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Sydney skautų stovykla
,,Mums – šimtas!”  – 5 psl.

Apie tremtį – kitaip – 6 psl. 

Jeigu pinigai nesuteikia laimės, atiduokite juos! – Jules Renard

ALGIS VAŠKEVIČIUS

Pasitinkant Pasaulio lietuvių metus Nacionalinis M. K.
Čiurlionio dailės muziejus Istorinėje Prezidentūroje Kau-
ne parengė ir lankytojams pristatė įspūdingą parodą
„Ypatinga dovana Lietuvai”, kuri skirta kolekcininko Alek-
sandro Mykolo Račkaus 125-osioms gimimo metinėms. 

Šiandien jau nedaug kam žinomas A. M. Račkus – ypa-
tinga asmenybė, dovanojusi Lietuvai didžiulės ver-
tės kolekcijas. Dabar lankytojams pateikta tik ne-

didelė tos kolekcijos dalis – kai buvo minimos 100-osios
jo gimimo metinės 1993 metais, kolekcija buvo pristatyta

labai plačiai ir užėmė visas nacionalinio M. K. Čiurlio-
nio erdves bei Parodų rūmų sales. 

Šį kartą naujojoje parodoje lankytojai gali pamaty-
ti ir tai, kas nebuvo rodyta prieš ketvirtį amžiaus – si-
dabrines monetas, medalius, kitus eksponatus. Vienas
iš šios neeilinės parodos kuratorių, muziejaus numiz-
matikos skyriaus vadovas Ignas Narbutas sakė „Drau-
gui”, kad kai kurie jo kolekcijos eksponatai iki šiol dar
niekada nebuvo visuomenei parodyti – kitąmet muzie-
juje planuojama įrengti nuolatinę numizmatikos eks-
poziciją, kuri atitiks visus saugumo reikalavimus, ir tada
jau bus galima pamatyti itin vertingus lietuviškus ta-
lerius bei kitus retus eksponatus. –  3  psl.

Vėliavos ir uniformos
A. Vaškevičiaus nuotraukosParodos eksponatai – įdomūs ir originalūs.Dr. A. M. Račkus

Tremtinio skausmo liudijimas –

Šiandien, birželio 14-ąją, 
Lietuva mini 

Gedulo ir vilties dieną

Šios dienos išvakarėse ,,Draugo” redakcija
gavo laišką, kuriame – unikalus lietuvio
tremtinio liudijimas apie tai, ką jaučia žmo-
gus, svetima valia ir jėga  ištremtas iš tė-
vynės. Tai niekada iki šiol nespausdintas

jauno lietuvio tremtinio Gedimino Klimavičiaus ei-
lėraštis jo paties pavadintas ,,Du metai”, kuris buvo
užrašytas ant beržo tošies. Šios eilės sukurtos
1951 metais, praėjus dvejiems metams po to, kai
jų autorius kartu su tėvu Antanu, broliu Albinu bei
dėde (tėvo broliu) Povilu Klimavičiais gyvuliniais
vagonais buvo išvežti į Irkutsko sritį, apgyven-
dinti netoli Taljano miesto. Trys šeimos seserys
spėjo pasislėpti ir išsigelbėjo nuo tremties – jos liko
Lietuvoje.  –  10  psl.

Dr. A. M. Račkaus surinkti lobiai pasiekė Lietuvą

ant beržo tošies



plunksnų.
Be to, absurdiška reikalauti, kad politikai, kol

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas neparašys pasku-
tinės raidės, tylėtų tarsi nebyliai. Mano supratimu,
politikai turi ne tik teisę, bet ir pareigą kritiškai
žvelgti tiek į savo kolegas, per daug susidraugavusius
su verslu, tiek į verslininkus, per daug susibičiu-
liavusius su politikais. Kvaila reikalauti, kad par-
lamentarai penkerius metus tylėtų tarsi vandens į
burną prisisėmę, kol teisėjai bylas analizuos. Kodėl
nenorima suvokti, kad politinis ir teisinis vertinimai
gali būti net ganėtinai skirtingi?

Bet jei tikrai kaltinamųjų advokatai žada kreip-
tis į Europos Žmogaus Teisių Teismą (EŽTT), tai bū-
tent šios institucijos teisėjai, regis, gali apkaltinti Lie-
tuvos politikus darius neleistiną spaudimą savosios
Temidės tarnams. Juk būtent šios institucijos teisėjai
Lietuvą jau apkaltino specialiame CŽV kalėjime pa-
žeidus vieno kalinio teises. Ne tik apkaltino, bet ir
pareikalavo išmokėti solidžią piniginę kompensaciją.
Tik kur įrodymai, kad toks kalėjimas mūsų šalyje tik-
rai egizstavo ir kad jame lietuviai tikrai kankino įta-
riamąjį teroristą? Šį keistoką EŽTT sprendimą pri-

simenu tam, kad atkreipčiau dėmesį –
Viešpats ir teismų keliai nežinomi.

Tačiau šių eilučių autoriui ne itin
svarbu, išteisins ar nubaus mūsų tei-
smai E. Masiulį ir jam pinigus „skoli-
nusį” Raimondą Kurlianskį. Svar-
biausia, kad Lietuvos valstybė išsiaiš-
kintų, koks privalo būti optimalus po-
litikų – verslininkų bendradarbiavi-
mas. Tegul nepasikartoja panašūs po-

litiniai žaidimai. Nes verslininkai turi teisę ieškoti
politikų paramos, o politikai privalo remti versli-
ninkus. Jie – tarsi Siamo dvyniai. Vienas be kito pa-
ramos sužlugdys valstybę.

Vienoje iš paskutiniųjų LRT laidų „Forumas”,
kurias veda Edmundas Jakilaitis, buvo aiškiai už-
siminta: naivu manyti, jog verslininkai ir ateityje,
net galiojant patiems griežčiausiems sprendimams,
nepuls ieškoti landų gerinant sau sąlygas, ypač
valstybei patiriant krizę; taip pat naivu tikėtis, jog
verslininkai nerastų tarp politikų kyšininkų, noriai
imančių pinigų sklidinas dėžes (tokių tikriausiai bus
kiekviename Seime). Tad minėtojo „Forumo” daly-
viai pagrįstai kėlė abejones, ar vertėjo uždraust vers-
lininkams viešai remti politines partijas? Pasitelk-
tas Vokietijos, Prancūzijos ir JAV pavyzdys: šių ša-
lių prezidentai mūru stoja už savo verslininkus. Bet
valdžios kažkodėl niekas nekaltina korupcija (ne-
kaltina todėl, kad niekam nė į galvą nešauna švent-
vagiška mintis, jog, sakykim, Vokietijos kanclerė An-
gela Merkel ima pinigų kupiną dėžę iš įtakingos ben-
drovės atstovų).

