagieną, esą
Lietuvoje į NATO aljanso surengtus mokymus atvy-
kę girti vokiečių kariai susigalvojo pramogą – su tan-
ku pasivažinėti po Kauno žydų kapines. Specialistai,
nurodydami kaltininkus, beda pirštu vėl į tą pačią pusę
– link Rusijos. Gyvename informacinio karo sąlygomis.  

Į Lietuvos upes paleista 15 tūkst. išnykusių ar be-
veik išnykusių žuvų mailiaus. Tikimasi, kad mūsų
upės per keletą metų bus tokios, kokios jos buvo ka-
daise. 

Prezidentė D. Grybauskaitė iškilmingai perduoda postą Pre-
zidentui G. Nausėdai.

Pasak Rusijos hakerių, begėdžiai Vokietijos tankistai išniekino
Kauno Žaliakalnio žydų kapines.

Vilniuje, ant Tauro kalno iškils nauja koncertų salė.

Lėktuvai išpuošti tautinės vėliavos spalvomis.

Paskutinėmis liepos dienomis iš ekspedicijos
Kazachstane sugrįžo „Misija Sibiras” dalyviai. Sutikti
kaip didvyriai. Ir džiaugsmas, ir ašaros akyse. Tarp
jų – čikagietė Marija Čyvaitė. Rusija vėl neišdavė vizų
lankyti tremtinių kapus Sibire. Tačiau atkakliems jau-
nuoliams užtektinai darbo buvo ir stepėse, kur daug
apleistų tremtinių ir politinių kalinių kapų. Ko gero,
jautriausias ir jausmingiausias šio mėnesio įvykis. 

Rugpjūtis

Be abejo, svarbiausias mėnesio įvykis – visame
pasaulyje paminėtas Baltijos kelio trisdešimtmetis.
Net Honkongo protestuotojai pasinaudojo šia idėja –
susikibo rankomis į keliolikos kilometrų žmonių
grandinę. Baltijos kelias vėl prisimintas JAV, dau-
gumos Europos šalių žiniasklaidoje. 

Pasirodžius serialui „Černobylis” kino kūrėjai la-
bai susidomėjo Vilniumi, Lietuva. Tai gera naujiena,

Prezidentas G. Nausėda pirmą kartą dalyvavo ir
sakė kalbą Jungtinių Tautų Generalinėje asamblė-
joje. Vienas svarbiausių jo kalbos akcentų – Rusijos
grėsmė Lietuvai, Baltijos šalims, Europai ir pasau-
liui. Kaip sureagavo Rusija, atspėti visai lengva. 

Sukčiai iš patiklių SEB banko klientų sugebėjo
išvilioti apie 62 tūkst. eurų. Vieni savo banko prisi-
jungimo kodus apgavikams išplepėjo iš kvailumo ir
neapdairumo, bet dauguma – iš godumo, nes buvo ža-
dami milijonai eurų visai už nieką. 

Spalis

Vilniuje, ant Tauro kalno, sovietmečiu pastaty-
ti vadinamieji Profsąjungų rūmai pradėti griauti. Šio-
je vietoje už kelių metų iškils konkursą laimėjusių
ispanų architektų suprojektuota koncertų salė, ku-
rios Vilniuje lig šiol nebuvo.

Mūsų krepšinio pažiba – NBA „Pacers” koman-
doje žaidžiantis Domantas Sabonis pasirašė vertin-
giausią Lietuvos sporto istorijoje sandėrį – per ket-
verius metus uždirbs 77 mln. dolerių.

pašto pastatai Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Tačiau,
anot paštininkų ir paminklosaugininkų, nerimau-
ti nėra ko – vertingosios detalės, kas pastatus beįsi-
gytų, bus privalomai išsaugotos.  

Lapkritis

Užsidarė 58-osios Venecijos bienalės Lietuvos pa-
viljonas, kuriame vyko  opera „Saulė ir jūra (Mari-
na)”. Žmonės valandų valandas stovėjo kilometrinėje
eilėje, kad patektų į ,,Auksiniu liūtu” apdovanotą ir
per visą pasaulį nuskambėjusią operą. 

Kaune, Maironio gatvėje, ant pastato, kuriame
Prezidentas A. Smetona 1919 m. buvo išrinktas pre-
zidentu ir kuriame prisiekė savo piliečiams, sienos
atidengta atminimo lenta. 

Nesmagu prisiminti, tačiau Kaune išniekinta si-
nagogos iškaba – niekadėjai išpaišė svastiką. Prieš
keletą savaičių ten pat jaunuoliai išdaužė musul-
monų mečetės vitražus.  

