
Karo laivas 
„Prezidentas  Smetona”. 
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ŠIAME NUMERYJE:

Iki valstybės atkūrimo jubiliejaus liko 222 dienos

Lietuvius iš 26 šalių 
suvienijo sportas – 9 psl.

Jautiesi lietuviu – 
pasirašyk! – 10 psl. 

VITALIUS ZAIKAUSKAS

Praėjusį sekmadienį, liepos 2 dieną, Lietuva išgirdo
apie svarbų, netgi egzotišką radinį Baltijos jūroje,
apie 10 jūrmylių nuo Estijos krantų, šios šalies te-
ritoriniuose vandenyse – Klaipėdos universiteto

mokslininkai ir Lietuvos karinio jūrų laivyno kariškiai
apytikriai 85 metrų gylyje aptiko nuskendusį laivą. Dar
po kelių valandų buvo pranešta – tai žymusis Lietuvos karo
laivas „Prezidentas Smetona”, kuris buvo nuskandintas
1945 metais – tuomet, kai jau plaukiojo su Lietuvą oku-
pavusios Sovietų Sąjungos vėliava.

Ekspedicijos dalyviai panerti prie laivo negalėjo, ta-

čiau padarius labai kokybiškas skaitmenines trimates po-
vandenines nuotraukas, abejonių nebeliko. „Gautus duo-
menis sulyginus su turimais laivo brėžiniais galima be-
veik 100 procentų teigti, kad tai yra žymusis Lietuvos karo
laivas ‘Prezidentas Smetona’”, – paskelbė tyrėjų koman-
da. 

„Nuotraukos buvo padarytos specialiais prietaisais,
valdomais karinių jūrų pajėgų specialistų, ir jas lyginant
su istorinėmis nuotraukomis, istoriniais laivo brėži-
niais, 99 proc. viskas atitinka. Ekspedicija dar nėra baig-
ta, dar vyksta procesas, bet mokslininkai jau gali būtent
taip teigti”, – sakė Klaipėdos universiteto atstovė Toma
Liutikė. –  11  psl.

Lietuvos prezidentė Dalia Grybauskaitė dalyvavo re-
giono lyderių susitikime su Jungtinių Amerikos
Valstijų prezidentu Donald Trump. Pagrindinis su-

sitikimo, į kurį atvyko 12-os Rytų ir Vidurio Europos ša-
lių vadovai, tikslas – JAV Prezidentui išsakyti, su kokio -
mis grėsmėmis ir iššūkiais susiduria regionas.

Susitikime Prezidentė JAV vadovui tiesiogiai pristatė

specifinę regiono saugumo situaciją ir
Lietuvos gynybos poreikius. 

Pasak šalies vadovės, aktyvus JAV
vaidmuo yra kertinis visos Europos saugumui. Susidu-
riant su Rusijos karine ir nekonvencine grėsme, galin-
giausios pasaulyje valstybės – JAV – kariai ir iš anksto re-
gione dislokuota technika yra geriausia atgrasymo prie-
monė. Valstybės vadovės teigimu, Amerikos indėlis bū-
tinas ir užtikrinant regioninę oro gynybą.                                                                                

–  2  psl.

Ekspedicijos dalyviai analizuoja vaizdus, gautus iš Baltijos jūros dugno. 

Dar viena dovana Valstybės šimtmečiui

lietuviai pradėjo švęsti valstybės atkūrimo 100-metį
Liepos 6-ąją, Valstybės – Karaliaus Mindaugo karūnavimo dieną, pradėjusi savo kelionę rytuose – Japoni-
joje, Australijoje, Pietų Korėjoje – akcija „Tautiška giesmė aplink pasaulį” nusirito per Vidurio Aziją, Europą
iki pat JAV.  – 16 psl.

Sandros Scedrinos nuotr.

NATO būtina atsinaujinti

Sugiedoję „Tautišką giesmę”
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Dievo darbai apreiškiami mažutėliams
Šlovė tau, Tėve dangaus ir žemės Vieš-
 patie, kad paslėpei tai nuo išmintingų-
jų ir gudriųjų. (plg. Mt 11, 25)

KUN. JAUNIUS KELPŠAS

Šiomis vidurvasario dienomis, kai
poilsio planai tampa vis labiau
svarbūs mūsų gyvenimui, Jėzus

taip pat mus kviečia atgaivai ir poilsiui
pabėgant nuo darbų ir rūpesčių. Karš-
čiu alsuojantį sekmadienį mes moko-
mės Dievo valios ir esame drąsinami
nebijoti kryžiaus naštos, kuri yra leng-
va, o jungas – švelnus. Aistrų ir nuo-
dėmių našta pasirodo žymiai sunkes-
nė, tik ne visi tai supranta. Atkreipki-
me dėmesį į tai, kaip Jėzus šlovina Die-
vą. Pirmiausia jį vadina Tėvu, vėliau
dangaus ir žemės Viešpačiu, pabrėž-
damas artumą ir trancendenciją – Die-
vo galybę. Jėzus mus visus moko ir
kviečia Galybių Viešpatį vadinti Tėvu.
Iki šiol tik Petras, Jonas ir Jokūbas ži-
nojo apie Jėzaus dievystę ir sūnystę,
nes buvo su Jėzumi atsimainymo metu.
Štai dabar savo mažutėliams jis at-

skleidžia dar vieną apreiškimo pa-
slaptį. Šį sekmadienį Jėzus panorėjo ir
mums apreikšti, jog didingas Dievas
yra mūsų visų Tėvas. Jumyse gyvena
dvasia to, kuris Jėzų prikėlė iš numi-
rusių. (plg. Rom 8, 9)

Praėjusį sekmadienį skambėjęs
žodis „mažutėliai” ir šiandien skamba
nuostabioje Jėzaus maldoje: „Aš šlo-
vinu tave, Tėve dangaus ir žemės Vieš-
patie, kad paslėpei tai nuo išmintingųjų
ir gudriųjų, o apreiškei mažutėliaims”.
Kas iš mūsų nenori būti išmintingas ar
gudrus? Juk, rodos, tam ir gyvename.
Einame į mokyklą, po to – į universi-
tetą, dar vėliau – pasineriame į ma-
gistrantūros ar doktorantūros studijas.
Vėliau būname tie, kurie sugeba viską
susiorganizuoti – susitvarkyti gyve-
nimą ir tuo didžiuojamės ir manome,
jog esame gudrūs ir išmintingi, daug
suprantantys ir žinantys. Ir čia Jėzus
mums vėl sujaukia visas kortas. Dievo
darbai apreiškiami mažutėliams.
Tiems, kurie prieš kelias dienas dėl
Dievo meilės prašė stiklinės vandens.
Tiems, kurie nežino, kiek yra penki
kart devyni. Tiems, kurie nesidomi ak-
cijų biržos naujienomis ar dieviškosios

dalelės paieškomis. Jei aš noriu pažinti
atomo ar visatos slėpinį, man tereikia
vien tinkamų techninių priemonių ir
skvarbaus proto. Tačiau jei aš noriu su-
prasti draugą, man reikalinga taip pat
ir nuolanki širdis, kad jį su pagarba iš-
girsčiau ir prisiartinčiau prie jo as-
mens slėpinio. Todėl šiandien atsi-
randa dar vienas žodis, tapatus mažu-
tėliams – nuolankumas. Graikiškai
tapeinós, kuriuo vadinamas neturtėlis,
vargdienis, nelaimingas, silpnas. Šis
žodis labai svarbus Naujojo Testa-
mento dvasingumui. Didžiajame Nau-
jojo Testamento žodyne jam skirta per
septyniasdešimt skilčių! Jėzus tris
kartus pakartoja sakinį: kas save aukš-
tina, bus pažemintas, o kas save žemi-
na, bus išaukštintas (Mt 23, 12). Ryš-
kiausias pavyzdys – šventyklos gilu-
moje besimel džiantis muitininkas, iš-
puikėlio fa riziejaus priešingybė. Apaš -
talas Paulius Jėzuje mato šviesesnį
šio nuolankumo paveikslą, kai laiške
Filipiečiams primena, jog Kristus, tu-
rė damas Dievo prigimtį, nusižemino,
tapdamas klusnus iki mirties. Jėzaus
motina Marija taip pat žino, jog nusi-
žeminimas yra tikras šlovės kelias ir

savo giesmėje Magnificat sušunka:
ViešpaTs numeta galiūnus nuo sostų ir
išaukština mažuosius (Lk 1, 52). 

Jeigu priimsime kvietimą sekti
nuolankios širdies Kristų, nes Dievas
priešinasi išpuikėliams, mokinsimės
būti nuolankiais Dievui ir artimui,
tikrai patirsime jo malonių gausą.
Leiskime Viešpačiui mus išaukštinti.    

Atkelta iš 1 psl.

Prezidentė pabrėžė, kad šiuo metu susiklosčiu-
si geopolitinė ir karinė įtampa ne-
slūgsta. Rusija toliau aktyviai mi-
litarizuojasi – ženkliai išaugo šios
valstybės kariniai pajėgumai Kali-
ningrade, rengiamasi agresyvaus
pobūdžio pratyboms „Zapad 2017”. 

Nuolatinės kibernetinės atakos,
kuriomis siekiama paralyžiuoti
strateginius NATO valstybių sek-
torius, tapo neatsiejama Rusijos ka-
rinio planavimo dalimi. Vien tik
propagandai ir melagingų žinių
skleidimui, kuriomis siekiama kurs-
tyti visuomenės įtampą ir nepasiti-
kėjimą NATO, ši šalis kasmet skiria
milijardą dolerių. 

Lietuvos vadovė taip pat at-
kreipė JAV ir kitų šalių prezidentų
dėmesį, kad „Rosatom” statoma ne-
saugi Astravo atominė elektrinė
(AE), kurios branduolinė tarša ava-
rijos atveju gali pasiekti 16 Europos
sostinių, ir dujotiekis „Nord Stream
2” gali būti Rusijos naudojami kaip
nekonvencinio šantažo įrankiai. 

Prezidentės teigimu, Lietuvai
ir kitoms regiono valstybėms taip
pat itin reikšminga JAV parama

užtikrinant Baltijos šalių ir visos Europos energijos
šaltinių įvairovę, sėkmingą elektros tinklų sin-
chronizaciją bei atsikratant energetinės Rusijos įta-
kos. 

Lietuva jau nuo kito mėnesio per Klaipėdos ter-
minalą pradės importuoti suskystintas dujas iš JAV.
Pasak šalies vadovės, tai itin svarbus žingsnis įtvir-
tinant viso regiono energetinę nepriklausomybę.

Aptariant bendradarbiavimą NATO, valstybės va-
dovė pabrėžė, kad Aljansui būtina atsinaujinti. Pa-
sak Prezidentės, Lietuvai ir kitoms narėms reika-
lingas dar greitesnis ir efektyvesnis NATO. Būtina

reformuoti ir greitinti spren-
dimų priėmimą, perdislo-
kuoti karines pajėgas ir jų
valdymą į rytinį Aljanso
flangą, parengti nuolatos at-
naujinamus gynybos planus
su priskirtais konkrečiais
kariniais pajėgumais, rasti
sprendimus, kurie užkirstų
kelią galimai karinei Baltijos
šalių izoliacijai, kiberneti-
nę gynybą įtraukti į 5-ąjį
Washingtono sutarties
straipsnį. 

Prezidentės teigimu, Lie-
tuva taip pat aktyviai prisi-
deda prie tarptautinės ben-
druomenės pastangų kovoje
su terorizmu. Esame pasi-
rengę padidinti karių skai-
čių JAV vadovaujamoje anti-
ISIS („Islamo valstybė”) ope-
racijoje, NATO misijoje Af-
ganistane ir Jungtinių Tau-
tų misijoje Malyje.  

ELTA

NATO būtina atsinaujinti

Liepos 6 dieną Prezidentė Dalia Grybauskaitė Varšuvoje dalyvavo regiono lyderių susitikime su JAV
prezidentu Donald Trump. EPA–ELTA nuotr.
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ŽAIbIškI  pOkAlbIAI

Ko galime pasimokyti iš amerikiečių? 
Gyvename Amerikoje, šalyje, kurioje, būdami

tikri lietuviai, atsidūrėme dėl to, kad taip su-
siklostė istorinės, ekonominės aplinkybės, ar

nulėmė asmeninės priežastys. Čia gyvendami pri-
imame šios šalies tvarką, laikomės jos įstatymų, ten,
kur reikia, kalbame jos kalba, švenčiame jų šventes,
aišku, niekada nepamiršdami savųjų. Esame dėkingi
šaliai, kuri mus priėmė ir kurioje gyvendami jau-
čiamės gerai. Tačiau, kaip ir daugelis emigracijoje
gyvenančių tautų atstovų, dažniau ieškome tau-
tiečių draugijos, nes su jais sieja daugybė dalykų:
kalba, savos, iš kartos į kartą perduodamos tradi-
cijos, kultūra, tautinis mentalitetas. Ir vis dėlto, gy-
vendami toli nuo savo ar savo tėvų, senelių gimti-
nės išmokstame ne tik svetimą kalbą. Atsidūrę tarp
kitaip mąstančių žmonių, gal patys to nejausdami,
mokomės iš jų: kaip elgtis, arba kaip nesielgti. Na,
bent jau kartais susimąstome, ko reikėtų pasimo-
kyti. 

Ar manote, kad galima ko nors pasimokyti
iš Amerikoje gyvenančių žmonių? 

Arvydas Reneckis, 
kino dokumentininkas:

Man atrodo, kad iš amerikiečių galima pasi-
mokyti nesikišimo ten, kur nereikia. Ir dar – profe-
sionalumo. Jeigu jie yra susikaupę, ką nors daro, tai
daro gerai. Aišku, ne visi tokie yra. Daugelis ame-
rikiečių nežino labai daug ko: geografijos, kur Eu-
ropoje yra kokios šalys, ir nežino daug ko, kas
vyksta ne Amerikoje. Bet jie gerai moka dirbti savo
profesijos darbus. Jei amerikietis yra vairuotojas
,,trokistas”, jis yra tikrai geras savo srities žinovas.
Mes galim to iš jų pasimokyti. Dažnas lietuvis yra
,,Petriukas – meistriukas”, kuris viską moka: jis ir
santechnikas, ir statybininkas, ir vairuotojas, ir gy-
dytojas, kuris žino, kaip išsigydyti žolytėmis ir net
knygą apie tai gali parašyti. Bet amerikietis profe-
sionalizmo prasme yra visai kitoks. Jis niekada ne-
sikiš į kito žmogaus sritį, nepatarinės. Amerikietis
paprastai neturi išankstinių nuostatų, yra toleran-
tiškas. Todėl tolerancijos irgi galima pasimokyti. Nes
mes šioje šalyje esame, ir mums čia nėra taip jau blo-
gai, mes nesijaučiame čia svetimi. Bet galime gyventi
neprarasdami savo tapatybės.

Onutė, 
neseniai atvykusi į JAV:

Tik atvykusią į Ameriką mane gerąja prasme
nustebino šios šalies gyventojų vairavimo kultūra.
Buvau pripratusi prie agresyvoko lietuvių vairavi-
mo stiliaus. Todėl čia vyraujantis mandagus vai-
ruotojų elgesys man buvo atradimas. Teko ir pačiai
atsisakyti kai kurių Lietuvoje įgytų ,,išgyvenimo”
kelyje įgūdžių. Nes geras elgesys yra užkrečiamas. 