Nukelta į 10 psl.

Lietuva bando išnarplioti sudėtingą di-
lemą – koks turėtų būti valdžios ir
verslo bendradarbiavimo kodas. Tai,

kad Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos
komitetas (NSGK) galų gale pateikė kritiškas
išvadas dėl koncerno ,,MG Baltic” įtakos Lie-
tuvos politikai, o Lietuvos teismuose pra-
dėtos narplioti užtektinai akivaizdžios bu-
vusio Liberalų sąjūdžio vadovo Eligijaus
Masiulio ir kai kurių kitų politikų korupci-
nės bylos, – pozityvi žinia. Visuomenė turi teisę kuo
greičiau ir kuo daugiau sužinoti. 

Bet jau pirmieji teismo posėdžiai byloja, kad šios
painios istorijos herojai dėl gero  vardo kausis ilgai.
Ir ne itin gražiomis priemonėmis. E. Masiulis spėjo
teisme užfiksuoti faktą, jog pinigus, kuriuos konfik-
savo specialiosios tarnybos, jis neva skolinosi. Taigi
jis – ne kyšininkas, jis tik pasiskolino pinigų ir iki te-
ismo kaip sąžiningas pilietis skolintojui juos grąžino.
Visuomenei siunčiama akivaizdi žinia – jis švarutė-
lis,  nes  Lietuvos  įstatymai skolintis nedrau-džia. 

Apart pinigų skolinimosi advokatai sugalvojo ir
dar vieną suktą ėjimą – kaltinti Prezidentę Dalią Gry-
bauskaitę bei Seimo NSGK, kad šie savo viešais pa-
sisakymais bei kritiškomis parlamentinėmis išva-
domis daro spaudimą Lietuvos teismams. Suprask,
nei šalies vadovė, nei parlamentarai iki teismo ver-
dikto neturi teisės komentuoti ,,MG Baltic” ir E. Ma-
siulio tarpusavio santykių. Man regis, primityvokas
argumentas. Remiantis Lietuvos įstatymais mūsų tei-
sėjai turi svarbiausias, būtiniausias saugumo ga-
rantijas. Tad politikų komentarai teisėjams, jei jie
sąžiningi ir principingi, – kaip vanduo nuo žąsies
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Prezidentė Dalia Grybauskaitė
devintąjį (priešpaskutinį) metinį
pranešimą pradėjo pabrėžda-

ma, kad prieštaringas jausmas apima
šiandien galvojant apie Lietuvą: „Iš
vienos pusės matome įstabų Laisvės kū-
rinį, kurio pažanga žavisi pasaulis, ku-
riuo didžiuojamės ir mes patys, mažiau
nei per tris dešimtmečius pavertę Lie-
tuvą savarankiška valstybe. Kitoje pu-
sėje – iš politinių užkulisių į valstybės
pamatus vis prasiskverbiantis godumo
ir nepasitikėjimo kirminas, verčiantis
žmones geresnio ir teisingesnio gyve-
nimo ieškoti svetur”. Prezidentė sakė,
kad naujasis valstybės šimtmetis ap-
dovanojo Lietuvos gyventojus drąsa ir
privertė į daug ką pažiūrėti kitomis
akimis ir išsivaduoti iš baimių, priklau-
somybės, įtakų ir nešvarių pinigų.

Atsivėrė „neregėta Lietuva”

Pasisakyme neaplenkta pasta-
ruoju metu didžiulį ažiotažą sukėlusių
korupcinių skandalų banga. Anot Pre-
zidentės, „sujudinus politinės korup-
cijos viršūnių vandenis, atsivėrė ‘ne-
regėta Lietuva’, kurioje ciniškas iš-
skaičiavimas nustelbia viską ir kėsi-

D. Grybauskaitė:
Išvadavimas nuo vietinių grobikų – mums tekusi atsakomybė

nasi į valstybę, į demokratiją”. D. Gry-
bauskaitė teigė, kad visi įtarė, jog toks
korupcinis mastas egzistavo, ir pri-
dūrė, kad dabar visiems teks nuo to iš-
sivaduoti. „Lietuvos išvadavimas nuo
vietinių grobikų – mums tekusi atsa-
komybė. Atgrasymui ir apsivalymo

kovai, sąžiningų žmonių valstybės per-
galei prieš klastingą machinatorių
Lietuvai reikalinga pilietinė gynyba ir
kuo daugiau sąjungininkų”, – pabrėžė
šalies vadovė. 

Politikai iš 
verslininkų kišenių

Metiniame pranešime Prezidentė
kalbėjo, kad tiesioginis politikos susi-
liejimas su verslu ir ilgametė priklau-
somybė nuo finansinių rėmėjų dauge-
lį padarė pažeidžiamus. Ji pastebėjo,
kad pavyko pristabdyti demokratinės
sistemos užvaldymą, tačiau dėl to visi
skaudžiai nudegė pirštus: „Taip pat ir
aš”, – sakė D. Grybauskaitė ir apgai-
lestavo, kad korupcijos valdymas už-
truko ilgiau, nei ji tikėjosi.

„Apgailestauju tik dėl vieno, kad
viskas vyko ne taip greitai, kaip tikė-
jausi, kad korupcijai sutramdyti pri-
reikė beveik dviejų kadencijų, o teisė-
saugai užtruko tiek daug laiko nuo
įtarimų prieiti prie teismams reika-
lingų įrodymų”, – pabrėžė D. Gry-
bauskaitė. 

„Bendromis jėgomis jau perbri-
dome vietinius ‘Rubikonus’, pažabo-
jome gazprominius energijos vėjus,
apsigynėme nuo ‘Rosatom’ įtakų, juo-
dosios buhalterijos, bankinių sukčių.

Pradeda užsidaryti ‘paskolų dėžučių’ ir
‘dramblių pirkimo’ kontoros, įtartinų
ryšių atsikrato Valstybinė mokesčių
inspekcija”, – sakė šalies vadovė.

Padėka žvalgybai

...Kur ciniškas išskaičiavimas nus-
telbia viską ir kėsinasi į valstybę, į de-
mokratiją. Kur knibžda godžių, klas-
tingų, demoralizuotų savanaudžių, ne-
matančių  valstybės idėjos. Kur su-
prantama tik šantažo, melo ir grasini-
mų kalba, o įtaka poveikiu  – eina-
miausia prekė... Vilniaus apygardos te-
isme šiuo metu nagrinėjama vadina-
moji koncerno „MG Baltic” politinės
korupcijos byla, kurioje kaltinimai
pateikti dviem partijoms ir verslo kon-
cernui, keturiems buvusiems ir esa-
miems politikams, verslininkui. Ne-
seniai baigtas Seimo Nacionalinio sau-
gumo ir gynybos komiteto parlamen-
tinis tyrimas atskleidė neteisėtą vers-
lo įtaką politiniams procesams ir spren-
dimų priėmėjams. 