Rasti dar vieno partizano – Juozapo Streikaus-
Stumbro palaikai. Tačiau istorikai pasišaipė iš Pre-
zidento G. Nausėdos, kuris lengva ranka pažadėjo su-
rasti ir perlaidoti partizanų vado Juozo Lukšos-Dau-
manto palaikus. Istorikai skėstelėjo rankomis –
kur jo palaikai užkasti, beveik nieko nežinoma,
duomenys prieštaringi. 

Lapkričio 22 d. Vilniuje iškilmingai, dalyvaujant
Lietuvos, Lenkijos aukščiausiems vadovams, Uk-
rainos, Baltarusijos atstovams, perlaidoti Gedimino
kalne rasti 1863 m. sukilėlių palaikai. 

Prasidėjus adventui daug Vilniaus kavinių sen-
jorus nemokamai vaišino kava. 

Gruodis

Vis dar tebesitęsia maratonas dėl nelietuviškų var-
dų ir pavardžių rašymo Lietuvos Respublikos doku-
mentuose. Dabar nutarta kreiptis į Konstitucinį Tei-
smą. Gal jau problemos finišo tiesioji? Bet gal ir ne...

Iškilmingai palaidoti 1863 metų sukilėlių palaikai.

Vienoje Alytaus įmonėje kilo didžiulis gaisras –
degė tūkstančiai tonų čia perdirbimui sukauptų au-
tomobilių padangų. Gaisras buvo gesinamas kelias sa-
vaites. Visa Lietuva žavėjosi pasiaukojamu ugniagesių
darbu, Alytaus meru Nerijumi Cesuliu, bet ne vals-
tybės inspekcijomis, organizacijomis, Vyriausybe, mi-
nisterijomis. Padaryta žala vis dar nesuskaičiuota, ta-
čiau ji bus kelių milijonų eurų. Ar lėks valdininkų gal-
vos – pirmiausiai turės atsakyti teisėsauga. 

Spalio 27 d. Pasaulio lietuvių centre Lemonte pa-
gerbtas jubiliejų išgyvenantis „Draugas”. Ačiū vi-
siems už dovanas ir gerus žodžius! 

Lietuva aiktelėjo – parduodami istoriniai, ar-
chitektūriniai šedevrai – valstybės valdomo Lietuvos

Seimo „valstiečiai” teigia, kad sunkioji žemės ūkio technika
– orą ne teršia, bet jį net pagerina, todėl jų apmokestinti
nėra reikalo.

Lietuvą pasiekė svarbūs istoriniai dokumentai
iš Ispanijos apie 1919 m. atkurtos nepriklausomos
Lietuvos valstybės pripažinimą.

Seimas po užsitęsusių rietenų pagaliau patvir-
tino 2020 m. biudžetą, kuriame įteisintas mokestis už
taršius automobilius. Kadangi Seimo daugumoje yra
„valstiečiai”, todėl žemės ūkio technikai šis mokestis
taikomas nebus, nes esą traktoriai ir kombainai ne-
teršia oro.  

Prezidentas G. Nausėda Briuselyje kreipėsi į
aukščiausią Europos šalių vadovų susirinkimą, ne-
rimaudamas dėl nesaugios Astravo AE, esančios vos
už 30 kilometrų nuo Lietuvos sostinės. Šią elektrinę
planuojama paleisti 2020 m. pabaigoje. 

Paskelbtame prestižinių muzikos apdovanojimų
„Grammy” nominantų sąraše – vėl Kauno simfoni-
nis orkestras. Pernai šio orkestro įrašai buvo įver-
tinti labai aukštai.

Ką atneš Lietuvai 2000-ieji? Pagyvensim – pa-
matysim.
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LIETUVA IR PASAULIS

Nauja 3D pasaka ant Vilniaus katedros sienos
Vilnius (ELTA) – Į Vilnių grįžta

tik kalėdiniu laikotarpiu rodomas re-
ginys – kalėdinė 3D pasaka ant Vil-
niaus katedros didžiosios sienos. Šįmet
– Hanso Kristiano Anderseno „Sniego
karalienė”.

Nuo Šv. Kalėdų vakaro iki gruo-
džio 29-osios pasaka bus rodoma po 4
kartus kas vakarą. Naujoji 3D pasaka
– tai galingų vaizdo projektorių ryškių
šviesų ir jausmingos muzikos regi-
nys, kuris truks 15 minučių.

Pasak kūrėjų, 3D projekcijų kūri-
mo darbai prasidėjo dar vasarą. Dau-
giausiai laiko užtruko kompozicijų,
kadruočių paieškos ir eskizavimo dar-
bai. Vėliau sekė scenarijaus keitimai,

scenų animacijos perteikimo galimy-
bių analizė.

Sunkiausias ir preciziškiausias
darbas užverda projekto pabaigoje,
kai prieš pat generalinę repeticiją rei-
kia viską sujungti į bendrą visumą, to-
bulinti ir siekti paties geriausio re-
zultato.