Kalbino Virginija Petrauskienė

Asta Katulytė-Vasiliauskas, 
klinikinės farmacijos specialistė:

Amerikoje gyvenu ketvirtus metus, ir tikrai su
savo vyru Gintu šiuo klausimu dažnai padiskutuo-
jame. Abu dirbame amerikiečių kompanijose – jis in-
formacinių technologijų ir finansų srityje, aš esu kli-
nikinės farmacijos specialistė. Abu kasdien susi-
duriame su amerikiečiais. Ir tikrai turime ko iš jų
pasimokyti. Visų pirma, mums patinka amerikiečių
laisvė ir drąsa gyventi taip, kaip jie nori; patinka jų
mokėjimas būti savimi ir nekreipti dėmesio į tai, ką

kiti apie juos mano. Verta pasimokyti, kaip jie be bai-
mės imasi įvairiausių projektų, pradeda verslą net
ir neturėdami pakankamai pinigų, nebijo rizikuo-
ti. Jie net ir turėdami gerą darbą nepaliauja ieško-
ti dar geresnio, nepaliauja tobulėti. Daugelis lietu-
vių įpratę gyventi pagal kitokį supratimą: baigei mo-
kyklą, įstojai į universitetą, įgijai specialybę, susi-
radai darbą pagal specialybę ir laikaisi jo įsitvėręs.
Jeigu bandytum tą darbą keisti, išgirsi aplinkinių
klausimą: ,,turi gerą darbą, ko tu dar nori?”. Ne pa-
slaptis, kad nemažai lietuvių apie amerikiečius
yra nekokios nuomonės. Aišku, mes gal gražiau už
juos elgiamės viešumoje, gal mūsų valgymo kultū-
ra geresnė, gal galima vardinti ir daugiau dalykų,
kurie nepriimtini mūsų mentalitetui. Tačiau tei-
giamų pavyzdžių tikrai netrūksta. 

Gediminas Bielskus,
šiuo metu dirbantis nekilnojamojo turto nuomos
srityje:

Amerikoje gyvenu nuo 1950-ųjų metų. Kas yra
amerikiečiai? Tai visokių pasaulio tautų atstovai. Iš
kiekvienos tautos – lenkų, vokiečių, anglų, airių,
meksikiečių – yra ko pasimokyti. O ir iš pačių lie-
tuvių, savo tautiečių, taip pat. Galima pasimokyti
sėkmingo verslo vystymo, sugebėjimo gražiai įsi-
kurti, tvarkytis, sukaupti kapitalo. Verslo klausimais
tenka bendrauti su vienu trečiosios bangos emig-
rantu lietuviu. Drąsiai galiu teigti, kad per 20 metų
verslo srityje jis pasiekė daugiau, nei aš per 50 metų.
Man lietuviai atrodo vieni iš protingiausių žmonių.
Aš esu inžinierius, visą gyvenimą dirbau Amerikos
industrijoje. Ir žinau, kad mano tautos atstovai vi-
sada turėjo gerą reputaciją. Jie yra protingi, atsa-
kingi, darbštūs. Trečiabangiai nesugadino to po-
žiūrio. Net pagerino. 

„Tegul šventei
Lietuvos himnas
pradžią duos”

Liepos 6-ąją, minint Valstybės die-
ną, Dubingių piliavietėje jau tre-
čią kartą vyko tautinio kostiumo
konkurso „Išausta tapatybė” bai-

giamasis turas. Čia buvo ne tik ren-
kamas dailiausias kostiumas, bet ir
vyko iškilmingas koncertas „Tegul
šventei Lietuvos himnas pradžią
duos”.

Konkursas buvo skirtas Tautinio
kostiumo ir Piliakalnių metams pa-
minėti, jis atskleidė, kokia iš tiesų di-
delė skirtingų etnografinių regionų,
kraštų, vietovių kostiumų įvairovė, bei
puoselėja kultūrinių tradicijų pri-
gimtinį ryšį ir tęstinumą. 

Gausiai susirinkusieji drauge gie-
dojo ir Lietuvos himną, 9 val. vakaro
nuo Dubingių piliakalnio nuvilnijo

tūkstančių kartu su Andriumi Ma-
montovu giedama „Tautiška giesmė”.
Ją traukė ir muzikos, ir televizijos
žvaigždės, renginio nepraleido ir poli-
tikai. Tarp jų – ir premjeras Saulius
Skvernelis, čia atvykęs su visa gausia
šeimyna: žmona Silvija, pirmą klasę
baigusia Egle bei nei metų neturinčiu
sūnumi Tadu.

,,Tautiška giesmė” skambėjo ne
tik lietuvių, bet ir svečių iš Latvijos, Es-
tijos, Indijos ir net Ispanijos lūpų.
Šventinę dieną Dubingiuose vainikavo
Tautinio kostiumo metams skirtas
koncertas.                               15 min. info

Tarp šventės svečių – ir tautinio kostiumo konkurso dalyviai, ir premjeras su sūneliu.
Vidmanto Balkūno nuotraukos
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Redaktorius Amandas Ragauskas

VAkARIS

AMANDAS RAGAUSKAS

Jau keturiolikti metai, kaip JAV vyksta
„Formula Drift” varžybos, o penkti me-
tai – kaip jų metu plevėsuoja Lietuvos
trispalvė, nes jose dalyvauja lietuvis Au-
rimas Bakšys (Odi Bakchis). Aurimas į Ca-
liforniją atvyko kartu su tėvais dar bū-
damas vaikas. Čia baigė vidurinę mo-
kyklą, universitetą. Aurimo tėtis Arvy-
das Bakšys, buvęs Europos motorlaivių
sporto čempionas, paskatino ir savo sū-
nus (Aurimas turi jaunesnį brolį Adą) už-
siimti techninėmis sporto šakomis. Pra-
džioje tai buvo krosiniai motociklai,
vėliau Aurimas su savo būsimąja žmo-
na Amy dalyvavo automobilių Rally
varžybose. Vienas iš Aurimo draugų pa-
siūlė jam išmėginti neseniai iš Japoni-
jos į Ameriką atkeliavusios naujos au-
tomobilių sporto šakos – „Formula
Drift” automobilį. Nuo pirmo paban-
dymo Aurimas pamėgo šio tipo varžy-
bas ir, pasigaminęs tokioms varžyboms
tinkamą automobilį, pradėjo dalyvau-
ti „Formula Drift” mėgėjų lygoje. Po ke-
lerių metų, tapęs šios lygos nugalėto-
ju, gavo leidimą pereiti į „Formula
Drift” profesionalų lygą. Pirmaisiais
metais iškovojo lygos geriausio metų
naujoko vardą ir tuo atkreipė į save var-
žybų rėmėjų dėmesį. 

Ši, kaip ir visos techninės sporto
šakos, yra brangus užsiėmimas,
todėl be rėmėjų neįmanoma pa-

siekti gerų rezultatų. Kiekvienas lygos
sportininkas turi vienos ar kitos pa-
dangų gamintojų kompanijos rėmė-
jus (šiuo metu Aurimą remia „Fal-
ken” padangų gamintojai). 

„Formula Drift” lygos įkūrėjai
Jim Liaw ir Ryan Sage 2003 m. rugp-
jūčio mėnesį Irwindale Speedway, Ca-
lifornia, surengė parodomąsias „Ja-
panese Series D1 Grand Prix” varžy-
bas, o tų pačių metų lapkričio mėnesį
paskelbė, kad įkuriama profesionali
„Formula Drift” lyga JAV.

2004 m. naujoje, tam tikslui įreng-
toje trasoje Atlantoje įvyko pirmosios
„Formula Drift” varžybos. 2005 m. se-
zono varžybos jau vyko šešiose, o 2006
m. – net septyniose varžybų trasose
įvairiuose Amerikos miestuose. 2008 m.
„Formula Drift” pagrindiniu rėmėju ta-
pusi „Red Bull” bendrovė surengė „Red
Bull Drifting World Chempionship”
varžybas, kuriose dalyvavo 32 vairuo-
tojai iš 12 pasaulio šalių. 2009 m. „For-
mula Drift” pirmoji profesionali lyga,
kurioje čempiono titulo vairuotojai
siekė dalyvaudami varžybose nuo 1/32
finalo, suskirstyti į dvi grupes pagal
kvalifikacinių varžybų rezultatus. Tais
metais „Formula Drift” vairuotojai
dalyvavo „FD Asia Chempionship”.
2011 m. „Formula Drift” surengė pa-
rodomąsias varžybas „Persian Gulf ”.
2014 m. FD šventė lygos gyvavimo de-
šimtmetį ir įsijungė į „FD Canada
Chempionship”. 2015 m. „Formula
Drift” įsijungė į „FDJapan Chem-
pionship”. 2016 m. „Formula Drift” iš-
siplėtė  iki aštuonių etapų varžybų, ku-
rios vyksta įvairiuose miestuose (var-
žybų tvarkaraštis internetinėje sve-
tainėje formulad.com).

Kiekvieno etapo varžybos vyksta
dvi dienas. Penktadienį vyksta kvali-

fikacinės varžybos. Visi varžybose da-
lyvaujantieji vairuotojai turi galimybę
du kartus įveikti varžybų trasą. Prieš
varžybų pradžią, bendrame vairuoto-
jų ir teisėjų susirinkime, teisėjai duo-
da vairuotojams nurodymus, kaip jie
turi įveikti trasą ir už kokius netiks-
lumus bus sumažinami taškai. Trys tei-

sėjai – stiliaus, linijos ir kampo – ver-
tina vairuotojų pasirodymą taškais.
Maksimalus taškų skaičius yra 100.

Iš pirmą dieną dalyvavusių vai-
ruotojų pagal surinktų taškų skaičių iš-
renkami 32 geriausi ir, suskirstyti į dvi
grupes po šešiolika, šeštadienį tęsia
varžybas, kol išaiškinamas etapo nu-

galėtojas. Tą dieną varžybų dalyviai va-
žiuoja poromis du kartus. Pirmą kar-
tą pirmas važiuoja aukštesnę vietą
kvalifikacinėse varžybose pelnęs vai-
ruotojas. Jo užduotis – kuo tiksliau
įvykdyti teisėjų nurodymus, o jį se-
kančio vairuotojo užduotis – kuo tiks-
liau atkartoti pirmojo vairuotojo veiks-
mus. Teisėjai nusprendžia, kuris vai-
ruotojas tiksliausiai įvykdė užduotį, ir
toliau tęsia varžybas iki finalo. Pagal
užimtą vietą visi vairuotojai įverti-
nami taškais ir pagal surinktų taškų
skaičių užima tam tikrą vietą turnyro
lentelėje.   

Kitas „Formula Drift” varžybų
etapas vyks Montrealyje, Quebeco pro-
vincijoje Kanadoje liepos 14–15 dieno-
mis. Varžybas galima stebėti interne-
tinėje svetainėje formulad.com.

Po keturių FD varžybų etapų Au-
rimas Bakšys užima penktą vietą. 2017
m. čempionatas prasidėjo kovo mėne-
sį Long Beach, Californijoje. Pirmąjį
etapą Aurimas pradėjo sėkmingai, už-
imdamas ketvirtąją vietą. Antrame
etape balandžio mėnesį Orlande, Flo-
ridoje, jį lydėjo nesėkmė: 1/32 finalo, su-
gedus vairo mechanizmui, Aurimo au-
tomobilis trenkėsi į sieną. Laimei pats
vairuotojas nesusižeidė, bet automo-
bilis buvo gerokai apgadintas. Po šio
etapo Aurimas turnyro lentelėje užėmė
dešimtąją vietą. Kitas etapas vyko At-
lantoje, Georgia valstijoje, gegužės pra-
džioje. Automobiliui pataisyti turėjo tik
dvi savaites. Sumani mechanikų ko-
manda sugebėjo „pastatyti automobi-
lį ant ratų”, deja, Atlantoje 1/32 finalo
kvalifikacinių varžybų rezultatai Au-
rimą suvedė su tris kartus FD čem-
pionu Chris Forsberg. Po įnirtingų
varžybų (prireikė net du kartus rody-
ti savo meistriškumą) teisėjai pergalę
paskyrė C. Forsberg. Po šio etapo Au-
rimui teko tenkintis penkiolikta tur-
nyrinės lentelės vieta. 

Bet Aurimas, palaikomas „Fal-
ken” komandos draugų, šeimos (jo
žmona Amy yra komandos vadybi-
ninkė) ir sirgalių susikaupė rimtai
kovai ketvirtame etape Wall, New Jer-
sey, kuris vyko birželio 2–3 dienomis.
Varžybos prasidėjo nelabai sėkmin-
gai. Treniruotės metu apkrovimų ne-
atlaikė užpakalinio rato smeigės, ir iš
trasos su trimis ratais teko grįžti var-
žybas aptarnaujančio sunkvežimio
platformoje. Kvalifikacinės varžybos
nežadėjo nieko gero. Pirmame važia-
vime užsidirbęs 87 taškus, Aurimas
buvo kvalifikuotas penkioliktas. Prie
visų nesėkmių prisidėjo variklio ge-
dimas. Didelėmis mechanikų pastan-
gomis iki kitos dienos ryto variklis
buvo pakeistas nauju, ir Aurimas vėl
galėjo išvažiuoti į varžybų trasą. Po
visų nesėkmių Aurimas susikaupė
rimtai kovai ir, nugalėjęs iš eilės ketu -
ris varžovus, tarp kurių buvo du FD
čempionai, užėmė pirmąją vietą, ir
turnyrinėje lentelėje pakilo į ketvirtą
vietą, pasilikdamas sau galimybę ko-
voti dėl šių metų čempiono titulo.

Mieli „Draugo” skaitytojai, šia-
me rašinyje mėginau supažindinti jus
su „Formula Drift” varžybomis, jų at-
siradimo JAV istorija, taisyklėmis, o
svarbiausia – supažindinti su mūsų
tautiečiu Aurimu Bakšiu, kuris šiose
varžybose tarsi ambasadorius atsto-
vauja Lietuvai, ir norėdamas paska-
tinti pasidomėti, kaip jam sekasi rung-
tyniauti.     

„Formula Drift” varžybų metu plevėsuoja Lietuvos trispalvė

Wall, New Jersey etapo nugalėtojas Aurimas Bakchis, antroje vietoje – Michael Essa, tre-
čioje – latvis Kristapps Bluss.

Kotrina Kajokaitė, Aurimas Bakchis, Amandas Ragauskas ir didžiausia tėvelio sirgalė – duk-
rytė Audryna Bakchis.

Wall, New Jersey Formula Drift finalas: Michael Essa ir Aurimas Bakchis.
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Birželio 25-ąją Lemonte vyko Joninių
šventė. Ją organizavo LB Lemonto apy-
linkės valdyba. Scenarijų kūrė ir šventę
vedė Marija ir Valentinas Boharevičiai.
Į renginį buvo pasistengta įtraukti kuo
daugiau tradicinių Rasos šventės apei-
gų. 

Po Mišių bažnyčioje žmonės rin-
kosi PLC aikštėje. Bendruome-
nės nariai šalia kupolės buvo pa-

sitikti ir pakviesti „nusiprausti ar
rankeles nusiplauti Joninių rytą su-
rinktu rasos vandeniu ir nusišluosty-
ti lininiu rankšluosčiu”. Džiaugėmės,
kad pakviestieji mielai įsijungė į tą ke-
lių šimtmečių senumo tradiciją. Van-
deniui vasaros saulėgrįžos šventėje
buvo teikiama svarbi prasmė. Lietus,
vanduo ne tik apvaisina žemę, bet ir
suteikia jėgų užmegzti ir brandinti vai-
sius.  

Bendruomenės apylinkės valdy-
bos pirmininkė Violeta Valaitytė pa-
sveikino atvykusius ir pagarsino, kad
šventėje gros Artūras Blažukas, vyks
loterija, bus žaidimų, bare netrūks
alaus, o „Racine Bakery” parengė už-
kandžių.

Vedantieji pasveikino Jonus, Ja-
ninas ir visus atvykusius į Rasos šven-
tę, palinkėjo smagiai praleisti laiką
mielame būryje. Pasidžiaugta, kad
šventėje dalyvavo daug jaunų šeimų.
Vedantieji buvo paruošę vaikučiams
piešimo plakatus. Paskelbta, kad pie-
šiantys vaikučiai bus apdovanojami.
Taip pat pasidžiaugta, kad šventėje
dalyvauja JAV LB Vidurio Vakarų apy-
gardos pirmininkė Birutė Kairienė,
LB Marquette Parko apylinkės pirmi-
ninkė Aušrelė Sakalaitė, Indianos LB
Gary apylinkės pirmininkė Birutė Vi-
lutienė, pavaduotoja Loreta Vician ir kt. 