Prezidentė pabrėžė, kad žvalgy-
ba  jau geba vidaus grėsmes vertinti
taip pat rimtai, kaip ir išorės. „Ne tik
įžvelgti, bet ir padėti jas šalinti”, –
sakė D. Grybauskaitė.

Nukelta į 10 psl.

Antradienį Seime Prezidentė D. Grybaus-
kaitė skaitė metinį pranešimą. 

Mariaus Morkevičiaus nuotr.
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Atkelta iš 1 psl.

Būsimasis gydytojas, kolekcinin-
kas, visuomenės ir kultūros veikėjas A.
M. Račkus gimė 1893 m. birželio 7 d. Če-
kiškėje Kauno rajone.  Vaikystę ir pa-
auglystę praleidęs Lietuvoje, sulau-
kęs 17 metų su tėvu knygnešiu 1910 me-
tais išvyko į Jungtines Amerikos Vals-
tijas. 1912 m. jis pradėjo mokytis St.
Laurent kolegijoje Kanadoje, Mont-
realyje. 

Vėliau mokėsi Holy Cross kolegi-
joje Worcester, Loyola University ir Me-
dicinos mokykloje Čikagoje. Nuo 1922
m. A. M. Račkus vertėsi gydytojo prak-
tika. Dar studijuodamas jis įsitraukė
į įvairių lietuviškų organizacijų – Lie-
tuvos Vyčių, Lietuvių Romos katalikų
studentų ir kitų veiklą, buvo lietuviš-
kosios spaudos Amerikoje steigėjas ir
bendradarbis, aktyvus Lietuvos vals-

tybės atkūrimo rėmėjas. 
Labiausiai A. M. Račkus išgarsėjo

kaip kolekcininkas. Senienų rinkimu
jis susidomėjo dar St. Laurent kolegi-
joje, kadangi besimokydamas dar dir-
bo kolegijos muziejuje restauratoriaus
padėjėju. Gilintis į kolekcionavimą jį
paskatino dr. Jonas Basanavičius, 1913
m. viešėjęs Amerikoje. A. M. Račkui
įsiminė susitikime su J. Basanavi-
čium pasakyti žodžiai: „Amerikos lie-
tuviai išmirs, nutautės ir paskęs sve-
timose bangose. Pasirūpink, p. Račkau,
kiek galint surinkti čia, Amerikoje, lie-
tuvių kultūrinio gyvenimo relikvijas
ir atsiųsk jas Vilniun, Lietuvių moks-
lo draugijos muziejui.”

Vykdydamas šį nurodymą, jis ne
kartą siuntė į Lietuvą įvairius ekspo-
natus, nemaža jų dalis pasiekė Kauno
miesto muziejų dar 1926–1927 metais.
Itin daug vertingų daiktų Lietuvą pa-
siekė 1935-aisiais, kai jis tarp kitų
daiktų perdavė ir 1 600 knygų Vytauto
Didžiojo universiteto bibliotekai, ku-
rios vėliau pateko į Vilniaus universi-
tetą.   

Būtent 1935 metais, kai Amerikoje
dėl ekonominės krizės gyvenimas pa-
sunkėjo ir dalis lietuvių apsisprendė
grįžti į Lietuvą čia sugrįžo ir A.M.Rač-
kus. Tais metais Kaune įvyko Pirma-
sis pasaulio lietuvių kongresas. Ta
proga Užsienio lietuviams remti drau-
gijos kvietimu į Laikinąją sostinę A. M.
Račkus atvežė Lietuvių numizmati-
kos ir istorijos draugijos rinkinį ir savo
kolekciją. 

Tada buvo surengtos dvi didelės pa-
rodos Vytauto Didžiojo
universitete ir Vytauto
Didžiojo muziejuje. Po pa-
rodos abi kolekcijas, ku-
rias sudarė daugiau kaip
50 000 eksponatų už daug
mažesnę, nei tikroji vertė,
sumą – tik 100 000 litų įsi-
gijo Švietimo ministerija.
Pagrindinė šios kolekci-
jos dalis tada buvo per-
duota Vytauto Didžiojo
kultūros muziejui. Tais
1935 metais A. M. Račkus
buvo apdovanotas Vytau-
to Didžiojo 3-ojo laipsnio
ordinu, dar po ketverių
metų – Šaulių žvaigždės

me daliu.  
Gyvendamas Kaune ir 1936–1938 m.

tvarkydamas savo kolekciją, jis dirbo
Vytauto Didžiojo kultūros muziejaus is-
torijos skyriuje, vėliau vertėsi privačia
praktika, buvo JAV konsulato gydyto-
jas. 1938 m. su kitais Kaune A. M. Rač-
kus įsteigė Lietuvių-amerikiečių drau-
giją, jos valdybos narys.

A. M. Račkus ne tik rinko Ameri-
kos lietuvių relikvijas, bet ir domėjo-
si Lietuvos istorija, tad jis tapo vienu
aktyviausių 1917 m. Čikagoje įkurtos
Lietuvių numizmatikos ir istorijos
draugijos narių. Pagrindiniai šios
draugijos tikslai buvo lietuviškų se-
nienų ir JAV lietuvių istorijai svarbių

liudijimų rinkimas. 
A. M. Račkaus asmeninė kolekci-

ja pildėsi įvairių kraštų senienomis, o
ypač numizmatinėmis vertybėmis. A.
M. Račkus buvo priimtas į Amerikos
numizmatų sąjungą (American Nu-
mismatic Association), Čikagos mo-
netos klubą (Chicago Coin Club), Nu-
mizmatikos ir archeologijos draugiją
(Towarzystwo Numizmatyczno-Ar-
cheologiczne) Krokuvoje. 

Prasidėjus Lietuvos okupacijai,
jis buvo priverstas palikti gimtinę ir
vėl grįžo į Čikagą, kur įsteigė Litua-
nistikos muziejų. Jis rašė straipsnius
įvairiems periodiniams leidiniams,
buvo ir „Draugo” laikraščio medicinos
skyrelio redaktorius. Lietuvių encik-
lopedijai A. M. Račkus rengė straips-
nius istorijos, numizmatikos ir medi-
cinos klausimais, vienas pirmųjų ėmė
rūpintis knygnešių atminimo įamži-
nimu, jų atsiminimų užrašymu. Nuo
1948 m. jis leido numizmatikos ir fila-
telijos žurnalą, rengė „Numizmatikos
enciklopediją”. Mirė Čikagoje 1965
metais.