Kitaip, negu praėjusių metų pa-
sakos, šįmet pirmą kartą tam tikros ka-
lėdinės 3D pasakos scenos bus įgar-
sintos. „Sniego karalienės” muzikos ta-
kelį sukūrė Vygintas Kisevičius. 

Reginys sukurtas pagal visame
pasaulyje žinomo danų rašytojo H. K.
Anderseno to paties pavadinimo pa-
saką „Sniego karalienė”.

Kitų metų šauktinių sąrašai – sausio 9 dieną
Vilnius (KAM inf.) – Kitų metų

šaukimo į kariuomenę sąrašai bus
sudaromi sausio 9 dieną.

Per kelias artimiausias dienas po
to jie bus paskelbti viešai.

2020 metais devynių mėnesių tar-
nybai bus šaukiami kiek daugiau nei
3,8 tūkst. jaunuolių nuo 18 iki 23 metų.

Iki  šiol šaukiami buvo asmenys
nuo 19 iki 26 metų, ši nuostata pasi-
keitė Seimui gruodį priėmus tai nu-
matančias Karo prievolės bei Krašto
apsaugos sistemos organizavimo ir
karo tarnybos įstatymų pataisas. Sa-
vanoriškai šauktiniais kariais toliau
gali tapti 18–38 metų vyrai ir moterys.

Per 2019 metus tarnauti Lietuvos
kariuomenėje pradėjo beveik 3,7 tūkst.
šauktinių, iš jų savo norą pareiškė 48
proc., dar 44 proc. šauktinių buvo pa-
tekę į sąrašus ir pareiškė norą atlikti
tarnybą pirmumo tvarka, ir tik 8 proc.
(apie 300 asmenų) pašaukti privaloma
tvarka bei nepareiškė noro būti pa-
šaukti pirmieji.

Lietuva šauktinių tarnybą atnau-
jino 2015 metais, reaguojant į Rusijos
veiksmus Ukrainoje ir Baltijos jūros
regione.

Dauguma šauktinių į kariuomenę
ateina savanoriškai, tačiau realių karo
prievolininkų skaičius auga kasmet.

120 mln. dolerių išviliojęs lietuvis išgirdo nuosprendį
New Yorkas (Delfi.lt ) – Jungtinių

Valstijų federalinis teismas skyrė pen-
kerių metų laisvės atėmimo bausmę
Lietuvos piliečiui, apgaule įtikinu-
siam interneto milžines „Facebook” ir
„Google” pervesti jam daugiau kaip
120 mln. dolerių sumą.

50-metis Evaldas Rimašauskas
buvo įregistravęs įmonę Latvijoje, ku-
rios pavadinimas buvo analogiškas
Azijoje veikiančiai kompiuterinių
įrangos gamintojai. Bendrovės Latvi-
joje vardu lietuvis valdė kelias banko
sąskaitas.

Lietuvis ir jo bendrininkai nau-
dojo vadinamąjį fišingą – siuntinėda-
vę suklastotus elektroninius laiškus
minimoms JAV kompanijoms, o šios
reguliariai pervesdavo milijonines
sumas Azijoje registruotai kompani-
jai. Prisidengdamas suklastotais laiš-
kais, sudariusiais įspūdį, kad jie siun-
čiami Azijos bendrovės darbuotojų, E.
Rimašauskas nukreipė pinigų srautus
į savo valdomas banko sąskaitas.

Lietuvis pervesdavo gautus pini-
gus į banko sąskaitas Latvijoje, Kipre,
Slovakijoje, Lietuvoje, Vengrijoje ir
Honkonge. Jis taip pat įtariamas nau-
dojęs suklastotus čekius, sutartis ir
laiškus, kad suklaidintų bankų dar-
buotojus ir pagrįstų didžiulius pinigų
pervedimus.

Naudodamiesi šia schema, 2013
metais sukčiai iš „Google” išviliojo

Nepaisant sankcijų, „Nord Stream 2“ bus paleistas

Vokietija, Rusija ir ES smerkia JAV sankcijas 
Briuselis (ELTA) – Vokietija, Ru-

sija ir Europos Sąjunga (ES) griežtai
sukritikavo JAV sankcijas dujotiekio
„Nord Stream 2” tiesime dalyvaujan-
čios bendrovėms. 

ES pareiškė nepritarianti JAV
sankcijoms, o Vokietija apkaltino JAV

kišantis į jos vidaus reikalus.
„Jos stipriai smogs Vokietijos ir

Europos bendrovėms ir tai laikoma ki-
šimusi į mūsų vidaus reikalus”, – sakė
Vokietijos kanclerės Angela Merkel
atstovė Ulrike Demmer.