Moterys atėjo su vainikais iš ąžuo-
lo, liepos, riešutmedžio lapų ir javų
stiebų. Kiekvienas iš šių augalų turi
savo prasmę. Ąžuolas – tai medžių
medis – ilgaamžis, nepalaužiamos jė-
gos, tvirtybės simbolis; liepa – aukšta,
grakšti, kvepianti, svaiginanti; rie-
šutmedis – kietas, tvirtas riešutėlis; ja-
vai – derlius, gyvybės pradžia, duona. 

M. Boharevičienė trumpai supa-
žindino su Joninių šventės ištakomis.
Anksčiau jos vadintos Rasos švente.
Tai saulėgrįžos šventė, vėliau sutapa-
tinta su Jono diena. Joninės švenčia-
mos tuo metu, kai Šiaurės pusrutuly-
je būna ilgiausia diena ir trumpiausia
naktis. Pasak Pranės Dundulienės, ši
šventė susiformavo ankstyvosios gimi -
ninės santvarkos laikais. Rašytiniuo-

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

Joninėse Lemonte prisimintos praeities tradicijos
se šaltiniuose apie ją pirmą kartą už-
simenama 1372 m. Dabar beveik neį-
manoma atsekti autentiško baltiško
saulėgrįžos šventės pavadinimo. Rasos
šventės, kupolės ir kt. pavadinimai
yra jau krikščioniškų laikų paveldas.
Kupolės pavadinimas atėjo iš rytų sla-
vų kraštų. Pirmasis šventę Rasa pa-
vadino Teodoras Narbutas 1835 m.
Pats pavadinimas Rasa siejamas su dei-
ve Rasa, kurią lietuviai įasmenindavo.
Ji vaizduojama vaikščiojanti po lau-
kus. Sakoma, kad išsivoliojęs rasoje
trumpiausios nakties išvakarėse, rytą
būsi sveikas ir gražus. Tą rytą žem-
dirbiai apibrisdavo pasėlius, kiti iš-
braidydavo rugių lauką, kad nukrėstų
rasą ir taip padidintų derlių. 

Augalijai priskiriama ypatinga
reikšmė. Ilgiausią dieną arba jos iš-
vakarėse surinkti žolynai turi magiš-
kos galios. Žolynų rinkimas švenčių iš-
vakarėse arba rytą prieš saulėtekį va-
dinamas kupoliavimu. „Kupolė” – su-
rinkti žolynai – minima XIII a. Ipatje-
vo metraštyje. Kupolėmis vadinamos
jonažolės, ramunės, mėlynai ir gelto-
nai žydinčios žolės. Tautosakoje sa-
koma, kad kupolių yra devynios rūšys.
Iš jų merginos pindavo vainikus ir
puošdavo namus.  Spėjama, kad Kupolė
galėjo būti ir javų augalijos dvasia, gal-
būt Rasos motina...

Po M. Boharevičienės pasakoji-
mo buvo renkamas gražiausias Joni-
nių vainikas. Moterys ir vyrai buvo pa-
kviesti į vainikų eiseną. Sušokta vai-
nikų polka. Vertinimo komisija išrin-
ko gerb. Janiną, kuri laimėjo gra-
žiausio vainiko konkursą. Jai ir buvo
įteiktas prizas. 

Joninių šventei vedantieji iškepė
rugių duonos. Perlaužus duonos kepalą
ir supjausčius į riekeles, buvo pasiū-
lyta visiems pasivaišinti. Iškepta su
saulės šiluma ir energija – tegu duona
jungia visus lietuvius, išsibarsčiusius
po pasaulį. Svarbu, kad susirinkome į
didelį būrį. Visiems palinkėta skalsos,

darnos, meilės. Kai yra meilė, atsiran -
da ir laimė.  

Per vasaros saulėgrįžą pagerbia-
ma į žiemos pusę išvykstanti saulė.
Nors buvo dar diena, turėjome ir sim-
bo linę saulę. Padėkota jai už mums
duotą šilumą. Jauna mama su mergy-
te išvežė saulę vežimu į vakarus. Sau-
lė svetingai išlydėta, kad sugrįžtų ki-
tais metais. 

Renginio metu kalbėta apie pa-
parčio žiedo ieškojimą. Valentinas Bo-
harevičius papasakojo, kas tai yra pa-
parčio žiedas. Tai vienas mistiškiausių
Rasos šventės ir baltų mitologijos sim-
bolių, žmogaus brandos, žinojimo įsi-
kūnijimas. Papartis iš tikrųjų nežydi.
Apie tai lietuvių liaudies dainose sa-
koma: akmuo be kraujo, vanduo be
sparnų, papartis be žiedų. Mistinio pa-
parčio žiedo radimas – gyvenimo iš-
minties subrandinimas. Rasti paparčio
žiedą – įžvelgti pačios giliausios būties
prasmes! Su paparčio žiedo šviesa yra
tapatinamas žinojimas, pažinimas.
Stebuklingas paparčio žiedas pražysta
tik vienoje pasaulio vietoje – vidur-
naktį per Jonines, akimirkai. Kas ran-
da, įgyja visažinystės galios, mato,

kur paslėpti pasaulio turtai, supranta
paukščių, gyvulių kalbą. 

Lemonte ,,pražydusį” paparčio
žiedą rado Indianos LB apylinkės pir-
mininkės pavaduotoja Loreta Vician. 

PLC kieme buvo paruoštas sim-
bolinis ugnies aukuras, tačiau nede-
gėme ugnies, kol dar nebuvo atėjęs va-
karas. Pravartu žinoti, kad Gabija – ug-
nies Deivė – buvo tarp mūsų. O seno-
vėje degant židinio ugniai, būdavo pa-
sakojama apie šlovingą lietuvių praei-
tį, pagarbą protėviams, garbinamus
dievus, papročius, tradicijas. Žmonės
ugnį atnaujindavo kiekvienos šeimos
židinyje. 

Šventės dalyviai linksmai šoko,
skambant A. Blažuko atliekamai mu-
zikai ir džiaugėsi gražiai surengta
švente. 

Lemonto apylinkės valdyba taria
nuoširdų ačiū žmonėms, aukojusiems,
pirkusiems loterijos bilietus, Jonui
Platakiui ir Vytautui Jagminui, orga-
nizavusiems žaidimus, už skanų mais-
tą – Svajonei Kerelytei, ir visiems da-
lyvavusiems, įsijungusiems į bendrą
pakilią nuotaiką. 

Rengėjų info

Šventės  vedėjai – M. ir V. Boharevičiai. 
D. Kavaliauskienės nuotr. Birželio 25-ąją atgijo Pasaulio lietuvių centro kiemelis.                                                                       V. Boharevičiaus nuotraukos

Šventės dalyviai ir organizatoriai su Joninių vainikais.
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Iš ATEITININkŲ GYVENIMO

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

DR. TOMAS GIRNIUS

Ateitininkų studijų dienos prasidėjo 1987 m. ir vyko
iki 2009 m., kada tuometinė ŠAAT nutraukė jų or-
ganizavimą. Jos vykdavo Darbo dienos savaitgalį Dai-
navoje, Michigan. Pertrauka turėjo būti trumpa, – kiti
šneka, kad tiktai vienerių metų, kadangi patalpų pri-
reikė kitam renginiui. Deja, kaip dažnai tokiais atvejais
būna, milžinui leidus sustoti ir pailsėti, nelengva pa-
skui jį pastumti pirmyn.

Vis dėlto atsirado keli, kurie ne vienerius
metus ramiai, bet ir nenuilstamai, kiekvie-
na pasitaikiusia proga primindavo, kaip pui-

ku būtų, jeigu ŠAAT atnaujintų Studijų savaitgalius.
Ir man atrodė, kad „kažko trūksta” ateitininkų
veikloje, jeigu į ją žiūrima plačiai, Šiaurės Amerikos
lygmenyje. Turime visos ateitininkų veiklos pažibą
– moksleivių žiemos kursus. Turime įvairių vasaros
stovyklų – daugiausiai pagal sąjungas Dainavoje, bet
papildomai ir jaunučių Californijoje, ir sendraugių
Maine. Tikrai nedera nuvertinti stovyklų organi-
zatorių pastangų užtikrinti, kad į stovyklų progra-
mas būtų įtraukti ir aukšto lygio pranešimai, ir pro-
gos religiniam atsinaujinimui, ir meninės bei kul-
tūrinės programos. Tačiau svarbiausia stovyklų
paskirtis yra suteikti sąlygas poilsiui ir pabendra-
vimui. Šiandiena trūksta progos visiems ateitinin-
kams kartu, susibūrus pasinerti į savaitgalį, kurio
svarbiausi elementai būtų akademiniai praneši-
mai ir diskusijos, meniniai vakarėliai, religinis su-
sikaupimas, – kad poilsį teiktų ne tik saulės spin-
dulių prisilietimas, bet ir visiškas atsipalaidavimas

nuo kasdienių darbų, rūpesčių, kad tuos rūpesčius
ir pakeičiant kitokiais. Daugiau kaip dvidešimt
metų tokį vaidmenį kasmet vaidino Studijų savait-
galis. Tai buvo Šiaurės Amerikos ateitininkų veik-
los milžinas. Jam buvo leista užsnūsti. Laikas jį pa-
žadinti.

Prieš pristatydamas dar tebederinamą, bet dau-
geliu atžvilgiu jau numatomą šių metų Studijų sa-
vaitgalio programą, noriu skaitytojams priminti, ko-
kių prelegentų ir paskaitų temų būdavo anksčiau.
Noriu sužadinti apetitą ir nostalgijos jausmą, o ne
visapusiškai pristatyti Studijų savaitgalių istoriją.
Taigi, jeigu ką suerzintų, kad kažko nepaminėjau,
kas vertas būtų paminėti – nepykite. Verčiau, pasi-
dalinkite su draugu ar drauge, panaudokite tai
kaip progą pareklamuoti atnaujintą Studijų savait-
galį.

Atsitiktinis ankstesnių dešimtmečių prelegen-
tų bei jų temų kratinys, kurį čia pristatau, turbūt
daugelį įtikins, kad Šiaurės Amerikos ateitininkų
Studijų savaitgalių tradicija tikrai buvo milžinas:

•  Stasys Lozoraitis, „Lietuvos ir Lenkijos santy-
kiai”

•  Kęstutis Trimakas, „Kristaus perversmo dvasia:
Jos apraiškos Lietuvoje”

•  Pokalbis su kun. Alfonsu Svarinsku
• Saulius Sužiedėlis, „Vysk. Matulaitis ir Vilniaus

problematika, 1918–1923 m.”
•  Viktoras Nakas, „Ateitininkai išeivijoje ir da-

bartinė Lietuva”
•  Ses. Ona Mikailaitė, „Jurgio Matulaičio užrašų

turinys ir tematika”

•  Jonas Pabedinskas, „Amerikos liberalizmas ir
konservatizmas: Ką siūlyti Lietuvai?”

•  Justino Pikūno knygos ,,Nuo asmens iki asme-
nybės” pristatymas

•  Vėjas Liulevičius, „Vokiečių karinė utopija Lie-
tuvoje Pirmajame pasauliniame kare”

•  Albertas Šimėnas, „Lietuvos politinė padėtis ir
ateities perspektyvos”

•  Juozas Gaila, „Mes – Lietuvoje ir išeivijoje”
•  Vincas Kolyčius, „Šv. Dvasios metai (1998): sie-

kiant atsinaujinti Bažnyčioje ir pasaulyje trečiajam
tūkstantmečiui”

Šiais metais Šiaurės Amerikos ateitininkų Stu-
dijų savaitgalis vyks rugsėjo  1-4 d. Dainavoje. Pre-
legentų sąrašas ir jų temos dar derinami, bet preli-
minariai klostosi toks: 

•   Dr. Augustinas Idzelis, pranešimas pagal jo bai-
giamą ruošti knygą apie rezistenciją Lietuvoje karo
metais

•   Kun. Lukas Laniauskas, SJ, „Ateitininkai:
praeities apžvalga, prognozės ateičiai”

•   Dr. Jonas Dunčia, „Šiuolaikiniai biotechno-
logijos etiniai iššūkiai ateitininkų pasaulėžiūrai”

•   Vilius Žalpys, „Lietuvio tapatybės išsivysty-
mas augus nelietuviškoje aplinkoje”

•   Dr. Barbara Pearson (anglų kalba), „Raising
a bilingual child” (Kaip užauginti dvikalbį vaiką)

•   Simona Minns atliks ir ves muzikines vaka-
ro programas.

Dar bandome suderinti su mįslingu ir paslap-
tingu svečiu iš Lietuvos.

Pažadinsime užsnūdusį milžiną
Šiaurės Amerikos ateitininkų studijų savaitgalis

Sendraugių (S-1) ateitininkų stovykla Dainavoje
liepos 24 – liepos 30 d.

Stovyklos tema: ,,Atgaivink”

Nors jau visos nakvynės vietos užimtos, visi yra kviečiami atvykti į stovyklą dienos
metu dalyvauti stovyklos programoje, pasiklausyti paskaitų. Paskaitos numatytos
10 val. r. Atvykus, malonėkite užsiregistruoti.

Liepos 24 d., pirmadienis
Stovyklos kapelionas, kun. Marius Talutis kalbės apie palaimintąjį arkivysk. Teofilių
Matulionį.

Liepos 25 d., antradienis
Andrius Anužis – ,,Krikščioniškos etikos analizė pagal Mato evangeliją (Mt. 25,
31–46), katalikų socialinio teisingumo doktriną, ‘Visa atnaujinti Kristuje’”.

Liepos 26 d., trečiadienis
Viktutė Siliūnienė – ,,Kūryba, kritika ir idėjų vystymas".

Liepos 27 d., ketvirtadienis
Virginija Paplauskienė kalbės apie poetą Kazį Bradūną, minint jo gimimo šimtmetį.

Liepos 28 d., penktadienis
Lorenzo Ciannelli kalbės tema ,,Climate Change” (pranešimas bus anglų kalba).

Stovyklos ruošos komitetas:
Daina Čyvienė, Vanesa Kašelionis, Rūta Kulbienė, Daina Matusaitienė,

Linas Mikulionis ir Jūratė Žukauskienė

Sveikiname

Visa ateitininkų bendruomenė sveikina Ateitininkų Federacijos dvasios tėvą J. E.
Vilniaus arkivyskupą Gintarą Grušą garbingo valstybinio apdovanojimo proga.

Su džiaugsmu pranešame, jog Valstybės dienos proga Lietuvos Respublikos Prezi-
dentė Dalia Grybauskaitė už nuopelnus Lietuvos Respublikai ir už Lietuvos vardo gar-
sinimą pasaulyje Vilniaus arkivyskupą metropolitą Gintarą Liną Grušą apdovanojo Vy-
tauto Didžiojo ordino Didžiuoju kryžiumi.

Vaidotas Vaičaitis
Ateitininkų Federacijos pirmininkas

Sendraugių poilsio savaitė, rugpjūčio 5–11 d. 
Lietuvių tėvų  pranciškonų vasarvietėje, Kennebunkport, Maine

Kviečiamos šeimos ir pavieniai ateitininkai bei jiems prijaučiantys. Savaitės programos
reikalais kreiptis į Moniką Sabalienę: Vygantaite.sabaliene@gmail.com. Užsisakyti kam-
barius vasarvietėje adresu: info@franciscanguesthouse.com arba skambinti tel. 207-
967-4865.