Naujojoje parodoje Lietuvos isto-
rinėje Prezidentūroje lankytojai gali
pamatyti ir unikalių senų knygų, ir
retų pinigų, taip pat antrojoje parodos
dalyje lankytojai gali per
unikalius lituanistinius
eksponatus susipažinti
su XIX amžiaus 7 de-
šimtmečio – XX a. 4 de-
šimtmečio JAV lietuvių
visuomeniniu gyvenimu,
jų indėliu į Lietuvos vals-
tybės atkūrimą ir įtvirti-
nimą. Tai taip pat į Lie-
tuvą atvežti A. M. Rač-
kaus surinkti ekspona-
tai. 

Tarp jų daug įdomių
nuotraukų, kuriose už-
fiksuoti lietuvių gyveni-
mo Amerikoje momen-
tai, pastatai, kuriuose vei-
kė įvairios lietuviškos or-
ganizacijos, garsios asmenybės – ak-
toriai, operos žvaigždės, sportininkai.
Čia galima pamatyti ir operos prima-
doną Marijoną Rakauskaitę, ir kon-
kurso Miss „Naujienos” 1930 metais
dalyves, boksininką Juozą Žukauską
(Jack Sharkey), lietuviškų komandų
golfo, regbio žaidėjus,  taip pat įvairius
muzikantus, šokėjus, orkestrantus. 

Lankytojų dėmesį patraukia JAV
organizacijų ženkliukai iš XIX am-
žiaus pabaigos – XX amžiaus pradžios,
taip pat uniformos. Čia eksponuojamos
ir keturios vėliavos – Gedimino vardo
lietuviškos draugijos vė-
liava iš 1891 metų, Šv. Jur-
gio kareivio draugijos St.
Charles mieste vėliava
(1909 metai), Lietuvos
sūnų Čikagoje draugijos
vėliava iš 1895 metų ir
Lietuvos sūnų vakaruose
draugijos vėliava (1905
metai). 

Nuotraukose galima
pamatyti, kaip atrodė lie-
tuvių tautos teatro „Mil-
da” pastatas Bridgeport
1914 metais, Halsted gatvė
Čikagoje apie 1920–1930
metus, kai ten buvo įsi-
kūrę daug lietuviškų or-
ganizacijų. Čia pat – ir
laikraščio „Vienybė” re-
dakcijos nuotrauka iš to
laikotarpio, taip pat „Vy-
čių” spaustuvė Čikagoje,
k nyg y n a s - re d a k c i j a
„Margutis” Čikagoje,
„Draugo” spaustuvė,
„Darbininko” redakcija

Bostone, daug kitų svarbių lietuviams
pastatų.

„Tų fotografijų kolekcininkas su-
kaupė daugybę – yra ištisi albumai, ku-
rių viename – šimtas kurio nors fo-
tografo nuotraukų, kitame – dar apie
šimtą ir taip toliau. Tai tikras lobynas,
kurio nors mažą dalį norisi pristatyti
visuomenei, kad ši daugiau sužinotų,
kokia neeilinė asmenybė buvo A. M.
Račkus ir kiek daug jis nusipelnė Lie-
tuvai”, – sakė I. Narbutas.

Daugelį numizmatinių vertybių
kolekcininkas pirko įvairiuose auk-
cionuose, jis pats ir prekiavo šiomis
vertybėmis. Parodoje galima pamaty-
ti ir jo 1929 metais išleistą knygą „Gu-
donai (gotai), lietuvių tautos giminai-
čiai”.  Įdomiai atrodo Didžiojo kuni-
gaikščio Vytauto karių draugijos ko-
mandoro kardas, taip pat šv. Jurgio ka-
reivio draugijos Baltimorėje paradinis
kardas iš XX amžiaus pradžios. Sten-
duose – ir paminklo šv, Kazimiero se-
serų vienuolijos steigėjui kunigui An-
tanui Staniukynui Čikagoje, kuris
buvo ir vienas iš „Draugo” laikraščio
steigėjų, rinkęs aukas laikraščiui ir ke-
letą metų kas savaitę pateikdamas
spausdinti savo pamokslus.

Nemažai parodoje ir tikrai egzo-

tiškų eksponatų – tai senovės Kinijos
pinigai, inkų papuošalai, banginio
dantis ar titnaginiai indėnų ietiga-
liai.    

Parodos rengėjai tikisi, kad ši įspū-
dinga paroda primins apie neeilinę as-
menybę, visą gyvenimą dirbusią Lie-
tuvos labui ir palikusią mums neį-
kainojamus lobynus. Parodos Lietuvos
Respublikos Istorinėje Prezidentūroje
veiks iki šių metų pabaigos, tad ją gali
pamatyti visi į Lietuvą, jubiliejinę
dainų šventę atvykstantys lietuviai
iš įvairiausių pasaulio kampelių.

Dr. A. M. Račkaus surinkti
lobiai pasiekė Lietuvą

Istorinės nuotraukos

Miss „Naujienos” rinkimas

„Draugo” spaustuvė.
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Trečius metus iš eilės į Indianos universi-
tetą sugrįžta intensyvus lietuvių kalbos kur-
sas. Šią vasarą į kursą, vieną iš trijų Bal-

tų kalbų vasaros instituto (angl. Baltic Studies
Summer Institute) programoje, užsirašė pen-
ki studentai. Mokydamiesi aštuonias savaites
keturias valandas per dieną jie išeis intensy-
vų dviejų akademinių semestrų kursą, arba pir-
mąjį ir antrąjį kalbos lygius. 

Kaip ir kiekvienais metais, šių metų stu-
dentai lietuvių kalbą pasirinko dėl įvairių prie-
žasčių. Kai kas yra lietuvių kilmės, pagaliau pa-
siryžęs sistemingai išmokti savo protėvių kal-
bą, kitiems lietuvių kalba būtina tolesniems ty-
rimams mokantis magistrantūros arba dok-
torantūros programoje Amerikos universite-
tuose. Dalis studentų jau yra lankęsi Lietuvo-

je, kita jų dalis dar tik planuoja kelionę į mūsų
šalį.

1994 metais įkurtas Baltų studijų vasaros
institutas, siūlantis trijų kalbų – lietuvių, latvių
ir estų – kursus, kas dveji-treji metai keliauja
vis į kitą JAV aukštąją mokyklą. Institutas jau
yra viešėjęs University of Illinois (Čikagoje ir Ur-
bana-Champaign), University of Pittsburgh,
University of Washington, University of Cali-
fornia-Los Angeles, University of Wisconsin-
Madison ir Iowa University. Lietuvių kalba In-
dianos universiteto vasaros programoje buvo
dėstoma 1998, 1999, 2005, 2006, 2016 ir pra-
ėjusiais 2017 metais.