E. Rimašauskas savo kaltę pripažino.
15�min.lt�nuotr.

Bažnyčia praranda įtaką, perspėja popiežius
Vatikanas (BNS) – Popiežius

Pranciškus paragino Bažnyčios dva-
sininkiją „keisti mentalitetą” ir per-
spėjo, kad krikščioniškasis tikėjimas
sulaukia vis mažiau dėmesio šiuolai-
kiniame pasaulyje ir net yra ignoruo-
jamas.

„Šiandien nebesame vieninteliai,
skleidžiantys kultūrą, o taip pat ne-
besame pirmi ir tie, kurių labiausiai
klausoma, – sakė pontifikas. – Nebe-
gyvename krikščionybės režimu, nes
– ypač Europoje, o taip pat ir didelėje
Vakarų pasaulio dalyje, – tikėjimas ne-
bėra būtina sąlyga bendram gyveni-
mui. Dar blogiau, dažnai jis yra nei-
giamas, pašiepiamas ar nustumiamas
į šalį.”

Pokyčiui reikia „pastoralinio men-
taliteto pakeitimo”, sakė Pranciškus.

Pranciškus siekia pertvarkyti ga-
lingą ir konservatyvią kuriją, tačiau
susilaukia daugelio šios institucijos na-
rių pasipriešinimo pastangoms perimti

didesnę šios institucijos laisvės ir fi-
nansų kontrolę.

Australijos premjeras atsiprašė už atostogas
Canberra (ELTA) – Australijos

ministras pirmininkas Scott Morrison
atsiprašė tautos už sprendimą išskristi
neskelbtų atostogų su šeima į Hawaii,
kai tuo metu šalyje dėl milžiniškų
gaisrų ir rekordinės kaitros paskelbta
ekstremalioji padėtis. 

Atostogas nutraukti jam teko dėl

didžiulės visuomenės kritikos ir žuvus
dviems ugniagesiams, su siaubingais
miško gaisrais kovojusiais į pietvaka-
rius nuo Sidnėjaus.

„Sugrįžau po išvykimo ir žinau,
kad mano atostogos Australijoje su-
kėlė daug nerimo”, – teigė S. Morri-
son. 

Lyčių nelygybės indekse Lietuva nukrito 
Vilnius (BNS) – Pasaulio ekono-

mikos forumo sudaromame 2020-ųjų ly-
čių nelygybės indekse Lietuva nukri-
to 9 pozicijomis iki 33 vietos.

Lietuvos rezultatas buvo 0,005
punkto blogesnis nei 2018-aisiais, kuo-
met paskutinį kartą skelbtas lyčių ne-
lygybės indeksas.

Pagal ekonominių galimybių ly-
gybę Lietuva užėmė 11 vietą, galimybes
gauti išsilavinimą – 50 vietą, politinį
įgalinimą – 65 vietą. Latvija reitinge už-
ėmė 11, Estija – 26, Lenkija – 40 vietą.

Reitingo viršūnėje, kaip ir 2018-ai-
siais, atsidūrė Islandija. Antroje vietoje
liko Norvegija, trečioje – Suomija.

Popiežius Pranciškus.
Catholic�Phily�nuotr.

apie 23 mln. dolerių, o 2015 metais – dar
apie 98 mln. dolerių iš „Facebook”.

„Google” nurodė vėliau savo pini-
gus susigrąžinusi. „Facebook” infor-
mavo atgavusi didžiąją dalį prarastos
sumos.

E. Rimašauskas buvo sulaikytas
Lietuvoje 2017 metų kovą ir vėliau iš-
duotas Jungtinėms Valstijoms. Nuo
tada jis buvo laikomas suimtas.

Šių metų kovą E. Rimašauskas
Manhattano federaliniam teismui pri-
pažino kaltę.

Maskva (BNS) – Dujotiekiai „Nord
Stream 2” ir „Turkijos srautas” bus pa-
leisti, nepaisant Jungtinių Valstijų įves-
tų sankcijų, pareiškė Rusijos užsienio
reikalų ministras Sergejus Lavrovas.

„Esu įsitikinęs, kad ‘Nord Stream
2’, kaip ir ‘Turkijos srautas’, bus pa-
leisti. ‘Turkijos srautas’ bus paleistas
už dviejų ar trijų savaičių”, – sakė S.
Lavrovas.

Kalbėdamas apie amerikiečių gra-
sinimus dėl „Nord Stream 2”, S. Lav-
rovas pareiškė esąs įsitikinęs, kad „eu-
ropiečiai suvokia savo komercinį in-
teresą”.