Nuotr. Roberto Dačkaus
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Lietuvos šaulių sąjunga išeivijoje (LŠSI)

IRENA ŠALAVIEJIENĖ

Birželio 25 d. vyko jūrų šaulių kuopos
„Baltija” metinis ataskaitinis-rinkiminis
susirinkimas, prasidėjęs šv. Mišiomis
Jaunimo centro koplytėlėje. Mišias at-
našavo kunigas Gediminas Keršys. Buvo
aukojamos Mišios už mirusius kuopos
šaulius. Po Mišių paminėta, kad birželio
27-oji – Šaulių sąjungos įkūrimo diena,
tuo pačiu – ir Šaulio diena. Pakviesta į
Jaunimo centro kiemelį, prie Laisvės ir
kovų paminklo. Čia žodį tarė Lietuvos
šaulių sąjungos išeivijoje (LŠSI) vadas Ju-
lius Rūtenis Butkus. Padėtos gėlės, su-
giedota „Lietuva brangi”.

Įnešus kuopos vėliavą, tylos minu-
te pagerbus mirusius kuopos na-
rius ir sukalbėjus maldą, išrinktas

susirinkimo pirmininkas. Vytautas
Vaišys paskelbė dienotvarkę ir pa-
kvietė Reginą Butkus perskaityti atas-
kaitą už praėjusius metus. Šaulė iš-
vardijo renginius, kuriuose dalyvavo
mūsų kuopos nariai. 

Lapkričio mėn. buvo paminėtos
Lietuvos kariuomenės 98-osios meti-
nės. „Tėviškės” parapijoje organizuo-
tas renginys „Aš prisimenu”. Šaulių
namuose paminėtos V. Pūtvio-Put-
vinskio mirties metinės, buvo rodomas

filmas apie partizanus. Čia pradėtos
rinkti aukos naujai statomam pa-
minklui Lietuvoje. Mūsų kuopos nariai
sausio mėn. dalyvavo žygiuose Klai-
pėdos krašto išvadavimui ir Laisvės gy-
nėjų dienai paminėti; gegužės mėn. –
partizanų žygiui paminėti ir bėgime-

ėjime – „5 km už Lietuvą”. Birželio
mėn. atsisveikinome su gen. konsulu
Čikagoje Marijumi Gudynu. Dalyva-
vome visose tautinėse šventėse, kurias
organizavo lietuviškos bendruomenės. 

Kuopos iždininkė Angelė Laipšienė
supažindino su finansine padėtimi. Ire-
na Šalaviejienė pagarsino numatomus
renginius ir šventes ateinantiems me-
tams. Juos suskirstė į renginius, ku-
riuos organizuoja LŠSI organizacija, ir
į renginius, kuriuose dalyvauja šauliai.
Taigi LŠSI organizuojami renginiai:
sausio mėn. – žygis Klaipėdos krašto iš-
vadavimui ir Laisvės ir gynėjų dienai
paminėti; kovo mėn. – V. Pūtvio-Put-

vinskio mirties metinės; gegužės mėn.
– žygis Partizanų dienai paminėti; bir-
želio mėn. – Šaulio dienos paminėjimas;
liepos mėn. – Jūros šventė ir sąskrydis
Putname, prie Thunderbird ežero; lapk-
ričio mėn. – Kariuomenės diena. Daly-
vausime renginiuose-šventėse: Sausio
13-osios, Vasario 16-osios, Kovo 11-osios
minėjimuose, bėgime-ėjime „5 km už
Lietuvą”, Atminimo – „Memorial Day”
Tautinėse kapinėse, Gedulo ir vilties,
Dariaus ir Girėno skrydžio per Atlantą
paminėjimuose. Lapkričio mėn. pa-
gerbsime mirusiuosius. Vyko pamokė-
lė – kaip taisyklingai sulankstyti lietu-
višką vėliavą.

Paskelbti vado rinkimai. Pasiūlius
ir (atviru balsavimu) vienbalsiai pri-
tarus, vade buvo  išrinkta Regina But-
kus. Ji padėkojo už pasitikėjimą ir
perėmė kuopos vėliavą. Džiugu, kad Re-
gina Butkus įeis į istoriją kaip pirmo-
ji moteris Amerikoje, tapusi vade. Nau-
jai išrinkta vadė padėkojo Gerard

Jūrų šaulių kuopa „Baltija” – ką nuveikėme 

Su LR generaliniu konsulu Čikagoje
Marijumi Gudynu atsisveikinome  prieš
mėnesį šventėje, į kurią susibūrė 63 įvai-
rios lietuviškos organizacijos. 

Dėkojome konsului už puikius
penkerius darbo metus Čika-
goje, už  jo nepaprastus suma-

nymus Čikagoje garsinant Lietuvos
vardą, už jo šiltą bendravimą ir bega-
linę meilę Tėvynei, kuria įkvėpė visus
aplinkinius.  

Dar kartą išgirsti konsulą M. Gu-
dyną kalbant, padėkoti ir atsisveikin-

ti buvo galima Gedulo ir vilties dienos
minėjime Šv. Mergelės Marijos Gimimo
parapijos salėje vykusiame minėjime. 

Lietuvos Šaulių Sąjungos išeivijo-
je (LŠSI) vadas Julius Rūtenis Butkus
,,už nuopelnus Lietuvai ir Lietuvos
šaulių sąjungai”  Šaulių žvaigždės or-
dinu apdovanojo LR generalinį konsu-
lą Marijų Gudyną.  Organizacijos var-
du LŠSI vadas dar kartą padėkojo už
puikią konsulinę tarnystę Čikagoje ir
palinkėjo, kad meilė ir jėgos neišblėstų
darbuojantis Tėvynės labui!

LŠSI Centro valdybos info

Šiemet Lietuvos šauliai Šaulio dieną
vykdė akciją  „Šauly, švęsk šaulio dieną
dėvėdamas uniformą, kad ir kur bebū-
tum: darbe, paskaitose, seminaruose, su-
sitikimuose ar leisdamas laisvalaikį”. 

Lietuvos šaulių sąjunga (LŠS)
vienija įvairių sričių profesio-
nalus, įvairaus amžiaus žmo-

nes. LŠS išeivijoje vykdo panašią šau-
lišką veiklą nenusižengiant šalies ir
valstijos įstatams ir įstatymams. Nors
Šaulio diena išpuolė darbo dieną, bet
būrelis Čikagos šaulių pasipuošę šau-
liška atributika susitiko pažymėti gra-

žią organizacijos sukaktį ir pasvei-
kinti brolį ir sesę šaulį. Susitikimui
šauliai pasirinko Swallow Cliff  miš-
kelį, kuris vietiniams gerai žinomas ne
tik įvairaus nuotolio pasivaikščiojimo
takeliais, bet čia atvykę gali išbandy-
ti savo fizinę parengtį kopiant 125 sta-
čiais laiptais aukštyn. Kelis kartus
laiptais užlėkę aukštyn-žemyn, šauliai
pasišnekučiavo, linkėjo vienas kitam
kantrybės ir atkaklumo garbingai at-
likti savo pareigas, simboliškai vaiši-
nosi proginiu pyragu ir akimirką įam-
žino nuotrauka. 

LŠSI Centro valdybos info

Konsulas M. Gudynas apdovanotas Šaulių
žvaigždės ordinu

Šaulio diena – šauliškai

Būrelis Čikagos šaulių, pasipuošę šauliška atributika, pažymėjo organizacijos sukaktį. 
LŠSI archyvo nuotr.

Long, Stefanijos Long vyrui, už jo pa-
siaukojimą visada būti kartu su mu-
mis. Taip pat Joseph Curcio, Nijolės
Curcio vyrui, kuris yra mūsų kuopos
narys. Jie pritaria mūsų idėjoms, vi-
sada yra šalia ir prisideda prie mūsų
patriotinės veiklos.

Šaulio dienos išvakarėse šaulio
pažymėjimai buvo įteikti Angelei Laip-
šienei, Inai Čygaitei-Nicewander, Tadui
Laipšiui ir Vytautui Vaišiui. 

Susirinkimas baigtas giedant Tau-
tišką giesmę.

Labai džiaugiamės, kad mūsų kuo-
pos gretas papildė 4 nauji nariai. Tai Jo-
nas Platakis, Kęstutis Vasiliauskas,

Ala Vasiliauskienė ir kun. Vilius Dund-
zila. Sveikiname juos, prisijungusius
prie LŠSI organizacijos, tikimės, kad
savo veikla jie į šaulišką gyvenimą
įneš naujovių. Pagrindinis LŠSI tikslas
buvo ir yra puoselėti ir išlaikyti lietu-
vybę, patriotiškumą, pilietiškumą, ne-
pamiršti, kad lietuvis visur yra lietu-
vis. Mes didžiuojamės, kad esame šau-
liai, kad atstovaujame istorinei, gar-
bingai LŠSI organizacijai, kad, būdami
šioje organizacijoje, galime skleisti
lietuvybę išeivijoje. 

Irena Šalaviejienė – jūrų šaulių kuopos
„Baltija” vado sekretorė

Inai Čygaitei (d.) Šaulio dienos išvakarėse
buvo įteiktas šaulio pažymėjimas.

Naujoji kuopos vadė Regina Butkus į šau-
lio pažymėjimą teikia Vytautui Vaišiui.

Šventiškai nusiteikę jūrų šaulių kuopos ,,Baltija” nariai.   I.  Šalaviejienės nuotr.
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Užblokuota rezoliucija dėl Astravo AE
Vilnius (BNS) – Švedijos inicia-

tyva Europos saugumo ir bendradar-
biavimo organizacijos (ESBO) Parla-
mentinėje Asamblėjoje užblokuota
Lietuvos parlamentarų rezoliucija,
kritikuojanti Baltarusijos Astravo ato-
minės elektrinės statybas.

Lietuvos atstovai sakė surinkę
reikiamą parašų skaičių, bet asamb-
lėjos pradžioje Minske Švedijos parla-
mentaro socialisto Kent Harstedt ini-
ciatyva dokumento projektą išbraukė
darbotvarkę tvirtinantis Nuolatinis
komitetas.

„Mūsų didžiai nuostabai prieš buvo
Švedijos atstovas. Tai buvo skaudus
smūgis iš partnerių”, – sakė delegaci-
jos vadovas Virginijus Sinkevičius.

Politikas sakė, kad per diskusiją
atmetė Švedijos atstovo argumentus,

esą jėgainės statyba yra tik dvišalis
klausimas, ir pabrėžė, kad branduoli-
nės avarijos sienų neturi, tačiau bal-
savimą Lietuva pralaimėjo.

Už tai, kad klausimas liktų dar-
botvarkėje, balsavo aštuonios šalys,
už išbraukimą – 20 valstybių. 29 šalys
šiuo klausimu susilaikė.

Anot jo, K. Harstedt yra žinomas
dar anksčiau palaikęs prorusiškas po-
zicijas.

Pagal rezoliucijos projektą, ES -
BO būtų pareiškusi, kad Astravo ato-
minė elektrinė 20 kilometrų nuo Lie-
tuvos sienos statoma skubotai ir ne-
paisant kokybės bei saugumo stan-
dartų, o jos vieta parinkta netinkamai.

ESBO  Parlamentinė Asamblėja
Baltarusijos sostinėje Minske vyksta
šią savaitę. 

Pasikeitė Šaulių sąjungos vadas
Vilnius (BNS) – Kaune, Vytauto

Didžiojo karo muziejaus sodelyje, vyko
Lietuvos šaulių sąjungos vado pasi-
keitimo ceremonija.

Per ją atsargos pulkininką leite-
nantą Liudą Gumbiną pakeitė pulki-
ninkas leitenantas Gintaras Koryzna.

Naujasis sąjungos vadas G.Ko-
ryzna iki šiol buvo Estijoje veikiančio
Baltijos gynybos koledžo lektorius,
anksčiau yra vadovavęs Vytauto Di-

džiojo jėgerių batalionui.
Lietuvos šaulių sąjunga yra vals-

tybės remiama savanoriška sukarinta
pilietinės savigynos asociacija, pade-
danti užtikrinti nacionalinį saugumą.
Ji vienija įvairių sričių profesionalus,
įvairaus amžiaus žmones, kurie ne-
abejingi valstybės gyvenimui ir gy-
nybai.

Šiuo metu sąjunga vienija daugiau
nei 10 tūkst. narių.

Kaunas (Kauno savivaldy-
bė) – Liepos 6 dieną kaunie-
čiams minint Valstybės – Lie-
tuvos Karaliaus Mindaugo ka-
rūnavimo dieną, Laisvės alėjo-
je, prie Centrinio pašto, iškil-
mingai atidengta pirmojo Kau-
no miesto burmistro Jono Vi-
leišio skulptūra. 

2,4 metrų aukščio iš bron-
zos lieta skulptūra vaizduoja
Laisvės alėja pirmyn žings-
niuojantį burmistrą, nešiną
portfeliu.

Istorikų teigimu, J. Vilei-
šiui einant burmistro pareigas
vyko intensyvi Kauno miesto plėtra iš
senojo miesto branduolio – senamies-
čio – į Naujamiestį, Žaliakalnį, Alek-
sotą, Šančius ir kitus priemiesčius. Šį
istorinį laikmetį bene labiausiai rep-
rezentuoja tuo metu susiformavęs kau-
nietiškos modernistinės architektū-
ros stilius, 2015 metais įvertintas ir vi-
sos Europos mastu, suteikiant šiam
reiškiniui Europos paveldo ženklą.

1921–1933 metais būdamas Kauno
miesto burmistru per trumpą laiką or-
ganizavo kanalizacijos, vandentiekio
tinklų tiesimą, sutvarkė susisiekimo
problemas, pastatė tiltų, įkūrė mo-

kyklų, visuomeninių organizacijų.
Miesto savivaldybei šis kūrinys

nieko nekainavo. Tai – Kauno patrio-
tų iš Jungtinių Amerikos Valstijų do-
vana.

Anot paminklo atidengimo proga
iš JAV į gimtinę atvykusios J. Vileišio
dukros Ritos Vileišytės-Bagdonienės,
skulptūra tiksliai atspindi tėvo cha-
rakterį.

Laisvės alėjoje vykusio renginio
metu pasidabruoti P. Vileišio medaliai
įteikti skulptoriui K. Balčiūnui bei J.
Vileišio paminklo idėjos iniciatoriui
Arūnui Povilui Paliuliui.

Atidengtas paminklas Kauno burmistrui J. Vileišiui

Anykščiai (Alkas.lt) – Anykščių
rajono savivaldybė neatsisako planų ne-
toli Anykščių pastatyti medinę Vorutos
pilį. Pasak rajono mero Kęstučio Tubio,
darbus planuojama tęsti dar šiemet.

Bent dalis medinės pilies, kokia
čia stovėjo XIII  amžiuje, ant Šeimy-
niškėlių (Vorutos) turėjo būti pastatyta
dar šiemet, minint Piliakalnių metus.
Tačiau planus sugriovė statybos dar-
bų konkursą laimėję statybininkai:
statant pilį ji gerokai nukrypo nuo pro-
jekto, todėl sutartis nutraukta.

Pilies statybos  idėją Anykščiai

puoselėjo daugiau nei dešimtmetį.
2004 metais rajono savivaldybės tary-
ba ir Pasaulio anykštėnų bendrijos
taryba pasirašė deklaraciją dėl pilies
statybos. Ji numatyta ir Anykščių ra-
jono strateginiame plėtros plane.

Voruta   – istoriniuose dokumen-
tuose minima pilis, garsi tuo, kad per
susirėmimą jos teritorijoje 1251 metais
Lietuvos karaliui Mindaugui pavyko
apsiginti nuo lietuvių kunigaikščių,
siekusių atimti iš jo valdžią. Dalis is-
torikų Vorutą laiko svarbiausia ar vie-
na svarbiausių Mindaugo rezidencijų.

Dar kartą pradės statyti Vorutos medinę pilį 

D. Trump kaltina Rusiją „destabilizuojančiu“ elgesiu
Varšuva (ELTA, BNS) – Prieš G20

viršūnių susitikimą JAV prezidentas
Donald Trump griežtai sukritikavo
Rusiją. Viešėdamas Lenkijoje jis ap-
kaltino Maskvą „destabilizuojančiu”
elgesiu. 