Parengė Dalia Cidzikaitė

MIRGA GIRNIUVIENĖ

Amerikos lietuvių kultūros archyvą (ALKA) sudaro ne
tik archyvų fondai, bet ir muziejus bei biblioteka. ALKA
biblioteka nuolat gauna naujų knygų siuntas. Knygas
reikia išpakuoti, sukataloguoti ir pagal Universalųjį
dokumentų kodą (UDK) padėti į atitinkamą vietą len-
tynose.

Jei ALKA jau turi tris knygos egzempliorius, ji pa-
skelbiama internete, ir kai atsiranda susidomė-
jusių, išsiunčiama. Dažniausiai atliekamos kny-

gos siunčiamos į Lietuvą, tačiau atsirado susido-
mėjusių ir Kanadoje bei JAV.

Šiam knygų tvarkymo darbui atlikti ALKA ne-
samdo darbininkų. Jį atlieka savanoriai.  Pvz., sa-
vanoriškai talkai bibliotekoje laiko per studijų atos-
togas pašvenčia Andrius Kveraga. Andrius gyvena
Wellesley, Massachusetts, ir studijuoja matematiką

2015 metų lietuvių kalbos studentai džiaugiasi sėkmingai pabaigę kursą. Antra iš dešinės – lie-
tuvių kalbos dėstytoja dr. Dalia Cidzikaitė.                                                        Asmeninio archyvo nuotr.

Lietuvių kalba IU Bloomingtone – 
jau trečius metus iš eilės 

Amerikos lietuvių kultūros archyvo savanoriai

University of  Massachusetts, Amherst. ALKA jis
skirsto knygas į lentynas pagal UDK.

Anot Andriaus, jis mielai padeda ALKA: ,,Reikia
lietuviams padėti. Anksčiau rašydavau apie sportą
internetiniam laikraštėliui ‘Laikai vaikams’. Dabar,
kai studijuoju, patogiau per atostogas paskirti laiko
savanoriškam darbui. Yra smagu žinoti, kad ką
nors naudingo padarei.” 

Kas ketvirtadienį ALKA bibliotekoje savano-
rišką darbą dirba Jurgis Šermukšnis ir Aldona
Šermukšnytė-Shumway iš Worcesterio. Jurgis šį
pavasarį atliko didelį darbą – ištuštino ir paruošė len-
tynas meno knygoms (UDK 7) bei kalbotyros kny-
goms (UDK 80). Tada su seseria Aldona sudėjo visas
sukataloguotas meno knygas į paruoštas lentynas pa-
gal UDK. 

Aldona savanoriauja ALKA, nes, kaip ji sako,
,,myliu knygas ir įdomu susipažinti su Lietuvos spau-
da. Man įdomūs metiniai susirinkimai ir ALKA na-
rių paskaitos.  Be to, Aleksandras Gedmintas (ALKA

ir LKMA vicepirmininkas) yra mano draugas, ir jis
paragino pamėginti padirbėti bibliotekoje. Brolis Jur-
gis sutiko ‘pamėginti’, nes tai proga mudviem kar-
tu pabendrauti”.

Valdas Baužys, JAV Lietuvių Bendruomenės val-
dybos vicepirmininkas archyvų reikalams, iš New
Yorko atvykęs į ALKA padėjo tvarkyti kalbotyros
knygas.

Kiti savanoriai, kurie yra dirbę ALKA, yra Au-
ris Kveraga, Alksninių šeima, seselė Ignė, Vėjūnė
Svotelytė, Giedrė Stankūnienė, Paul Rizauckas, Jo-
nas Stundžia, Saulius Girnius, Ramūnas ir Mirga
Girniai ir kiti. ALKA laukia naujų savanorių. Dar-
bo daug. Jei norite padėti, parašykite Mirgai Gir-
niuvienei adresu: mgirnius@hotmail.com. 

Mirga Girniuvienė – JAV Lietuvių katalikų moks-
lo akademijos ir ALKA pirmininkė.

Knygas lentynose tvarko Jurgis Šermukšnis. 
V. Baužio nuotr.

Knygos ALKA bibliotekoje laukia tvarkymo. 
I. Kveragos nuotr.

Andrius Kveraga tikrina knygos UDK. 
M. Girniuvienės nuotr.

Baltijos šalių Šimtmečio šventė Bostone
2018 m. lapkričio 23–25 d.

Maloniai norime priminti ir dar kartą pakviesti visus atvykti į estų,
latvių ir lietuvių bendruomenių organizuojamą Baltijos šalių Šimt-
mečio šventę, kuri vyks Bostone, Marriott Copley Plaza viešbutyje lapk-
ričio 23–25 dienomis. 

Pirmą kartą išeivijos istorijoje trys Balti-
jos šalys vieningai pažymės ypatingą įvykį –
savo valstybės šimtmetį. Baltijos šalių ben-
druomenes vienija tie patys tikslai: neper-
traukiamo ryšio su Tėvyne palaikymas, jos ver-
tybių puoselėjimas ir jos vardo garsinimas vi-
same pasaulyje, pastangos išsaugoti kalbą,
kultūrą, tradicijas, mokslo pasiekimus, jų
vie šinimas, o taip pat pavyzdžio rodymas jau-
najai kartai perduodant turtingą Baltijos ša-
lių kultūrinį paveldą ir tradicijas.

Ši šventė – jungtinis baigiamasis Šimt-
mečio metų JAV renginys. Daugiau informa-
cijos prašome skaityti ir sekti naujienas mūsų
interneto svetainėje: www.balticboston.com.

Kviečiame registruotis viešbutyje Marriott
Copley Plaza Bostone tiesiogiai arba internetu:

https://book.passkey.com/gt/216715566?gtid=aaf3fdd00de4fa3bcec8e258e1c9ccc3
Iškilmingas šventės atidarymas vyks

lapkričio 23 d., penktadienį, 6 val. v. Boston Symphony Hall.

Atvykite ir nedvejokite – papuošite mūsų šventę ir tapsite istori-
ne Šimtmečio dalimi. Įamžinkite savo šeimos vardą Šimtmečio kny-
goje! Bedromis jėgomis garsinkime Lietuvos vardą – esate labai lau-
kiami.