„Antra, interesą kalbant apie il-
galaikio energetinio saugumo užtikri-
nimą. Trečia, žinoma, juos pažemino.
Visgi nuskambėjo žodžiai, pirmiau-
sia, iš Berlyno, kurie rodo, kad mūsų
europiečiai partneriai dar turi savi-
garbos jausmą”, – sakė Rusijos užsie-
nio reikalų ministras.

S. Lavrovas taip pat pareiškė, kad
Rusija atsakys į JAV sankcijas prieš
dujų projektus ir „sankcijas iš pra-
gardo”, jeigu jos bus priimtos, tačiau
tai darys taip, kad jau nepakenktų.

JAV prezidentas Donald Trump
patvirtino JAV sankcijas dujotiekį sta-
tančioms įmonėms, Amerikos Kong-
resui išreiškus nuogąstavimų, kad šis
projektas suteikia Kremliui pavojingą
svertą spausti Washingtono sąjungi-
ninkes Europoje.

Sankcijos, kurioms priešinosi Eu-
ropos Sąjunga, buvo įtrauktos į di-
džiulės apimties gynybos išlaidų pro-
jektą. D. Trump šį dokumentą pasirašė.

Baudžiamosios priemonės yra nu-

kreiptos prieš įmones, dalyvaujančias
tiesiant beveik 11 mlrd. dolerių (9,9
mlrd. eurų) vertės dujotiekį „Nord
Stream  2” Baltijos jūros dugnu. Šis
vamzdynas turi padvigubinti Rusijos
gamtinių dujų eksporto į pirmaujančią
Europos ekonomiką Vokietiją apimtis.

JAV įstatymų leidėjai perspėjo,
kad dujotiekis sudarys sąlygas toliau
lobti Washingtonui priešiškai Rusijos
vyriausybei ir smarkiai padidins pre-
zidento Vladimiro Putino įtaką Euro-
poje, žemyne tvyrant padidėjusiai įtam-
pai.

Rusijos užsienio reikalų ministe-
rija savo ruožtu pareiškė, kad JAV
sankcijos nepaveiks Maskvos ekono-
minių projektų įgyvendinimo.

„Noras pakenkti Rusijos eksportui
– toli gražu ne vienintelė ir ne netgi ne
pati svarbiausia [priežastis]. Ne mažiau
aiškus siekis primesti Europai ameri-
kietiškas suskystintas dujas, kainuo-
jančias jai gerokai brangiau negu tie-
kimas vamzdynais iš Rusijos, ir tuo pa-
čiu sulėtinti jos [Europos] ekonomiką,
pakirsti gebėjimą konkuruoti su JAV
pasaulio rinkose. Galiausiai Europie-
čiai lieka pralaimėję visais atžvil-
giais”, – sakoma URM pranešime.

Šveicarijos kompanija „Allseas”
jau pareiškė stabdanti dujotiekio tie-
simo darbus dėl JAV sankcijų.

„Nord Stream 2” dujotiekis yra
užbaigtas maždaug 92 proc. Jo tiesimo
darbai užtruko Danijos valdžios, kuri
tik praėjusį rudenį, po pustrečių metų
svarstymų, leido tiesti dujotiekį savo iš-
skirtinėje ekonominėje zonoje. Darbai
buvo atnaujinti lapkričio pabaigoje.
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Jie neįperka jokios transporto
priemonės. Bet tikrai matyti, kad ke-
liauja normalūs, gražūs žmonės, su
vaikais ant rankų. Juos sutikome Co-
lumbijoje, Equadore. Dabar Bolivijo-
je – streikai, žmonės ieško sprendimų,
kaip toliau gyventi šaliai. Mes patai-
kėme atvykti trečiąją streiko dieną,
kai streikuotojai blokavo kelius. Pa-
bandėme apvažiuoti – sukorėme kokių
150 km per kalnus, bet vėl atsitren-
kėme į tą patį streiką, tik iš kitos pu-
sės. Ant kelių laužai, nusidriekusios
30 km sunkvežimių eilės. Streikas –
ant kelio priversta mėšlo, akmenų,
stiklo, už tų ,,barikadų” laužai kūre-
nasi, matyti žmonės. Miestelis stovi
kalnuose, jame vienintelė sankryža, iš
kurios – keliai į visas pagrindines
valstybės puses.  Streikuotojai atrodo
taip: moterys su sijonais, su tais ,,tor-
šerais” (skrybėlėmis) ant galvų, o pa-
grindinis ginklas – virvė su akmeniu.
Tai tokia svaidyklė, pagaminta iš vir-
vės. Visi vaikšto su tais šniūrais ir ak-
menų prisidėję į kišenes. Mes pra-
stovėjome visą
dieną tame už-
blokuotame ke-
lyje. 