D. Trump Varšuvoje priėmė Len-
kijos prezidentas Andrzej Duda. Po
pokalbio JAV vadovas dalyvavo Trijų
jūrų iniciatyvos viršūnių susitikime.
Šiai iniciatyvai priklauso 12 Vidurio ir
Rytų Europos šalių. Susitikime buvo

kalbama saugumo klausimais, o ypač
– apie energetinį saugumą. D. Trump
pristatė suskystintų dujų eksporto iš
JAV planus. 

Pagrindinis D. Trump viešnagės
NATO rytiniame flange punktas buvo
jo kalba, kurioje prezidentas paaiškino
savo transatlantinių santykių viziją. 

JAV prezidentas D. Trump Varšu-
voje pažadėjo saugoti šios šalies ir jos
kaimynių prieigą prie alternatyvių
šaltinių energijos išteklių tiekimui.

Briuselis (ELTA) – Europarla-
mentarai įsteigė specialųjį komitetą,
kuris siūlys praktines bei teisines
priemones, skirtas mažinti terorizmo
grėsmę Europoje.

Komitetas tirs kovos su terorizmu
trūkumus ir siūlys būdus padaryti ją
veiksmingesnę, vertins Europos Są-
jungos išorės sienų valdymą, valstybių
teisėsaugos institucijų bendradarbia-
vimą, duomenų bazių suderinamumą

bei kritinės infrastruktūros apsaugos
lygį. Savo ruožtu komitetas nagrinės
ES kovos su terorizmu taisyklių po-
veikį žmogaus teisėms, taip pat siūlys
būdus stabdyti gyventojų radikalėjimą.

Komitetą sudarys 30 narių, kurie
per metus įpareigoti pateikti reko-
mendacijas minėtais klausimais. Ti-
kėtina, kad dėl kovos su terorizmu
specifikos dalis komiteto posėdžių bus
uždari. 

EP įsteigė kovos su terorizmu komitetą

Strasbūras (Alfa.lt) – Europos
Parlamentas reikalauja nutraukti sto-
jimo derybas su Turkija, jei vyriausy-
bė Ankaroje įgyvendins ginčytiną
konstitucijos reformą.

Didelė europarlamentarų daugu-
ma pritarė rezoliucijai. Tiesa, ji šalims
narėms nėra privaloma.

Parlamentas jau lapkritį reikalavo
įšaldyti kelerius metus stringančias

stojimo derybas ir tai argumentavo blo-
gėjančia žmogaus teisių padėtimi Tur-
kijoje po 2016 metų liepos pučo.

Už ES klausimus atsakingas Tur-
kijos ministras Omer Celik Ankaroje
sakė, kad jo šalis atmeta reikalavimą
nutraukti stojimo derybas, nors Tur-
kijos prezidentas Recep Tayyip Erdogan
gegužę pats grasino nutraukti pokal-
bius, jei šie nepajudės iš mirties taško.

EP nutrauks stojimo derybas su Turkija

Briuselis (ELTA) – Prancūzijos
kraštutinių dešiniųjų vadovė Marine
Le Pen oficialiai atsisakė Europos Par-
lamento mandato. 

48 metų Nacionalinio fronto vedlė
birželį pirmą kartą buvo išrinkta į
Prancūzijos Nacionalinę Asamblėją.
Todėl ji turi palikti Europos Parla-
mentą, kuriam priklausė nuo 2004-ųjų.

Vasarį Europos Parlamentas smar-
kiai sumažino išmokas politikei. M. Le
Pen kaltinama daug metų dviem savo
asistentėms, dirbančioms partijai

Prancūzijoje, mokėjusi pinigus iš ES
lėšų.

Iki kadencijos pabaigos 2019 metų
gegužę Parlamentas dėl fiktyvaus įdar-
binimo aferos siekia susigrąžinti iš M.
Le Pen 339 000 eurų. Tačiau kadangi ji
nesutinka grąžinti lėšų, Parlamentas
kreipsis į Prancūzijos teisėsaugą. 

Parlamentas iš viso 17 Nacionali-
nio fronto deputatų kaltina švaisčius
ES lėšas fiktyvaus įdarbinimo skan-
dale. Bendra padaryta žala vertinama
5 mln. eurų. 

M. Le Pen neliks Europos Parlamente

Haga (Technologijos.lt) –  Europos
ir Japonijos mokslininkai pristatė „Be-
piColombo” erdvėlaivį, kuris leisis į
septynerių metų trukmės kelionę į
Merkurijų – vieną iš paslaptingiausių
Saulės sistemos planetų.

„BepiColombo” erdvėlaivis bus
paleistas ateinančiais metais. Tai bus
pirmoji Europos kosmoso agentūros
(ESA) misija į arčiausiai Saulės esan-
čią planetą.

Verta paminėti, kad „BepiColom-
bo” yra tikrai nestandartinis laivas, ka-
dangi į orbitą neš du palydovus – Eu-
ropos ir Japonijos. Pasiekus tikslą,
šie palydovai atsiskirs ir judės skir-
tingomis orbitomis aplink Merkurijų.

„BepiColombo” tikslas yra tęsti ty-
rimus po daugybės intriguojančių
NASA „Messenger” misijos rezultatų
ir labiau nei bet kada anksčiau gilintis
į Merkurijaus mįsles, teigiama ESA
pranešime.

Projekte dalyvauja 33 bendrovės iš
12 Europos Sąjungos šalių, taip pat
amerikiečių ir japonų įmonės. Misija
kelis kartus buvo atidėta, tačiau dabar
neabejojama, kad erdvėlaivis bus pa-
leistas ateinančių metų spalį.

Merkurijus yra „pati įdomiausia iš
uolėtų planetų”, sakė ESA atstovas
Alvaro Gimenez. Jo paviršiuje tempe-
ratūra svyruoja nuo 450 iki minus 180
laipsnių.  

Merkurijus nuo Saulės yra nutolęs
tik 58 mln. kilometrų.

Iki šiol į Merkurijų NASA buvo nu-
siuntusi tik dvi misijas – „Mariner 19”
ir „Messenger”, kurios metu zondas
skriejo aplink planetą nuo 2011 m. iki
2015 m. balandžio, kai pasibaigė kuras.

Merkurijaus misija yra Europos
„sudėtingiausia misija istorijoje”, sakė
A. Gimenez.

Pristatytas misijos į Merkurijų zondas

Laisvės alėjoje atidengtas išeivijos padovanotas pa-
minklas J. Vileišiui.                    „Kauno diena” nuotr.

Pristatytas pirmasis erdvėlaivis į paslap-
tingiausią Saulės sistemos planetą – Mer-
kurijų. NOS nuotr.
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Praėjusį savaitgalį Kaune vyko jubilie-
jinės, X Pasaulio lietuvių sporto žaidy-
nės. Jos buvo skirtos artėjančiam Lie-
tuvos valstybės šimtmečiui ir šiemet pa-
skelbtiems Sporto metams.  Šių metų
žaidynės į Laikinąją sostinę sutraukė
daugiau kaip 4 tūkstančius dalyvių iš 26
pasaulio šalių, kurie dalyvavo net 19
sporto šakų varžybose. Iš viso žaidy-
nėse buvo išdalinti 633 medalių komp-
lektai. 

Porai dienų likus iki žaidynių
atidarymo, Lietuvos sporto uni-
versitete buvo surengta antroji

mokslinė  konferencija „Pasaulio lie-
tuvių sporto istorija ir ateities vizija”.
Ją organizavo Pasaulio lietuvių spor-
to asociacija, Lietuvos sporto univer-
sitetas ir Lietuvos olimpinė akademi-
ja. Į konferenciją kartu su kitų šalių de-
legacijomis atvyko ir Šiaurės Ameri-
kos lietuvių fizinio auklėjimo ir spor-
to sąjungos (ŠALFASS) ilgametis pir-
mininkas Laurynas Rokas Misevičius
kartu su sporto delegacija iš Šiaurės
Amerikos  – Stanislovu ir Gyčiu Kava -
liauskais, Tomu Mitrulevičiumi, In-
grida Misevičiene, Deiviu Pavasariu ir
kitais sporto entuziastais.

Konferencijos dalyviai pasisakė už
lietuvių sportą ir jos istorijos puose-
lėjimą Tėvynėje bei išeivijoje ir vie-
ningai sutarė, kad istorinė atmintis –
tai lietuvių tautos stiprybė, o tokie su-
sitikimai padeda išsaugoti glaudes-
nius ryšius tarp tautiečių bei surasti
naujų istorijos sporto faktų apie tau-
tiečius, jų sporto organizacijas ir spor-
to renginius.        

Pirmąją žaidynių dieną jų daly-
viai susibūrė Šv. Arkangelo Mykolo
(Įgulos) bažnyčioje, kurioje buvo pa-
šventinta žaidynių vėliava ir aukotos
šv. Mišios. Vėliau gerai nusiteikę žai-
dynių dalyviai, nešini visų žaidynėse
dalyvaujančių šalių vėliavomis, pra-
dėjo eiseną nuo bažnyčios Kauno Spor-
to halės link, kur įvyko oficialus žai-

Mus vienija sportas
Pasaulio lietuvių sporto žaidynės Kaune sukvietė lietuvius iš 26 šalių

dynių atidarymas ir šventinis kon-
certas.

„Mieli sportininkai, visi žaidynių
dalyviai, sveiki susirinkę į Kauną, į pa-
saulio lietuvių sporto sostinę. Tegul ju-
biliejinių – dešimtųjų – žaidynių me-
daliams ypatingo svorio suteikia Lie-
tuvos valstybės atkūrimo šimtmetis.
Tarp visų planetos sporto įvykių šio-
mis dienomis Lietuvai svarbiausios
bus mūsų žaidynės. Ir ne tik Lietuvai.
Į jus bus nukreipti žvilgsniai iš penkių
žemynų, iš visų tautiečių bendruo-
menių, išlydėjusių savo sportininkus
į tėvynę. Tegul vienijanti sporto galia
vėl pakylėja visą tautą ir uždega širdis
siekti naujų laimėjimų, palaikyti vie-
niems kitus ir džiaugtis, kad esame
drauge”, – taip iš ekrano į žaidynių da-
lyvius kreipėsi Lietuvos prezidentė
Dalia Grybauskaitė.

Prezidentas Valdas Adamkus,
daug metų atidavęs šių žaidynių or-
ganizavimui ir lietuvių sportininkų
būrimui visame pasaulyje, savo kalboje
pasidalijo prisiminimais iš tolimų

1938-ųjų, kai taip pat Kaune buvo su-
rengta pirmoji Lietuvos Tautinė olim-
piada.

„Tuomet Lietuva pakvietė po pa-
saulį išsisklaidžiusius brolius ir sese-
ris į Kauną, būtent į šią vietą. Su di-
deliu džiaugsmu ir širdies virpesiu
stovėjau ir žiūrėjau į einančius spor-
tininkus. Laukėme antrosios olimpia-
dos, bet nesulaukėme dėl tragiškų įvy-
kių. Išsisklaidėme po visą pasaulį, o bū-
tent jūs tam pasauliui ir atstovaujate.
Noriu kaip buvęs sportininkas pa-
sveikinti jus ir palinkėti sėkmės, gerų
sportinių varžybų ir parsivežti gra-
žiausius prisiminimus iš jūsų tėvų ir
protėvių žemės”, – kalbėjo Prezidentas,
įžiebęs ir žaidynių ugnį.

Visų žaidynių metu netrūko įtemp-
tos ir atkaklios kovos. Dalyviai varžė-
si ne tik Kaune – Druskininkuose buvo
surengtos kalnų slidinėjimo varžybos,
o čia esanti trasa paliko ir jaunes-
niems, ir vyresniems sportininkams la-
bai gerą įspūdį. „Snow arenoje” buvo
parengta ir paroda apie kalnų slidinė-
jimo rungtį žaidynėse.  

Nors tomis dienomis oro sąlygos
buvo išties blogos, tai nuotaikos ne-
gadino, tik nuolat purškiantis lietus ap-
sunkino futbolininkų susitikimus, ki-
tas lauke vykusias varžybas.  Didžioji
dalis rungčių vyko uždarose patalpose.

Paskutiniąją žaidynių dieną Kau-
no savivaldybės salėje buvo surengtas
Pasaulio lietuvių sporto forumas, ku-
riame aptarti viso pasaulio lietuvius su-
vienijančio renginio rezultatai. Forumo
dalyvius sveikino žaidynių organiza-
cinės darbo grupės vadovas,  Vidaus rei-
kalų viceministras Darius Urbonas,
Seimo Jaunimo ir sporto reikalų ko-
misijos pirmininkas Kęstutis Smirno-
vas, Europos Sąjungos ambasadorius
Rusijoje Vygaudas Ušackas, Lietuvos
kūno kultūros ir sporto departamento
generalinis direktorius Edis Urbana-
vičius, Kauno miesto mero pavaduo-
tojas Povilas Mačiulis ir Pasaulio Lie-
tuvių Bendruomenės valdybos pirmi-
ninkė (PLB) Dalia Henke. Dalyviams
buvo padovanota tik ką išėjusi buvusio
ilgamečio Lietuvos tautinio olimpinio

komiteto prezidento Artūro Poviliū-
no knyga „Lietuvos Tautinės olimpia-
dos atminimas gyvas”, visi pasirašė ant
varžybų plakato, kuris bus saugomas
Lietuvos sporto muziejuje Kaune. 

Ambasadorius V. Ušackas prisi-
minė, kaip sportas sutelkia lietuvius vi-
same pasaulyje. Būdamas Lietuvos
ambasadoriumi Jungtinėse Amerikos
Valstijose, jis kartu su Čikagos lietu-
viais steigė Krepšinio lygą, kai amba-
sadoriumi dirbo Didžiojoje Britanijo-
je, rūpinosi golfo žaidimu ir kitais.
„Kai 2004 metais ambasados komanda
dalyvavo futbolo turnyre ir netikėtai
patekome į finalą su Čilės komanda,
per naktį mūsų palaikyti atvyko dau-
gybė lietuvių iš įvairių valstijų, ir
kitą dieną apie mūsų pergalę jau rašė
‘Washington Post’ ir kiti laikraščiai”, –
prisiminė ambasadorius.

Jis itin džiaugėsi sutikęs žaidynėse
daug savo pažįstamų bei pabrėžė, jog
kai kurie iš atvykusiųjų yra apsi-
sprendę į Ameriką negrįžti ir likti gy-
venti Lietuvoje visam laikui bei prisi-
dėti prie gimtinės klestėjimo.   

„Jūs susirinkote iš 26 šalių, o PLB
vienija lietuvius iš 44 šalių. Kur mes be-
gyventume, esame viena, nedaloma
tauta. Linkiu visiems vienybės, kad lie-
tuviškos tradicijos tęstųsi ir savo gerais
darbais stiprinti Lietuvą. Kad būtų,
visų pirma, gera čia gyventi, tada bus
gera ir sugrįžti. Kiekvienas iš mūsų,
nepaisant gyvenamosios vietos ar pi-
lietybės, esame atsakingas už Lietuvos
gerovės kūrimą, ateitį ir išlikimą”, – iš
viso pasaulio susirinkusiems lietu-
viams  sakė  PLB pirmininkė D. Hen-
ke.

Forumo dalyviams buvo parodytas
dokumentinis filmas apie Pirmąją Lie-
tuvos tautinę olimpiadą, vykusią 1938
metais – jį pristatęs Lietuvos sporto
muziejaus direktorius Pranas Ma-
jauskas sakė, kad lietuviams sportas
visada buvo gerokai daugiau nei tik
sportinės varžybos. Toje pirmojoje
olimpiadoje dalyvavo ir 24 sportininkai
iš JAV.

Nukelta į  14 psl.