Regina Balčaitienė
JAV LB Naujosios Anglijos apygardos pirmininkė 

Šimtmečio šventės organizacinio komiteto pirmininkė
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Baltos duonos riekė, grietinė ir... „kečupas”. Toks
gardžiai valgančios mažos skautukės sumuštinis. Tai
priedas prie pietums jau suvalgytų viščiuko sparne-
lių. Pirma diena stovyklos, ir aš (su vyru ir keliais pa-
dėjėjais) pirmą kartą šeimininkauju stovyklos virtuvėje.
Tai nei pirmas, nei paskutinis pačių vaikų sukurtas ku-
linarijos šedevras, kurį pastebėsiu stovyklos metu. Tie,
kurie yra stovyklos virtuvės pakrikštyti, jau moka
šeimininkės šūkį ir su manimi sutiks: „Tegu tik vaikai
valgo!”

Švenčiant 100 metų lietuviško skautavimo ba-
landžio 21–24 d. Sydney „Aušros” tuntas ruošė
rudeninę stovyklą ,,Mums – šimtas!” Kaip vi-

sada, programa buvo įvairi. Bet viena programos da-
lis skautams ypač pabrėžė 100 metų šventės svarbą
ir supratimą. Tai buvo mūsų  tunto pagarba šiam ju-
biliejui – uždavinys per metus pasodinti 100 medžių!  

Sekmadienio rytą – vaikų mylimiausi blynai! Bly-
nai su uogiene, su sviestu, su grietine, su jogurtu, su
vaisiais, su dešrelėm, su sirupu, su šakutėm, su
pirštais… Blynai dingsta. Dabar – į darbus!

Sodinimo diena išaušo šilta ir pilna dūmų. Gais-
rininkai nutarę, kad šios dienos aplinkybės ir orai yra
tobuliausi, įdegė atsarginius gaisrus miškuose netoli
stovyklavietės.  Stovyklai nebuvo pavojaus, bet žemai
skraidantys sraigtasparniai prisidėjo prie dienos
įdomumų.

SKAUT YBĖS KELIAS

Mums – šimtas! Vadovaujant s. Arvyd Zduobai ir stovyklos vir-
šininkei vs. Kristinai Rupšienei, medeliai buvo su-
statyti eilėmis, kur stovyklavietės prižiūrėtojas nu-
rodė. Šią neįprastai šiltą popietę skautai prakaitavo,
kol visiems medeliams iškasė duobes. Kai kurie
dirbo su kastuvais, mažesni – su kastuvėliais, kai ku-
rie labai pasiryžę mažiukai kasė net rankytėmis.  Tei-
sybė, kad daug rankų didžią naštą neša, ir taip visi
medeliai buvo pasodinti, aptverti ir palaistyti. Ačiū
vadovams ir tėveliams, kurie entuziastingai prisidėjo
prie šio ypač reikšmingo darbo.

Kokia būtų geriausia vakarienė taip sunkiai dir-
bantiems? Jau prieš daugelį savaičių suplanuotas me-
niu: Kugelis! Kotletai! Grybai! Salotos! O šeiminin-
kės širdžiai nieko nėra saldžiau negu pirmam ku-
geliui dingus, iš valgomosios salės išgirsti: „Ar yra
daugiau? Ar yra daugiau?” Taip, taip, buvo daugiau.

Kokios čia lažybos – matau skautą, valgantį ba-
naną, padažytą… ,,kečupe”? Visiems besijuokiant jis
tvirtino, kad ,,skanu”! Na, nelabai tikiu.

,,Mums – šimtas!” stovyklos dienos prabėgo
kaip linksmas upelis – dainos, laužai, šūkiai, smagūs
ir svarbūs užsiėmimai, pavargę, bet patenkinti vai-
kai, tėveliai, vadovai ir šeimininkai.

Uždarę  stovyklą mes su virtuvės padėjėjais
nagrinėjome, kas pavyko gerai, ką galėtume pa-
keisti,  ko  buvo  per  mažai,  ko per daug. Atsisvei-
kindami sutikom, kad kas bebūtų, sėkmingai sto-
vyklai reikia tik šių kelių sudedamųjų dalių: pra-
smingų užsiėmimų, šypsenų, maistingo valgio... ir
„kečupo”...

s. Dovilė Zduobienė
Virtuvės virškininkė

Tunto uždavinys – per metus pasodinti 100 medžių! Rengėjų nuotraukosSodinimo diena – šilta ir pilna dūmų.

Arvyd Zduoba prižiūrėjo, kad medelių eilės būtų lygios.

Skautai prakaitavo visiems medeliams kasdami duobes.
Virtuvė – ne tik maisto gaminimo, bet ir pasitarimų vieta
(D. Zduobienė – d.).Šis gležnas stiebelis užaugs į didelį medį…
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VITALIUS ZAIKAUSKAS

Lietuvoje pasirodė rašytojos Jurgos Vilės ir
iliustratorės Linos Itagaki komiksų knyga
vaikams „Sibiro haiku”. Knygoje pasakojama

vienos šeimos tremties istorija. Ją sukūrusioms au-
torėms teko gerai pasukti galvą, kaip aktualiai ir įdo-
miai perteikti knygos veikėjų patirtis bei jausmus. 

Tai tikra istorija

Ankstyvą 1941 m. birželio rytą pikti kareiviai ver-
tė šeimas iš lovų, liepdami ruoštis kelionėn – taip lie-
tuviai būriais per prievartą iškeliavo į Sibirą. Kodėl
juos ištrėmė? Kuo jie prasikalto? Kur tas Sibiras? To-
kie ir panašūs klausimai kyla vaikų galvose klau-
santis suaugusiųjų pasakojimų apie trėmimus. Tie
klausimai sukosi ir Jurgos Vilės galvoje klausantis
tėvo, grįžusio iš tremties „našlaičių” traukiniu.
Įkvėpta tėčio ir močiutės prisiminimų, autorė nu-
sprendė papasakoti Lietuvos vaikams, kas yra trem-
tis ir kaip žmonės ją ištvėrė.

tėtis atsidūrė tokioje baisioje vietoje. Jo praeitis at-
rodė itin paslaptinga. Kai šiandien apie tą sušalusią
bulvę vaikai klausia, kas ir kodėl senelį išvežė,
nėra taip lengva paaiškinti…” – knygos pratarmėje
rašo Jurga Vilė.

Kalbėdamas su Lina jos klausiau: komiksas –
toks žanras, kai Mickey Mouse duoda snukin taip,
kad tas švilpdamas lekia, pramušdamas galva sieną…
daug „buuuum!!!”, „pokšt!!!”, „pykšt!!!”, „oi oi oi!!!”,
„spausk greitį!”… Ir staiga – pasakojimas komiksais
apie tragediją, katastrofą, mirtį ir badą… Lina romiai
man atsako: „Perskaityk knygą ir suprasi.” 