Dar buvo
netikėtas ir ne-
planuotas nuo-
stabus atradi-
mas: ieškojome
kempingo ap-
link New Yorką,
radome jį, bet
buvo uždarytas.
Paskui važiuo-
jame pro tokius
statinius ir ma-
nęs neapleidžia
keistas jaus-
mas: jaučiu, kad
ta vieta man
kažkur matyta.
Kitos mašinos
vairuotojas irgi
per raciją sako:
,,Man atrodo,
kad iš čia  Da-
rius ir Girėnas
išskrido”. Nu-
važiuojame – o
ten muziejus,
angarai. Įeina-
me į vidų – ką
tik prasidėjusi ekskursija, vaikšto
gal 50 žmonių. Ir  gidas sako, kad iš čia
yra pakilęs lėktuvas, klausia, gal ži-
note kur? Aš sakau: ,,Lithuania, Da-
rius ir Girėnas”. Jis labai nustebo, pa-
pasakojo istoriją, bet Lietuvą prista-
tė kaip ką tik susikūrusią valstybę,
kurios pavadinimas pasauliui nebuvo
žinomas. Aš po to priėjau prie jo, pa-
sakiau, kad esame iš Lietuvos, ke-
liaujame aplink pasaulį ir kad Lietu-
vos valstybė susikūrė 500 metų anks-
čiau už Jungtines Amerikos Valstijas.

Kai atsirandi tarsi ne savo valia,
o kieno pastumtas toje vertingoje ir
įdomioje vietoje, apie kurią nežinojai,
neplanavai ten atsirasti, tokie atsi-
tiktiniai įvykiai puošia visą keliavi-
mą. 

Dar viena istorija – kai Paragva-
juje netikėtai patekome į gaučų festi-
valį.  Man vienas iš pasaulio stebuk-
lų – gaučų kultūra. Išvažiuodami iš
vieno miestelio ir pastebėjome kaž-
kokį keliuką, ėmėme juo važiuoti.

Paskui pamatėme aikštę, daug žir-
gų, žmonių, žiūrime – parašyta, kad
ten rytoj vyks 19-asis tarptautinis
gaučų festivalis. Patekome į nuostabų
renginį, kuriame pasirodė atskiros
bendruomenės, rajonai: aplinkui buvo
pristatyta palapinių, visi verda, kepa,
vyksta rodeo… Kai mes įvažiavome į
tą aptvertą aikštę per vartus, tie žmo-
nės į mus žiūrėjo kaip į kosmonautus.
Bet paskui pasistatėme stovykloje
mašinas, draugų susiradome, pasi-
žiūrėjome nematytų dalykų, pavyz-
džiui rodeo, mis jojikės rinkimus,
kur merginos demonstravo grožį ir
graciją jodamos su žirgais… 

Ar kelionės metu nė karto nekilo
mintis viską mesti ir grįžti į Lietuvą?  

Mano žmonai Almai ilgesys už-
eidavo, bet ir vėl praeidavo. Stengda-
vausi neleisti liūdnų dainų, kad ji
nesusigraudintų, nepravirktų, kaip
kelis kartus buvo atsitikę. Abu žino-
me, kad tai mūsų projektas, kuriam
sąmoningai pasiryžome. Tai mūsų
darbas. Kiek kartų žmonės sau pasa-
ko, kad nori mesti darbą? Jeigu meta,

turi eiti dirbti kito. Jeigu grįžtume,
Alma vėl dirbtų kirpėja, stiliste, jos
klientės laukia. Aš sugalvočiau kokį
renginį, abu užsidirbtume ir gyven-
tume. Bet tai mums pabodo, mes dabar
darome tai, kas mums yra svarbu.
Minčių apie metimą niekada nebuvo.
Nebuvo net nusivylimo. Kad kyla
mintys apie atostogas – tai natūralu.
Įtemptas kelionės grafikas, tai atlai-
kyti kartais nelengva. Be to, pavargęs
pradedi nebematyti kas gražu, nebe-
jausti, kas žmogiška. Tenka daug sė-
dėti prie vairo, sustojęs pavalgai ir
naktį ilsiesi – guli. Daug dienų tiesiog
sėdi, valgai, guli. Bet mūsų kelionė tuo
įdomi, kad vienus įspūdžius keičia
kiti, o visko ką joje patiri, niekada ne-
nusipirksi jokioje kelionių agentūro-
je. Mes žinome, kad tai didžiausias
mūsų gyvenimo nuotykis. 

Ačiū už papasakotus įspūdžius, linkiu
sėkmės ir gerų netikėtumų kituose kelio-
nės aplink pasaulį etapuose.

RAIMUNDAS MARIUS LAPAS

Atrodytų, kas gali būti geriau už šven-
tišką vakarą su ypatinga soliste mėgs-
tamiausiame teatre? Keturiskart ap-
dovanota „Grammy”, nominuota
„Tony” Renée Fleming gastroliuoja
„savo valdose” Lyric scenoje. Vien tai,
žinoma, paskatino daugelį operos ger-
bėjų įsigyti bilietus į „Light in the Piaz-
za”. Bet ar lūkesčiai pasiteisino?