Forume Kauno savivaldybėje – dalyviai iš įvairių šalių.

Amerikos lietuvių delegacijai vadovavo ŠALFASS pirmininkas L. Misevičius.
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Verslininkas, rinkodaros ir komunikacijos
bendrovių įkūrėjas ir vadovas kaunietis
Raimundas Daubaras gerai žinomas ne
tik verslo pasaulyje. Šio vyro pavardė sie-

jama su ne mažiau garsiomis pilietinėmis akcijomis,
tokiomis kaip „Laisvė Joninėms”, „Lietuva – šviesiausia
Europos valstybė”. Raimundas Daubaras taip pat vie-
nas iš tų visuomenininkų, kuris prieš devynerius
metus organizavo, finansavo ir įgyvendino vieną ryš-
kiausių renginių – „Tūkstantmečio odisėja. Vienas var-
das – Lietuva”. Tąsyk jachta „Ambersail LTU 1000” Lie-
tuvos buriuotojai aplankė 26 Lietuvių Bendruome-
nes penkiuose žemynuose ir subūrė švęsti Lietuvos
tūkstantmetį, pakvietę viso pasaulio lietuvius Vals-
tybės atkūrimo dieną, liepos 6-ąją, giedoti tautišką
giesmę. „Tautiškos giesmės” projektas, tapęs gražia
tradicija, šiandien turi savo tęstinumą. Raimundas
Daubaras yra naujos iniciatyvos „Lietuva 4.000.000”,
skirtos Lietuvos atkūrimo 100-mečiui, sumanyto-
jas. 

Pristatydami šį projektą savo pranešime paminėjote,
kad jo tikslas – virtualioje erdvėje sujungti pasaulio lietu-
vius ir kad tai taps atsvara vyraujančiai nuomonei, jog Lie-
tuva yra nykstanti tauta. Ar tai buvo vienintelė priežastis
kurti šį projektą? 

Realiai visi sumanymai, pilietinės akcijos ne-
atsiranda nuo nulio. Šiam projektui atsirasti taip pat
jau buvo pakloti pamatai. Vykstantis „Tautiškos gies-
mės” projektas parodė, kad žmonės aktyviai jungiasi
prie šios akcijos, kad kasmet liepos 6-ąją giedoti tau-
tiškos giesmės atsiranda vis daugiau ir daugiau lie-
tuvių. Artėjant Lietuvos šimtmečiui pagalvojome,
kaip mūsų iniciatyva „Tautiška giesmė” galėtų pri-

sidėti prie šio svarbaus jubiliejaus paminėjimo? Su-
galvojome, kad giedoti tautišką giesmę reiktų pa-
kviesti keturis milijonus lietuvių. Tuomet kilo kita
idėja – juos kviečiant reikia patvirtinimo, kad jie yra.
Tai išsivystė į naratyvą – jeigu žinosime, kad pa-
saulyje yra 4 mln. lietuvių, tai bus žingsnis į skait-
meninę platformą, į tą ryšį tarp žmonių, kas šiuo
metu pasaulyje labai vertinama. Juk jeigu turi žmo-
gišką ryšį, nesvarbu – gyvai ar virtualiai – bet kokiu
atveju jau esi bendruomenės narys. 

Kiek suprantu, iniciatyva „Lietuva 4.000.000” yra tik
virtuali platforma, padėsianti suburti viso pasaulio lietu-
vius. Bet nemažai vyresnės kartos žmonių tiek Lietuvoje,
tiek kituose žemynuose nesinaudoja šiuolaikinėmis tech-
nologijomis. Vadinasi, jie gali tiesiog nepatekti į šį projektą?
Ar apie juos pagalvota?

Projektas yra besivystantis. Mes paleidome tik
pradinę versiją. Ateina pasiūlymai, klausimai, kaip
galėtume jį tobulinti. Esame numatę, kad tie žmonės,
kurie jau bus prisijungę prie platformos, vėliau gaus
kvietimą – giminaičius ar artimus  draugus, kurie

„Lietuva 4.000.000”
gali nupiešti naują lietuvio portretą

nesinaudoja internetu, nekalba lietuviškai, bet jau-
čiasi esą lietuviais, – vadovaujantis sąžiningumo
principu, tuos žmones užregistruoti platformoje. Tai-
gi   ateityje šioje platformoje toks veiksmas bus nu-
matytas.

Ar nebijote sulaukti kritinių pastabų dėl vartotojų duo-
menų saugos? 

Kad nebūtų piktų kėslų manipuliuoti asmens
duomenimis, renkame minimalią informaciją: var-

das, pavardė, elektroni-
nio pašto adresas ir
geografinė žymė (šalis,
miestas). Esame privati
įmonė, o ne valstybė,
kuri vykdo asmenų su-
rašymą. Antra vertus,
valstybinės įstaigos prie
Lietuvos gyventojų duo-
menų prieina kur kas
plačiau ir gali matyti
kur kas daugiau infor-
macijos nei vardas, pa-
vardė ar gyvenamoji
vieta. Be to, duomenų
naudojimą griežtai api-
brėžia taisyklės, su ku-
riomis prisijungdamas
prie sistemos vartoto-
jas sutinka. Iš esmės
jos sako, kad duomenis
galima naudoti tik šiam

projektui ir visuomeninio pobūdžio informacijai apie
Lietuvą skleisti.  

Tai graži emocinė paskata lietuviams jungtis į vieną
skaitmeninę platformą ir tapti dalyviais Lietuvos šimtme-
čio renginio „Tautiška giesmė”, kurio metu 2018-ųjų lie-
pos 6-ąją tradiciškai Lietuvos himnas bus giedamas visa-
me pasaulyje. Bet jeigu paaiškės, kad prisijungusiųjų yra
mažiau?

Mes iš tikrųjų norime Lietuvai padovanoti tą po-
jūtį, kad mūsų yra ne 2,8 mln., o žvelgiant plačiau,
per visą pasaulį – ne mažiau nei keturi milijonai. Pa-
starasis skaičius yra svarbi emocinė riba, ir tokio
skaičiaus dar niekada nebuvo prie Lietuvos vardo.
Jeigu atsisakysime Lietuvą laikyti vien teritorija, o
pirmiausia ją matysime kaip žmonių bendruomenę,
tai, mūsų paskaičiavimais, pasaulyje gali būti ne ma-
žiau nei keturi milijonai žmonių, kurie save laiko lie-
tuviais. Gal ir nebus taip, kad 4 mln. giedos tautiš-
ką giesmę, bet pabandysime tuos 4 mln. pakviesti. O
kad pakviestume ir kad jaustumės, jog ši informa-
cija yra tikra, mums reikia surinkti iš viso pasaulio

1,2 mln. lietuvių, kurie papildys tuos 2,8 mln. gyve-
nančius Lietuvoje. Jeigu nepavyks, ir jeigu tas skai-
čius bus mažesnis, vis tiek tai bus didelis laimėjimas
pačiai Lietuvai. Paaiškinsiu kodėl? Dabar mūsų ša-
lis turi ryšį su 15 proc. išvažiavusių, tai yra – dau-
giausia su 250 000 emigrantų. Kai turi ryšį, gali skleis-
ti informaciją. Ir ne tik tą, kurią šiandien girdime ži-
niasklaidoje – kaip Seime blogai, atlyginimai men-
ki ir pan. Juk yra ir gerų žinių, tik jos gal nepasiekia
žmonių. Pavyzdžiui, gal yra norinčių po daugelio
metų, praleistų svetur, sugrįžti į Lietuvą. Ši skait-
meninė platforma tai grupei žmonių galėtų kuo pui-
kiausiai pasitarnauti, suteikdama visą būtiną in-
formaciją, kad grįžtantiems tektų nueiti kuo mažiau
biurokratinių kelių. Antra vertus, mes turime daug
informacijos, mes norime, kad mūsų tėvynainiai grįž-
tų, bet mes neturime su jais platesnio ryšio. Ir šiuo
aspektu valstybei, kaip šaliai, tai didžiulis nuostolis.
Du milijardai žmonių skraido lėktuvais, visos tau-
tos mobilios, ateities sienos tarp valstybių nyksta, tai
kas žmones tokiame pasaulyje pagaliau pradeda jung-
ti? Žinoma, tapatybė. Taigi ši skaitmeninė platforma
– tai galimybė turėti žmonių ryšiais susaistytą Lie-
tuvą, kas yra didžiulis kapitalas šalies ateičiai. O jei-
gu mums vis dėlto pavyks šiame projekte suburti 1,2
mln. žmonių iš viso pasaulio, tai jūs įsivaizduokite,
kad būtent toks žmonių skaičius apie Lietuvą kalba
ir galvoja pozityviai.

Ar ši virtuali  iniciatyva „Lietuva 4.000.000” padės
aiškiau pamatyti  tikrąsias patriotines po visą pasaulį iš-
sibarsčiusių lietuvių savybes, labai aiškiai sužinoti, ką jiems
reiškia Lietuva?

Kiekvienam – savaip. Pavyzdžiui, man Lietuva
– protėvių žemė, mano tėvai, mano gimtinė; kažkam
– žalia žolė, kažkam – vaikystės draugas. Manau, šitų
lietuviškumo ir patriotizmo išraiškų yra begalė. Ar
padės tai pamatyti ši virtuali iniciatyva? Kai tu turi
dideles apimtis, kai matai šimto ar dviejų šimtų tūks-
tančių lietuvių nuomones, tu jau gali matyti ir gali
užklausti, ką jiems reiškia Lietuva ir gauti visai ki-
tokį atsakymą, nei mes dabar galvojame, nei mums
sako politikai, nei mums teigia istorikai. Tai bus vie-
ša žmonių nuomonė. Skaitmeninių platformų pri-
valumas yra tai, kad toji informacija visada yra ob-
jektyvi. Žmogus – kaip žmogus, bet iš šimto tūks-
tančių žmonių jis jau yra svarbus statistinis viene-
tas, nešantis tam tikrą informaciją. Kodėl? Todėl, kad
iki šiol jo niekas nėra paklausęs, kas yra lietuvis.

O su kokiais sunkumais susiduriate kurdamas pana-
šius projektus ir kada galima teigti, jog jie pavyko?

Vienintelis būdas sužlugdyti projektą – tada, kai
jį kurdamas pradedi mokyti ar nurodinėti, kaip ir ką

Virtualios iniciatyvos „Lietuva 4.000.000” komanda ir šio projekto globėja LR prezidentė Dalia Grybauskaitė.
R. Daubaro asmeninio archyvo nuotraukos 

Verslininko Raimundo Daubaro pavardė siejama su garsiomis pilietinėmis akcijomis, pa-
triotiškumą skatinančiais ir Lietuvos vardą visame pasaulyje garsinančiais projektais.
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daryti. Visuomeniniai, patriotiniai,
pilietiniai projektai  „užsikuria” ir
pavyksta, kai žmogus juose pamato
prasmę. Žmogus tampa žinios nešėjas,
jis pats atlieka veiksmą ir priima
sprendimą ir tada visos iniciatyvos
tampa sėkmingos, jos įvyksta, gerąja
prasme – „sprogsta” ir tampa visuo-
menės interesu. Pas mus, Lietuvoje, yra
iš sovietinių laikų likęs noras nurodi-
nėti, kaip ir ką daryti. Visada puolama
į kraštutinumus, kad reikia daryti
taip, nes lietuvis turi būti darbštus, at-
kaklus ar dar kažkoks. Gal papras-
čiausiai reikia duoti laisvės ir tikėti tuo
lietuviu. Nuo pat „Laisvė Joninėms”
iki „Tautiškos giesmės” buvo matyti,
kad jeigu žmogus patiki, tai tie pro-
jektai gyvuos ilgai. Visuose projek-
tuose, kokie jie bebūtų – socialiniai, hu-
manitariniai – pirmiausia žmogus turi
pajausti savo širdies atliepimą ir su-
rasti save toje veikloje. Iš prievartos
nieko nebūna. Vienas iš tų sėkmės
raktų ir yra, kai žmogus turi savaran-
kiškai apsispręsti.

Statistiniai pamąstymai. O ar gali
plat formoje susibūrusių žmonių būti daugiau
negu 4 milijonai? 

Čia yra klausimas, ką laikysi lie-
tuviu? Pati sistema sako, jeigu tu jau-
tiesi lietuviu, tada pasirašyk! Štai jums
puikus pavyzdys. Kai mes buvo Ar-
gentinoje, Berisso miestelyje, sutikome
žmogų vardu Jonas. Jis buvo japonas,
kuris taisyklingai ir labai gražiai kal-
bėjo lietuviškai. Mes jo klausėme, kaip
jis tapo „lietuviu”, kaip įsijungė į lie-
tuvių bendruomenę? Pasirodo, jam la-
bai patiko merginos lietuvės, jis išmo-
ko kalbą ir net pasivadino lietuvišku
vardu. Yra ir tokių žmonių, kurie ne-
kalba lietuviškai, bet jiems patinka
daug lietuviškų dalykų. Klausimas,
kodėl jie negali būti lietuviais? Jie
turi turėti pasą ar dar kažką? Jeigu tu
nori būti lietuviu, tu juo būk. 

Štai vienas profesorius, kuris turi
nedidelį verslą Lietuvoje, be galo žavisi
XX amžiaus lietuvių menu ir žada įsi-
registruoti į šią „Lietuva 4.000.000”
virtualią sistemą, nes, jo teigimu, jis
nori būti lietuviu. Jeigu mūsų lietu-
viškos vertybės, savybės patiks ir ki-
tiems pasaulio žmonėms, jie gali tapti
šios skaitmeninės platformos vartoto-
jais. Tarkime, kitas pavyzdys – kiek
vyrų yra vedę lietuvaites moteris ir šei-
moje propaguoja vienokias ar kito-
kias mūsų tautines tradicijas? Kas
trukdo šeimai būti šios platformos na-
riais? Tokių pavyzdžių yra ne vienas.
Brazilės merginos, kurių šaknys siekia
Lietuvos žemę, kalba portugališkai,
bet joms patinka Lietuva, patinka
maistas, klimatas ir nors jos nėra ma-
čiusios Lietuvos, jos nori būti lietuvė-
mis. Vytauto Didžiojo universitete ita-
lų tautybės profesorius, vedęs lietuvę,
viename privačiame pokalbyje yra pa-
stebėjęs puikų dalyką.  Kada  užsienie -
tis tampa tos  šalies,  kurioje  gyvena,
piliečiu? Tada, kai pradeda piktintis ta
šalimi. 

Kokio tikitės rezultato? 
Visi klausia galutinio rezultato.

Bet šiuolaikiniame pasaulyje visi, ku-
rie vysto skaitmenines sistemas, negali
numatyti rezultato ir negali nuspėti, į
kokį galutinį tikslą jis atves. Vystai pro-
jektą, pamatai, kad nelabai sklandžiai
jis plėtojasi, keiti kryptį, vystai tuomet
kita linkme. Tokia šio virtualaus šiuo-
laikinio pasaulio realybė. Tikrai ne-
galiu atsakyti, į ką pavirs, bet manau
– bus padaryta pradžia susikurti vir-
tualiai skaitmeninei bendruomenei,
kurią vienys lietuvybė. Toliau viskas
priklausys nuo žmonių, nuo juos vie-
nijančių interesų, nuo jų daugumos

noro. Daug sistemų yra sužlugusių, nes
būtent jų vartotojams bandė nurodinėti
ir vadovauti. Šios sistemos labai svar-
bus bruožas ir stiprybė yra tai – kiek
žmonių įsijungs į ją, kiek žmonių pri-
trauks vieni ar kiti interesai, pomėgiai,
veiklos. Spalio mėnesį paleisime pa-
skyrą, kurioje žmonės galės megzti
ryšius, ieškoti ir mums pasiūlyti tam
tikrų bendravimo temų. Pavyzdžiui,
kažkam rūpi grįžimo į Lietuvą aspek-
tai, kažkam – Lietuvos istorija, dar kaž-
kam įdomu, kaip užsienyje mokytis lie-
tuvių kalbos. Dėl tokios galimos po-
reikių įvairovės mes negalime kalbė-
ti apie projekto tęstinumą. Negalime
šiandien  nieko pasakyti, nes norime iš-
girsti iš pačių žmonių, ko jie nori. Tai
besigeneruojanti sistema, kuri vysty-
sis tomis kryptimis, kokiomis siūlys
žmonių poreikiai ir interesai. Mes ne-
same ta komanda ir tie vadovai, kurie
nurodinėtume, kaip platformai vysty-
tis. 