Ir tai ėmė aiškėti vos pradėjus skaityti (žiūrėti?)
knygą „Sibiro haiku”, – Lina buvo visiškai teisi. Pui-
kus bendradarbiavimo pavyzdys, kai piešinių au-
torius tiesiog susilieja su tekstų rašytoju. Jurga la-
bai talentinga – puslapyje vos keliolika teksto eilu-
čių, o skaitant prabėga plačiausia jausmų skalė. Iš
tiesų primena japonų haiku, kai kiekviena eilutė –
vis kita nuotaika ar mintis, papildo prieš ją ėjusią
eilutę. Beje, kodėl taip pavadinta knyga – taip pat aiš-
kėja skaitant. 

Nustebau, kad knyga skirta nedideliems (9–15
m.) vaikams. Pasakyčiau: ir vaikams. Kaip antikos
išminčius sakė, jog vynas ir vaikai sako teisybę. O
ar Antoine de Saint-Exupéry „Mažąjį princą”, Alan
A. Milne „Mikės Pūkuotuko trobelę” rašė vaikams
ar suaugusiems? Todėl skaityti „Sibiro haiku” labai
įdomu – kaip vaikas matė tremtį, kaip jis matė šalies
istoriją, baisumus, įsirėžusius atmintyje – psicho-
loginė trauma visam laikui. Taip, apie tremtį para-
šyta ne viena knyga – bet visose jose savo patirtus
klaikumus pasakoja suaugę žmonės, o šita – visai ki-
taip, kitomis lūpomis ir pastabumu papasakota vai-
kų Dalytės ir Algiuko (Jurgos Vilės tėvelio) patirtis. 

Grįžtu prie pokalbio su piešinių autore Lina. Jos
klausiu: ar skaitant knygą bus galima apsiverkti?
Taip, neabejodama atsako ji. Ir iš tiesų – skaitant ir
vartant knygos puslapius neįmanoma nesijaudinti. 

Nereiktų prieš skaitant būti nusiteikus vien liū-
desiui ir entropijai – juk savo istoriją pasakoja vai-
kai. Kai kuriose knygos vietose stebina Jurgos juo-
kingas tekstas, kai kur – Linos komiški piešiniai. Gy-
venimas tremtyje ir vaikų kelionė namo į Lietuvą ne-
buvo vienos spalvos…

Susipažinkime: Jurga Vilė

Jurga Vilė gimė ir užaugo Vilniuje. Vilniaus uni-
versitete baigė prancūzų filologijos studijas, Pary-
žiuje mokėsi Naujosios Sorbonos audiovizualinių
menų fakultete. Vėliau kino aikštelėse dirbo reži-
sieriaus asistente, kino festivaliuose ir kultūros
renginiuose – koordinatore, rašė kultūriniams lei-
diniams. Jau dvidešimt metų Jurga Vilė yra laisvai
samdoma vertėja iš/į prancūzų, anglų, ispanų k. 2017
m. pasirodė jos pirmoji knyga – grafinė novelė vai-
kams apie tremtį „Sibiro haiku”. 

Gedulo ir Vilties dienai sūrūs Sibiro lietaus lašai
Knygos „Sibiro laiku” viršelis. Rašytoja Jurga Vilė (k.)  ir iliustratorė Lina Itagaki. „Feel photo” nuotr. 

„Kai buvau maža, tėtis kartais užsimindavo
apie Sibirą. Mus su broliu, kvailiojančius prie pie-
tų stalo, sudrausdavo, sakydavo, kad vaikystėje Si-
bire jis džiaugdavosi ir sušalusią bulvę radęs, jis ją,
žinoma, suvalgydavo, nes nieko daugiau neturėjo…
Sibirą vaizdavausi kaip tolimą ledo šalį, kur visi die-
nas stumia grojančiais pilvais ir nuo nosių nutįsu-
siais varvekliais. Kai buvau maža, nesupratau, kaip

Kaip kilo idėja knygai?
Tiesą sakant, viskas prasidėjo nuo idėjos filmui.

Prieš penkiolika metų mėginau stoti į scenarijaus ra-
šymo mokyklą Paryžiuje. Viena iš stojamųjų už-
duočių: išvystyti įsivaizduojamo filmo epizodą. Be-
ieškant originalaus siužeto prieš akis staiga iškilo
ryškus traukinio vaizdas, tokio paties, kokiu lietu-
viukai našlaičiai buvo pargabenti iš Sibiro. Tokiu

mano tėtis grįžo namo. 
Knygai „Sibiro haiku” įkvėpimo sėmiausi iš tė-

čio pasakojimų ir močiutės užrašytų prisiminimų.
Nusprendžiau pasidalinti tuo, kas man artima, kas
mane jaudina. Tik reikėjo rasti būdą prisiliesti prie
šios skaudžios temos, kaip įdomiai ją pateikti. No-
rėjosi, kad knygą skaitytų vaikai, kad pajustų, jog ir
jie yra mūsų tautos istorijos dalis, susidomėtų praei-
timi, svarbiais istoriniais momentais. 

Tėtis buvo dar visai mažas, kai 1941 m. birželio
14 d. jo šeimą ištrėmė į Sibirą. Tėčio tėtį, mano senelį,
kaip ir daugelį vyrų, tada atskyrė Naujosios Vilnios
stotyje ir išgabeno į lagerį. Ten jis buvo sušaudytas.
1946 m. tėtis su sese našlaičių traukiniu grįžo į Lie-
tuvą. Netrukus jų mamai, mano močiutei, pavyko pa-
bėgti iš tremties pas savo vaikus, bet labai greit ji buvo
sugauta ir išsiųsta atgal. Vėliau ji vis dėlto grįžo į tė-
vynę. 

Buvau trylikos, kai Lietuva atgavo nepriklau-
somybę. Tada pasipylė knygos apie tremtį, memua-
rai. Man ši tema nebuvo visiškai nauja. Vaikystėje tė-
tis dažnai užsimindavo apie Sibirą, pasakodavo,
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kaip sunku jiems buvo ten gyventi, da-
lindavosi baisiais ir juokingais nuti-
kimais. Lietuvai atgavus laisvę mo-
kykloje daug kas pasikeitė, ypač isto-
rijos pamokos. Jau galėjom drąsiai
kalbėti anksčiau draustomis temomis,
dalintis šeimos asmenine patirtim. 