Nuo premjeros Broadway 2005
m. „Piazza” yra pelniusi net
šešis (iš vienuolikos) „Tony”

apdovanojimus. Šis Adam Guettel
miuziklas paremtas 1960 m. Eli-
zabeth Spencer romanu apie dvi
amerikietes – Margaret Johnson
(Renée Fleming) ir jos dvide-
šimtmetę dukrą Clara (Solea Pfeif-
fer), beatostogaujančias Italijoje
1953 m. vasarą. Kai Florencijoje
vėjelis nusineša Clara skrybėlai-
tę, ją pagauna dailus 20-metis ita-
las – Fabrizio Naccarelli (Rob
Houchen). Nepaisant motinos
bandymų apsaugoti dukrą, Clara
ir Fabrizio įsimyli iš pirmo žvilgs-
nio. Margaret, akivaizdu, saugo
kažkokią paslaptį, kuri gali tapti
didele kliūtimi jos dukros inty-
mesniam bendravimui. Žiūrovui
taip pat akivaizdu, jog iš Margaret
vyro Roy (Malcolm Sinclair) nebus jo-
kios naudos – jis menka pagalba tiek
savo sutuoktinei, tiek dukrai. Juos
skiria neišmatuojamas atstumas, ir ne
vien geografinis.

Tuo tarpu Fabrizio tėvas (Alex
Jennings), motina (Marie McLaugh-
lin), brolis Giuseppe (Eric Sciotto) bei
sesuo Franca (Suzanne Kantorski) pa-
mažu „sušyla” amerikiečių atžvilgiu,
stebėdami, kaip greitai skleidžiasi
Fabrizio ir Clara meilės gėlės. Tik
klausimas  – ar motinos saugoma pa-
slaptis nesutrukdys laimingai šios is-
torijos pabaigai? Giedrame Italijos
danguje tvenkiasi pavojaus debesys.

Nežinau, ar vienai garsiausių šiuo
metu operos divų Renée Fleming pa-
vyko įtikinamai įkūnyti Margaret.
Jos balsas stiprus – labai stiprus, ga-
lintis pasiekti tolimiausius didingo
teatro užkaborius. Tačiau trūko giles-
nių motiniškų bei moteriškų jausmų
jos piešiamame ne pačios laimingiau-

sios žmonos ir mamos portrete. Taip
pat norėjosi, kad jaunieji Clara ir Fab-
rizio labiau atskleistų savo romantiš-
kus jausmus –  tai, deja, Pfeiffer ir Hou-
chen nepavyko. Įtikinamiau savo vaid-
menį atliko Alex Jennings – Fabrizio
tėvas. 

Reikia pripažinti, kad Robert Jo-
nes scenografija – nepriekaištinga.
Puikūs senieji Florencijos mūrai bei
senoji miesto aikštė, įspūdingas disko
formos mėlynas dangus juodame fone
su juoda skyle viduryje. Tai metafora,

liudijanti, kad Clara ateitį gaubia tam-
suma. 

Kas mane trukdė matyti „šviesą
šio muzikinio tunelio gale”? Buvo itin
sunku girdėti solistus, kurių balsai tar-
si skendo itin garsiai grojančio or-
kestro fone. Darnos tarp dainininkų ir
orkestrantų nebuvo. Dažnai reikėdavo
gerokai įsitempti, norint išgirsti jų
dialogą. Manyčiau, daugelis itališkai
nesuprantančių pasigedo vertimų. Pa-
sirodo, pirmajame veiksme Fabrizio
dainavo apie tai, kad jo gyvenimas
bu vo tuščias ir pilnas šešėlių tol, kol jis
nesusipažino su Clara, kuri jam tapo
jo „šviesa aikštėje”. Trūko ir subtitrų
anglų kalba.

Tikėjausi, kad „Light in the Piaz-
za” sužadins širdyje romantiškus jaus-
mus. Tačiau net su stipriabalse Renée
Fleming šviesa aikštėje nebuvo tokia
ryški… Miuziklą dar galima pamaty-
ti kasdien iki gruodžio 29 d. Civic
Opera House. 20 N. Wacker Dr. Bilietų
kasos tel. 312-827-5600.

Pardavę savo namus
keliauja aplink pasaulį

TEATRų IR KoNcERTų SALėSE

Debesys Italijos padangėje

Solea Pfeiffer-Clara ir Renée Fleming-Margaret Liz�Lauren�nuotraukos

Renée Fleming ir Alex Jennings

Pirmųjų kelionės metų pabaiga – Čikagoje su draugais (sėdi pir-
moje eilėje iš k.): Giedrius, Nemira, Almantas, Alma. Antroje eilė-
je – Jovilė ir Audrius. 