Esate ne vienos patriotizmą skatinan-
čios iniciatyvos organizatorius. Nuo „Am-
bersail” laikų, ar pastebite ryškesnes pa-
triotinio augimo tendencijas?

Kai vyko „Tūkstantmečio odisė-
ja”, kvietėme lietuvius vienu metu, lie-
pos 6-ąją, susivienyti per visą pasaulį.
Tada pamatėme, kaip viso pasaulio
bendruomenės, kurios iki šio fakto
niekuomet nebuvo gavusios panašaus
kvietimo, aktyviai sureagavo. Nenoriu
prisiimti nuopelnų dėl šio renginio
masto, nes prie jo augimo labai prisi-
dėjo ir patys žmonės, jų dėka panašių
pilietinių, patriotinių iniciatyvų atsi-
rasdavo vis daugiau ir daugiau. 

Atsakydamas į Jūsų klausimą ga-
liu tik patvirtinti, kad per tuos devy-
nerius metus pilietiškumo kreivė ūg-
telėjo labai. Pamenu pradžią. 2008 me-
tais, kai buvo krizė, skurdas ir streikai
prie Seimo, manęs klausdavo, kaip tu
įtikinsi žmones giedoti tautišką gies-
mę? Aš sakiau – atvirkščiai, jeigu taip
blogai, reikia pabandyti. Pabandėm, ir
pavyko. Paprastai patriotiškumą mes
reiškiame dviem atvejais – žmonės su-
sivienija, kai blogai, kai kyla Rusijos
grėsmė, ir kai yra pergalės. Tūkstant-
metis mūsų šalies vardui buvo perga-
lė, Lietuvos šimtmetis – irgi tam tikra
prasme pergalė. Būtent tokiais mo-
mentais pilietiškumas, patriotišku-
mas tik suaktyvėja.

Žinote, žadinti pozityvumą gana
sunku, nes negatyvas veikia iš karto ir
susilaukia turbūt kur kas didesnio dė-
mesio. Šiandien, kai tenka kalbėtis su
lietuviais, nepatiri vien meilę Tėvynei.
Mus artina žmogiškas ryšys. Štai liepos
6 -ąją giedame tautišką giesmę ne tik to-
dėl, kad esame lietuviai, bet tai ir no-
ras susitikti, pabendrauti, užmegzti
naujas pažintis.

Ir pabaigai dar vienas klausimas – ko-
kioje šeimoje Jūs pats augote ir kokios ver-
tybės buvo joje puoselėjamos, iš kur tokios
ryškios  visuomeninės, patriotinės veiklos
užuomazgos? 

Gimiau ir augau Kaune, įprastoje
šeimoje. Mama ypač puoselėjo katali-
kybę ir tikėjimą. Artimieji patyrė Si-
biro tremtį. Mano seneliai, giminės
buvo išvežti, bet, kaip ir dažnoje šei-
moje, apie tai sovietmečiu nebuvo kal-
bama. Patriotiniai jausmai iš tiesų – ka-
talikiškų vertybių puoselėjimo išdava
ir, žinoma, Nepriklausomos Lietuvos
idėja. Sakyčiau, labiausiai mano pa-
triotinė saviugda brendo versle. Su-
pranti – jeigu turi verslą, gyveni šito-
je šalyje ir gali šiai šaliai duoti kažką
daugiau, tuomet ir duodi. Manau, tai
turėtų būti kiekvieno žmogaus parei-
ga.

Atkelta iš 1 psl.

Pir miausiai
buvo siekta patik-
rinti dvi galimas
laivo buvimo vie-
tas. Dar 2009 m. Es-
tijos mokslininkai
įtarė, kad tai gali
būti karo laivas
„Prezidentas Sme-
tona”. Šią infor-
maciją jie perdavė
Klaipėdos univer-
siteto profesoriui,
povandeninės ar-
cheologijos specia-
listui Vladui Žul-
kui. Pagal tas koor-
dinates laivas ir
buvo atrastas. 

Jog fiziškai
nerti prie laivo ne-
bus galima, buvo
žinoma prieš pra-
sidedant ekspedicijai, todėl reikėjo pasirūpinti specialia darbams po van-
deniu skirta įranga. Tokią įrangą turėjo ir paskolino Lietuvos karinis lai-
vynas.

Laivas iškeltas nebus, vieta bus pažymėta kaip jo žūties vieta ir sau-
goma Estijos bei Lietuvos įstatymų.

Tolesnės paieškos

Kitą dieną tame pat rajone buvo ieškoma kito laivo – nuskendusio di-
džiausio tarpukario Lietuvos prekybinio laivo „Panevėžys”. Po keliolikos
valandų paieškų jis taip pat buvo rastas. Tai didžiulis laivas, siekiantis 85–
86 metrus. Jo istorija su karu nesusijusi, jis užplaukė ant seklumos ir nu-
skendo. Vėliau bus vykdomas nuodugnesnis tyrimas.

Ir tai dar ne viskas, – ekspedicija buvo tęsiama. Baltijos jūroje bandyta
atrasti dar du mažesnius lietuviškus laivus – „Kretingą” ir „Uteną”. Jų buvo
ieškoma trečiąją dieną. Netrukus buvo atrasti ir šiedu. Abu laivai yra su-
siję su 1945 m. įvykiais Suomijos įlankoje. Jie abu nuskendo dėl vokiečių
karinių veiksmų. Vienas laivas nuskendo užplaukęs ant jūrinės minos, o
antrasis buvo atakuotas iš oro. Vienas nuo kito jie guli nelabai toli.

Kodėl nuskendo
„Prezidentas Smetona”?

Mokslininkai ir kariškiai tyrė dvi versijas. Pirmoji – kad laivas buvo
susprogdintas užplaukus ant jūrinės minos, o antroji – torpeduotas vokiečių
povandeninio laivo. Yra duomenų, esą vokiečių povandeninio laivo ka-
pitonas laivo žurnale įrašė apie šiose vietose sėkmingai torpeduotą rusų
(tuomet jis jau plaukiojo su sovietų vėliava) laivą. 

Ši versija, sprendžiant iš dabar atliktų povandeninių nuotraukų, ir yra
įtikinamiausia – laivo priekis yra labai smarkiai suniokotas. Anot tyrė-
jų, praktiškai jo visai nebelikę. O tai yra būdinga torpedos susprogdintam
laivui. 

„Prezidentas Smetona”  
buvo tapęs „Pirmūnu”

Pirmąjį karo laivą „Prezidentas Smetona” 1927 m. Lietuvos Vyriau-
sybė nupirko iš Vokietijos. Karo laivo vadu buvo paskirtas jūrų kpt. An-
tanas Kaškelis. 

1939 m. kovo 22 d. Klaipėdos kraštas atiteko Vokietijai. Jau kitą die-
ną vieninteliam Lietuvos karo laivui ir šešiems pakrančių apsaugos lai-
vams bei prekiniams laivams teko išplaukti iš uosto. Laivas „Prezidentas
Smetona” buvo nuplukdytas į Liepojos uostą, nes Šventosios uostas nebuvo
pritaikytas tokio dydžio laivams. 

Po 1940 m. Lietuvos okupacijos SSRS karinė vadovybė pareikalavo, kad
karo laivas „Prezidentas Smetona” su visa įgula taptų jai pavaldus, pakeistų
pavadinimą ir iškeltų raudoną vėliavą. 1940 m. birželio 19 d. laivas pakeitė
pavadinimą, raidės „Smetona” buvo nukaltos, ir laivas tapo „Prezidentu”.
Tačiau ir tai sovietams atrodė grėsmingai, todėl vos už kelių savaičių, 1940
m. liepą, karo laivas „Prezidentas Smetona” pervardintas „Pirmūnu”, o
dar vėliau – „Korall” ir perduotas sovietiniam Baltijos laivynui.

Taip pat žinoma, kad Antrojo pasaulinio karo metu laivas SSRS pu-
sėje dalyvavo kovose su vokiečiais, kol 1945 m. sausio 11 d. užplaukęs ant
minos nuskendo Suomių įlankoje.

Projektas finansuojamas iš programos, skirtos paminėti Lietuvos vals-
tybės atkūrimo šimtmetį.

Dar viena dovana
Valstybės šimtmečiui

Ekspedicijos vadovas prof. Vladas Žulkus.
„Vakarų ekspresas” nuotraukos
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PETRAS V. KISIELIUS, MD, FACS
INKSTŲ, PūSLėS, PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA
Center for Health

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

Chirurgai

ViDauS ligoS 

benDra Praktika 

oDoS ligŲ SPeCialiStai

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
5850 W 111th St., Chicago Ridge, IL
Tel. 708-636-6622

DR. ELIGIJUS LELIS
Akių ligos ir chirurgija

1192 Walter St, Lemont, IL 60439
1051 Essington Rd. #200

Joliet, IL 60435
Tel. 815-723-1854

VYTEnIS GRYBAUSKAS, MD
SUSAn T. LYOn, MD

Ausų, Nosies, Gerklės ligos, Chirurgija,
Klausos aparatai

7350 W. College Drive, Suite 208
Palos Heights, IL 60463
Tel. 708-361-9199

auSŲ, noSieS, gerklĖS ligoS 

Stuburo ir SkauSmo ligoS 

SUREnDER LAL, MD
Specialybė - vidaus ligos

7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652

Tel. 773-434-2123
Valandos susitarus

AnDRIUS KUDIRKA, MD, MPH
Bendros praktikos gydytojas
15300 West Ave. #221 South

Orland Park, IL 60462
708-590-5300

www.seimosgydytojas.com

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

www.illinoispain.com

DR. K. JUCAS
Odos ligų specialistas gydo odos 

teigiamus ir neigiamus auglius ir žaizdas.
Kosmetinė chirurgija.

3235 W. 111 St, Chicago, IL 60655
773-233-0744 arba 773-489-4441 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

Pasidalinkite nuomone

www.facebook.com/draugolaikrastis
DRAUGAS • 773-585-9500

skelbimai@draugas.org

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 2017 m. brošiūros. Ją galite patys išsispausdinti adresu:
www.vytistours.com

Specialios turistinės kelionės į Baltijos kraštus 2017m.
Dėl informacijos skambinkite Ritai Penčylienei

Kainas sužinoti ir užsisakyti vietas galite 
www.vytistours.com

Siūlome informaciją apie specialias nuolaidas
Atsiųskite savo el. pašto adresą

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

katalikišką „Draugo’’ laikraštį. Prisiminkite Draugo fondą savo tes-
tamente. 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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SKELBIMAI
773-585-9500

,,Draugo” sudoku nr. 117
išsprendė ir mums atsa kymus at siun tė:

Mečys Šilkaitis, Seminole, FL
Laima Rusinaitė, Berwyn, IL

Nuoširdžiai dėkojame sprendėjams. 
Jūsų sprendimų atsakymų lauksime paštu: 

,,Draugas”, 4545 W. 63rd St., Chi cago, IL 60629–5589
arba el. paštu – redakcija@draugas.org ir faksu: 773-585-8284. 

4545 W. 67th Street
Chicago, Illinois 60629
Bus: 773-767-2400
Cell: 312-805-4851
Fax: 773-767-9886
E-mail: ausra.padalino@gmail.com

Aušra Kriščiūnaitė Padalino
Broker/savininkė

Kalbame lietuviškai, ispaniškai, angliškai

Patirtis – daugiau nei
25-eri metai

4545 W. 67th Street
Chicago, Illinois 60629
Bus: 773-767-2400
Cell: 708-770-3948
Fax: 773-767-9886
E-mail: gbielskus@comcast.net

Gediminas Bielskus
Broker

Kalbame lietuviškai, ispaniškai, angliškai

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. L. PETREIKIS
DANTŲ GYDYTOJA

9055 S. Roberts Road, Hickory Hills, IL
1 mylia į vakarus nuo Harlem Ave.

Tel. 708-598-4055
Valandos susitarus

DR. AUŠRInĖ SCHnEIDER
DANTŲ GYDYTOJA
Kalbame lietuviškai

10 S. 640 Kingery Highway
Willowbrook, IL 60527

Tel. 630-323-2245
Valandos susitarus

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. 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

PARDAVIMAS�IR�TAISYMAS
MIGLINAS TV

GE/RCA�ATSTOVYBĖ
2346�W.�69th Street
Tel. 773-776-1486

PERKA

Advokatas
GInTARAS P. ČEPĖnAS

6436 S. Pulaski Rd., 
Chicago, IL 60629

Tel. 773-582-4500
Valandos pagal susitarimą

ADVOKATAI

REAL ESTATE

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

Lietuviams sutvarkys dantis už prieinamą kainą 
Susitarimui kalbėti angliškai arba lietuviškai

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

BRAnGIAI PERKU 
GINTARO DIRBINIUS

IR GINTARO GRYNUOLIUS.
tel. 708-603-5494

NoTarizuoTi verTimai •  įgaliojimai • migraciNių
formų pildymaS •  verTėjo paSlaugoS

Jurgita LaFortune
Vertėja

119 E. Ogden Ave., 
Suite # 210B

Hinsdale, IL 60521
Tel. 630-400-2995 Faks. 630-756-4161

info@advancetrans.net
www.AdvanceTrans.net

Advance translations, Inc.

PASLAUGOS

NAUJIEMS PRENUMERATORIAMS  

metams – 120 dol. pusmečiui – 65 dol. 

internetinė (pdf) metams – 115 dol. 3 mėn. – 30 dol.

Siunčiu _____________  dol. 

Vardas, pavardė ________________________________________

Adresas: ______________________________________________ 

Miestas ___________________ valstija______  zip ____________

Čekį siųskite: 
DRAUGAS,

4545 W. 63rd. St., 
Chicago, IL 60629

Tel. 773-585-9500 www.draugas.org

Tapkite  DRAUGO skaitytojais

NEEDED – ASSISTANT to CEO Stanley Balzekas Jr.
BALZEKAS MUSEUM of LITHUANIAN CULTURE in Chicago
Experience & proficiency in Lithuanian & English required.

Call or send resume to Stanley Balzekas Jr.
773-582-6500 – info@balzekasmuseum.org



14 2017 LIEPOS 8, ŠEŠTADIENIS DRAUGAS

Mus 
vienija
sportas
Atkelta iš 9 psl.

Pasisakymų metu kalbėjęs ŠAL-
FASS valdybos pirmininkas L. Mise-
vičius sakė, kad jam labai smagu grįž-
ti į gimtąjį miestą. Jis pabrėžė, kad iš
maždaug 1 000 sąjungos narių trečda-
lis atvyko į Kauną, o Amerikos lietuvių
delegacija varžėsi su Didžiosios Bri-
tanijos lietuvių delegacija, kuri bus
gausiausia – abi turėjo po maždaug 300
dalyvių. 

„Žinoma, būta organizacinių ne-
sklandumų, pasigedome didesnio Kau-
no valdžios dėmesio, bet viską atpirko
bendra žaidynių dvasia. Norėtųsi su-
sitikti dažniau nei kas ketveri metai,
gal kas dvejus metus galėtume rinktis
ir kur nors Baltarusijoje ar Lenkijoje.
Be to, galėtų vykti įvairių sporto šakų
pasaulio lietuvių čempionatai.  Man
džiugu, kad mūsų komandos dalyvių
skaičius nuo 2009 metų padvigubėjo, o
tokie atvejai, kai Kaune gimusi viena
mūsų komandos narė, jau 76-erių metų
amžiaus Irena Janušaitytė-Woodham
iš Cincinnati Ohio valstijoje pirmą
kartą atvyko į Lietuvą ir būtent į žai-
dynes, kur varžėsi lauko teniso rung-
tyje, negali nejaudinti”, – sakė jis. 