2019�GRUODŽIO�24�D.,�ANTRADIENIS12 DRAUGAS

Atsidėkodami už kalendorių „Draugo” 
leidybos išlaidoms suma žinti aukojo:

200 dol. Nemira Šumskienė, Chicago, IL; John R. Dainauskas,
Woodridge, IL.

100 dol. Donatas Januta, Oakland, CA; Elena Calvano, Oak Lawn, IL;
Victor Lapatinskas, Seattle, WA.

55 dol. Junona, A. Jonas, San Francisco, CA.

50 dol. Gražina Damijonaitienė,   Willowbrook, IL; Ligija Simana vičius,
Poughkeepsie, NY; Irena Polikaitienė, Lemont IL; Mary Radis, Schaumburg,
IL; Patricia Nelia Paulauskas, Chicago, IL; Stanley A. Karaska, Delran, NJ;
Wade V. Mazuraitis, Hot Springs Natl Park, AR; Vida L. Šilienė, Chicago,
IL; Evangelina Kungys, Carmichael, CA; Rimas Gurcinas, Visalia, CA; Da-
lia J. Trakis, Palos Hills, IL; Giedrė Končie nė, Lemont, IL; Liuda Germanienė,
Lisle, IL; Mary R. Aidis, Bethesda, MD; Victor J. Marks, Santa Monica, CA.

Nuoširdžiai dėkojame Jums už paramą.

Paskutiniai š. m. ,,Draugo” numeriai išeis
gruodžio 28 d., šeštadienį, ir gruodžio 31 d.,
antradienį. 

� Švč. Mergelės Marijos Nekalto Prasidė-
jimo�bažnyčioje�(2745�W.�44th�St.,�Chicago,
IL)�šį�trečiadienį,�gruodžio�25�d.,�10�val.�r.�švę-
sime�mūsų�Viešpaties�Jėzaus�Kristaus�Gimi-
mą�–�Šventas�Kalėdas.�Eucharistijos�šventimą
atnašaus�kun.�Gediminas�Keršys.�Kviečiame
atvykti�ir�mažuosius�parapijiečius.�

� Sekmadienį, gruodžio 29 d., 10 val. r. švę-
sime� Šventosios� Šeimos:  Jėzaus,� Marijos
ir  Juozapo  šventę.� Eucharistijos� šventimą
atnašaus�kun.�Gediminas�Keršys.

� Šampano brunch – ,,Pasisveikinimas su
Naujaisiais”�–�ruošiamas�2020�m.�sausio�5�d.,
sekmadienį,�12:30�val.�p.�p.�Švč.�M.�Marijos�Gi-
mimo�parapijos�salėje,�6812�S.�Washtenaw
Ave,�Chicago,�IL�60629.�Muzikinę�programą
atliks� kamerinis� choras Ave Musica, vado-
vaujamas�J.�Grabliauskienės.�Prašome��užsi-
sakyti� vietas� iki� šv.� Kalėdų.� Daugiau� infor-
macijos�tel.�773-776-7600.�

�  2020 m. balandžio 26 d. Pasaulio lie-
tuvių�centre�Lemonte�bus�iškilmingai�šven-
čiamas� Pal.� J.� Matulaičio� misijos� 30-ies
metų�jubiliejus.�Iškilmingas�Mišias�aukos�J.E.
kardinolas� Sigitas� Tamkevičius.  Maloniai
kviečiame�visus�dalyvauti. 

PAS MUS
IR

APLINK MUS

BENDRAUKIME

www.facebook.com/draugolaikrastis

Po Viešpaties Kryžium

Jų lauki, nelauki: ateina.
Apšviečia tarytum Atėnė
Sapnuos besiblaškančią širdį.

Kalėdos – tai metų palydos.
Kalėdos – tai metas, kai lydos
Likimų įbaugintas švinas.

Kalėdos – tai Kristaus gimimas.
Tai meilės ir Saulės grįžimas
Į žemę po Viešpaties kryžium.

Kalėdos – tai mūsų betliejai.
Gyvenimo džiaugsmas, bet liejam
Vilties ir tikėjimo ašaras.

Per juodo ir balto aršumą,
Pražydus šaknim, ne viršūnėm,
Dar kartą kartojas gyvybė.

Petras Palionis

Su 2020-tuoju Jėzaus gimtadieniu!
Dėkojame jums, mieli skaitytojai, kad
esate, meldžiame Dievą, kad suteiktų

jums visko, ko trokštate, ir linkime vil-
tingų, pilnų palaimos šv. Kalėdų!

,,Draugo” darbuotojai ir leidėjai