L. Misevičius, priminęs, kad Ame-
rika yra tokia šalis, kurioje žmonės
daug svajoja, pasidalijo ir savo svajo-
ne, kad jo dvejų metų sūnus Rokas  po
kažkiek metų perims vadovavimą ŠAL-
FASS organizacijai ir dalyvaus gal 20-
osiose žaidynėse, kai bus atstovaujama
4 milijonams visame pasaulyje gyve-
nančių lietuvių.

Amerikos lietuvių komanda žai-
dynėse pasirodė gerai – stalo teniso
varžybose čempionu tapo niujorkietis
Deivis Pavasaris, o bronzos medaliais
pasidabino čikagiškių dvejetas – Gin-
tautas Krivickas ir Mindaugas Bindo-
kas. Laimėti 7 aukso, trys sidabro ir 1
bronzos medalis plaukime, iš 10 krep-
šinio komandų keturios taip pat lai-
mėjo du aukso, po vieną sidabro ir
bronzos medalius, būta ir kitų apdo-
vanojimų. Specialaus įvertinimo su-
laukė ir Čikagos krepšinio komanda
„Lituanica”, kuriai už anksčiau iško-
votas 3 pergales žaidynių turnyruose
buvo įteiktas specialus prizas.

Po žaidynių pakalbintas Misevi-
čius pastebėjo, kad JAV lietuvių dele-
gacijoje buvo dalyviai net iš 17 valsti-
jų ir labai dėkojo „Draugo” laikraščiui,
kuris daug prisidėjo, kad būtų subur-
ta tokia gausi komanda.  

Forume mintimis pasidalijo Aust-
ralijos lietuvių fizinio auklėjimo są-
jungos (ALFAS) pirmininkas Saulius
Balnionis, kuris siūlė varžybas prail-
ginti, nes trijų dienų yra per mažai, o
atvykti sportininkų delegacijai iš to-
limosios Australijos kas dvejus metus
vargu ar pavyktų.  Jis sakė, kad dabar
Australijoje gyvena apie 13 tūkstančių
lietuvių, iš jų 2,5 tūkstančio yra gimę
Lietuvoje, į žaidynes atvyko 80 žmonių
delegacija. 

„Draugo” žurnalistui teko stebėti,
kaip Geelong miesto „Vyčio” krepši-
ninkai turnyro pusfinalyje įnirtingai
priešinosi Britanijos lietuviams, bet
pralaimėjo, o šie finale nusileido Lat-
vijos „Braliukų” komandai.  

Britanijos lietuvių sporto asocia-
cijos vadovas Marius Banaitis, pats žai-

dynėse laimėjęs 100 metrų bėgimo
rungties varžybas džiaugėsi, kad pra-
ėjusiose žaidynėse 2013 metais jų ko-
mandoje buvo 50 žaidėjų, šiemet  de-
legacijoje – jau 250 žmonių. Jis taip pat
prašė organizatorių prailginti žaidynių
trukmę.

Šių metų žaidynių metu nuveiktus

darbus pristatė jas rengusios Lietuvos
sporto federacijų sąjungos prezidentas
Rimantas Kveselaitis. Jis sakė, kad iš
viso žaidynėse dalyvavo 3 982 dalyviai
iš 27 šalių, buvo 300 teisėjų, 200 svečių,
tad bendras žmonių skaičius siekė
4600. Iš užsienio šalių atvyko 1 200 sve-
čių – keliais šimtais daugiau nei anks-

tesniais metais. Pirmą kartą atvyko
lietuviai iš Urugvajaus ir Ekvadoro,
daugiausia sportininkų dalyvavo krep-
šinio turnyre – apie 700 žmonių, bendras
dalyvių amžiaus vidurkis 35,5 metų, da-
lyvavo 71 proc. vyrų ir 29 proc. moterų.

Po diskusijų priimta žaidynių re-
zoliucija, kurioje pabrėžta, kad X Pa-
saulio lietuvių sporto žaidynės yra
Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio
minėjimo programos dalis, Pasaulio lie-
tuvių sporto žaidynės, pradėtos orga-
nizuoti 1978 m. Kanadoje, yra 1938 m.
organizuotos Pirmosios Lietuvos tau-
tinės olimpiados, skirtos Nepriklau-
somos Lietuvos dvidešimtmečiui pa-
minėti tęsinys. Nutarta 2021 metų lie-
pą XI žaidynes organizuoti Druski-
ninkuose, jų trukmę pailginti iki 4 die-
nų, aktyviau įtraukti vaikus ir jaunimą
bei prašyti didesnio finansavimo šiam
renginiui, nes jis nedidėja jau 2009 m.,
nors dalyvių skaičius gerokai išaugo.

Pasaulio lietuvių forumo pabai-
goje buvo atlikta tradicinė misija –
žaidynių vėliavą Kauno atstovė perda-
vė jas 2021 metais priimsiančių Drus-
kininkų merui Ričardui Malinauskui,
kuris garantavo, kad tuo metu čia ne-
vyks jokių kitų renginių ir priminė,
kad jau šiandien su daugiau kaip 8 100
nakvynės vietų ir puikia sportine baze
Druskininkai yra pasiruošę priimti
pačius didžiausius renginius. 

Krepšinio varžybų tarp Australijos ir Didžiosios Britanijos lietuvių akimirka. 

Aukso medalius laimėjo Čikagos ,,Lituanicos” berniukų krepšinio komanda, vadovaujama Aurimo Matulevičiaus.

Vėliava perduodama Druskininkams. A. Vaškevičiaus nuotr.
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Pasidalinkite nuomone

www.facebook.com/draugolaikrastis

11028 S. Southwest Hwy. Palos Hills, Illinois

(708) 974-4410 www.palosgaidasfh.com

„Geriausios laidojimo paslaugos”
suteikė

Žymenį

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

A † A
VYTAUTAS EDVARDAS

KULIKAUSKAS
Mirė 2017 m. birželio 16 d., Deerfield, IL, sulaukęs 84 metų.
Gimė Kaune, Lietuvoje.
Nuliūdę liko: sesuo Irena, vaikai Victor Jr. ir Robert Kuli -

kauskas su šeimomis.
Velionis daugiau nei 40 metų dirbo biochemiku Cook County

ligoninėje.
Šv. Mišios už a. a. Vytautą Edvardą buvo aukojamos birželio

24 d. 4 val. po pietų Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje.

Nuliūdę artimieji

JAV LB Lemonto apylinkė su giliu liūdesiu išgyve-
na ilgamečio ir aktyvaus Bendruomenės nario 

A † A
ALFONSO KERELIO

netektį.
Reiškiame gilią užuojautą jo dukroms SVAJONEI

ir VILIJAI bei visiems artimiesiems.

JAV LB Lemonto apylinkės valdyba

Po savęs žmogus palieka kelią,
Kuriuo eina jo paties vaikai...
Tarsi lobį jiems palieki savo meilę,
Nes tik ji gyvena žemėj amžinai.

Nijolė Laukavičienė

Akademinio skautų sąjūdžio Korp! Vytis garbės na -
rio prof. Stepono Kolupailos dukrai, ilgametei lietuvių
tautinių šokių grupės Denver, Colorado ,,Rūta” va do vei

A † A
ANTANINAI KOLUPAILAITEI-

BULOTIENEI

iškeliavus į Amžinuosius namus, Vydūno jaunimo
fondas paguodos, ištvermės ir užuojautos žodžius ta -
ria seseriai EUGENIJAI KOLUPAILAITEI, sūnui
RIMUI bei dukrai ALDUTEI, žentui ROBERTUI
BELZE, anūkams ANTANINAI ir VYTUI.

Tik brangus prisiminimas liko,
Juodas gedulas, skaudi rauda.
Niekas kitas negalės pakeisti,
Mylimo Tėvelio niekada.

Skaudžią netekties valandą mirus Tėveliui užjau-
čiame SVAJONĘ ir VILIJĄ KERELYTES.

JAV LB Vidurio Vakarų apygardos valdyba

Pranešame giminėms, draugams ir pažįstamiems, kad lie pos
5 d. mūsų brangus Tėtis

A † A
ALFONSAS KERELIS

užbaigė savo gražią gyvenimo kelionę.
Gyveno Lemont, Illinois.
Gimė 1924 m. rugpjūčio mėn. 9 d. Joniškėlyje, Lietuvoje. Gy ve-

 no Kybartuose.
A. a. Alfonsas buvo vyriausias sūnus a. a.  Marijos ir a. a. Jono

Kerelių. Mylimas vyras a. a. Jolandos Gudaitytės-Kerelienės.
Giliame nuliūdime liko: dukros Vilija ir Svajonė, sesuo Rūta

Jau tokienė su šeima bei daug giminių Lietuvoje ir Amerikoje.
A. a. Alfonsas baigė mechanikos inžineriją ir daugiau kaip 50

metų turėjo savo statybos verslą. Skautavo nuo 6 metų amžiaus ir
ėjo įvairias pareigas Augs bur ge, Vokietijoje bei Čikagoje. Buvo ak-
tyvus skautas vytis ir skautininkas bei dienraščio ,,Draugas”
,,Skautybės ke lio” skyriaus redaktorius. Labai mylėjo žmones, mė -
go gamtą ir gė  les. Jas labai patiko ilsėtis šeimos vasarvietėje Mi-
 chiana, MI, ten rado poilsį ir ramybę.

A. a. Alfonsas pašarvotas liepos 7 d., penktadienį, nuo 3 val. p.
p. iki 9 val. v. Palos-Gaidas laidojimo namuose, 11028 South west
Highway, Palos Hills, IL.

Laidotuvės įvyks šeštadienį, liepos 8 d. Atsisveikinimas vyks
Palaimintojo Jurgio Matulaičio misijoje nuo 9 val. r. iki 10 val. r.
Šv. Mišios už velionio sielą bus aukojamos 10 val. r. Po Mišių a. a.
Alfonsas Kerelis bus palaidotas Lietuvių tau tinėse kapinėse.

Kviečiame visus gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti šio-
 se laidotuvėse.

Tėti, Tu visada būsi su mumis!

Liūdinčios Vilija ir Svajonė 

Laidot. direkt. Palos-Gaidas, tel. 708-974-4410 arba 
www.palosgaidasfh.com.

,,Draugo” prenumeratoriai gali skaityti
,,Draugą” internete be jokio papildomo mokesčio.

Pageidaujantys turėtų parašyti 
apie tai administracijai: 

administracija@draugas.org
ir gauti ,,log in” bei slaptažodį. 
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California Lithuanian Credit Union
Santa Monica, CA

(310) 828-7095
info@clcu.org   www.clcu.org

Savings   0.90% 
IRA         1.40% 

3 Year Term         2.00%
5 Year Term         2.25%
3 Year IRA Term  2.25% 

Advokatas
VYTENIS LIETUVNINKAS

4536 W. 63 Street
Chicago, IL 60629

(Skersai gatvės nuo „Draugo”)

Tel. 773-284-0100
info@1honestlawyer.com

Namams pirkti paskolos 
duodamos mažais mėnesiniais 

įmokėjimais ir prieinamais nuošimčiais.
Kreipkitės į 

Mutual Federal Bank, 
2212 West Cermak Road. 

Tel. (773) 847-7747

pAS MUS
IR

AplINk MUS

� JAV LB Lemonto apylinkės soc. skyrius
liepos 12 d., trečiadienį, 1 val p. p. kvie-
čia į skaityklą Pasaulio lietuvių centre, Le-
monte, pasižiūrėti filmo ,,Sibiro Lietuva”.

� Stepono Dariaus ir Stasio Girėno skry-
džio 84-ąsias metines paminėkime liepos
16 d., sekmadienį, 10 val. r. susirinkę prie
paminklo lakūnams Marquette Parke. Po mi-
nėjimo, 11 val. r. Švč. Mergelės Marijos Gi-
mimo bažnyčioje bus aukojamos šv. Mišios.
Po Mišių – vaišės parapijos salėje. 

� Liepos 16 d., kaip ir kiekvieną mėne-
sio trečiąjį sekmadienį, 1 val. p. p. Bever-
ly Shores Šv. Onos bažnyčioje (Saint Ann
of the Dunes) šv. Mišias atnašaus kun. Ge-
diminas Keršys. Po Mišių, 2 val. p. p. Be-
verly Shores Amerikos lietuvių klubas kvie-

čia rinktis ,,Lituanica” parke, kur paminė-
sime lakūnų Stepono Dariaus ir Stasio Gi-
rėno legendinio skrydžio per Atlantą 84-
ąsias metines. Dalyvaus JAV LB Vidurio Va-
karų apygardos valdybos atstovai. Laukia-
me visų.

� Maloniai kviečiame visus dalyvauti
Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčios
kasmetiniuose Šiluvos atlaiduose, kurie pra-
sidės rugsėjo 3 dieną, sekmadienį, ir baig-
sis rugsėjo 10 d. Savaitės dienomis šv. Mi-
šios bus aukojamos 11 val. r., kiekvieną die-
ną bus speciali intencija. Į atlaidus atvyksta
J. E. Vilkaviškio vyskupas Rimantas Nor-
vila. Rugsėjo 10 d. – iškilminga procesija,
šv. Mišios ir jubiliejinis, 90-asis, parapijos
pokylis. Pasižymėkite šią datą savo kalen-
doriuose!

Sugiedoję „Tautišką giesmę”
lietuviai pradėjo švęsti valstybės

atkūrimo 100-metį

Kvietimas kartu giedoti „Tautišką gies-
mę” ir pradėti švęsti Lietuvos atkūrimo
100-metį išsiųstas lietuviams į 200 pa-
saulio regionų, kurie užsiregistravo Pa-
saulio Lietuvos žemėlapyje www.4mi-
lijonai.lt platformoje (apie šį projektą
plačiau skaitykite 10 psl.). Siekiama, kad
kitąmet Lietuvos šimtmečio „Tautiš-
kai giesmei” būtų pakviesta bent 1,2
mln. lietuvių ir jų palikuonių, gyve-
nančių už Lietuvos ribų.

Ne visi lietuviai pasaulyje šia proga
galėjo susiburti su savo tautiečiais.
Kai kurie himną giedojo po vieną.

Vienas tokių – Zen budizmo vienuolis Bo
Haeng Sunim (Kęstutis Marčiulynas),
Pietų Korėjoje gyvenantis jau 18 metų.
Lietuvos himną jis gieda kasmet – vienas,
pas save šventykloje. Tai būdas pabūti
kartu su Tauta.

Lietuvos generalinio konsulato Či-
kagoje ir organizacijos ,,National Lit-
huanian  American Hall of Fame” bei Lie-
tuvių Bendruomenės pakviesti Čikagoje
ir jos apylinkėse gyvenantys lietuviai
ketvirtadienį rinkosi prie Buckingham

Bo haeng Sunim
Asmeninio albumo nuotr.

fontano giedoti Tautiškos giesmės. Su-
sirinko keli šimtai įvairaus amžiaus Lie-
tuvos patriotų. Išskleidę generaliniame
konsulate saugomą buvusio generalinio
konsulo Čikagoje Marijaus Gudyno pa-
dovanotą 30 metrų ilgio Lietuvos tris-
palvę, visi sužiuro į lietuvių meno an-
samblio ,,Dainava” vadovą Darių Polikaitį.
Jam davus ženklą, pirmiausiai buvo su-
giedotas Amerikos himnas, po to visi už-
traukė ,,Lietuva, Tėvyne mūsų”. Buvo
daug teigiamų emocijų. Džiaugėsi tie, ku-
rie giedojo, šypsojosi ir praeiviai.

„Draugo” info

Sandros Scedrinos nuotraukos