Kaip mintyse dėliojosi tekstas? 
Iš pradžių įsivaizdavau knygą, pa-

sakojančią tik apie vaikų kelionę iš Si-
biro namo į Lietuvą. Minčių buvo įvai-
rių. Kuo daugiau gilinausi, tuo labiau
vaikų kelionės tema darėsi per siaura.
Todėl grįždamas traukiniu į Lietuvą
Algiukas ima dalintis prisiminimais.
Taip susidėliojo galutinė knygos struk-
tūra: kelionė į Sibirą, gyvenimas trem-
tyje, grįžimas namo. Kai nusprendžiau
skirti knygą vaikams, norėjau, kad ji
būtų patraukli, mačiau ją lyg komiksą,
bet ne gryno žanro. Yra komikso pus-
lapių (čia rašiau dialogus, kas ką sako)
ir ištisinis tekstas (Algiuko pasakoji-
mas). Gal toks hibridinis žanras ir ne-
tikėtas, bet man labai patinka.

Kas buvo lengviausia-sunkiausia? 
Rašyti šią knygą buvo ir lengva, ir

sunku. Lengva, nes ši tema man jau se-
niai rūpėjo, susikaupė nemažai minčių.
Vis dėlto sudėlioti istoriją sekėsi gan
sunkiai, norėjosi papasakoti kur kas
daugiau, nei tik vienos šeimos trėmi-
mą ir gyvenimą tremtyje. Stengiausi
pateikti temą aktualiai. Sunku buvo ne-
iškreipti tikrovės. Nors „Sibiro haiku”
– ne istorijos vadovėlis, vis dėlto isto-
rija čia gerbiama, bet fantazija taip pat
nevaržoma. Tėtis – labai teisingas žmo-
gus, kartais jam užkliūdavo mano ly-
riniai nukrypimai. Prisimenu skyrių,
kuriame mirusių tremtinių kūnai buvo
kišami po ledu. Taip nusprendė pri-
žiūrėtojai, nes buvo baisus šaltis, žemė
suledėjusi, duobių neiškasi. Aptariant
šią sceną tėtis mane įtikinėjo, kad
tremtiniai nebūtų leidę mesti savų į
vandenį, būtų ištirpdę ledą ir laidoję į
žemę. Bet aš šio epizodo neperrašiau.
Man labai norėjosi, kad jie iškeliautų
apglėbti upės rankų. Norėjosi taip juos
išlydėti. Švelniai.

Ką pasakytumėt apie knygos estetiką? 
„Sibiro haiku” išrinkta gražiausia

2017 m. knyga. Gavo ir prestižinę Do-
micėlės Tarabildienės premiją už gra-
žiausias iliustracijas. Iliustracijos pui-
kiai atspindi ir papildo tekstą, orga-
niškai su juo susigyveno, susipynė ir
tapo neatskiriama dalimi. Pavadin-
čiau ją namų, šeimos knyga. Greitai
perskaitoma, bet prie jos dar norisi
grįžti ne kartą. Vartyti ir žiūrėti iliust-
racijas, paskaityti vieną ar kitą epizo-
dą. Į šią knygą įdėjom labai daug mei-
lės. Tai, matyt, jaučiama. 

Kodėl būtent Liną pasirinkote įgyven-
dinti savo sumanymą? 

Kai su leidėja Sigita Pūkiene ieš-
kojom iliustratoriaus, Linos nepaži-
nojau. Nebuvau nieko apie ją girdėju-
si. Bet Sigita prisiminė neįprastą Linos
pavardę. Ieškojom internete ir susira-
dom: Itagaki. Gražiai skamba. Tinka
prie japoniškos linijos knygoje. Žino-
ma, to neužtenka. Pažiūrėjom Linos
darbus. Pamatėm, kokia įvairiaspalvė
jos kūryba, kokia ji pati subtili ir
kruopšti. Kai susitikom, Lina iškart su-
sidomėjo pasiūlymu. Tarsi seniai būtų
jo laukusi. Viskas susiklostė puikiai. 

Kaip paaiškinote Linai koncepciją?  
Linai pasakėm, kad tai bus ko-

miksas, tik tiek. Mano parašytame
tekste buvo iliustracijų aprašymai,
tiksliau – nuorodos ką piešti. Kaip ji tu-
rėtų piešti, nei patarinėjom, nei pra-

šėm. Lina tiesiog piešė. Taip, kaip ji jau-
tė. Iš pradžių nustebau, nes visiškai ki-
taip įsivaizdavau knygą. Ne tokią rea-
listišką ir tikslią, labiau fantastišką, iš-
plaukusią lyg sapną. Lina priartino
knygą prie tikrovės. Ir aš nesiprieši-
nau. Pagalvojau, kad taip knyga įgis
pridėtinės vertės. Pasitikėjau Lina. Ji
patikėjo knyga – tai svarbiausia. Ir tapo
ne tik iliustratore, o bendraautore. Ši
knyga – mūsų abiejų kūrinys. Išjaustas,
išgyventas. Kiekvienas taškelis sužiū-
rėtas. Šiuo požiūriu mes abi panašios:
preciziškos, reiklios sau. 

Kaip knygą sutiko Jūsų šeima, tie, ku-
rių pasakojimais rėmėtės rašydama? 

Labai daug knygos herojų seniai iš-
keliavę anapilin. Senelis, močiutė, tė-
čio sesuo, teta Petronėlė... Ši knyga
skirta mano tėčiui. Valandų valandas
su juo kalbėdavau apie tremtį, apie šei-
mą, jo jausmus. Knyga mus suartino,
suvienijo, tapo dovana mums abiem.
Tėtis šiemet atšventė aštuoniasde-
šimtmetį. Bet jis vis dar guvus, gyvy-
bingas. Aš savo tėtyje dažnai matau
knygos personažą Algiuką, niekad ne-
prarandantį vilties, optimistiškai nu-
siteikusį. Nuostabus jausmas pristatyti
knygą kartu su tėčiu, o pristatymuose
dalyvaujantiems vaikams tai proga
pamatyti praeities įvykių liudininką.
Visi kiti mano šeimos nariai džiaugiasi
knygos sėkme, didžiuojasi manimi.
Mes – vieninga šeima, palaikantys vie-
nas kitą. Mano vaikams ši knyga – di-
delis įvykis. Ji mums įdomių pokalbių
šaltinis, visada po ranka. 

Dailininkė Lina Itagaki

Kada pirmąkart sužinojot apie trėmi-
mus? Esat jauna ir nesat gimusi tremtyje.

Nesu jauna – man jau tuoj 39-eri.
Apie trėmimus skaičiau mokykloje, o
ir mano senelis buvo ištremtas, bet jam
dar pasisekė. Kadangi turėjo medicinos
išsilavinimą (tais laikais jis buvo va-
dinamas felčeriu, nežinau – prieš tai ar
po to gydė ir partizanus), mokėjo rusų,
vokiečių, lotynų kalbas, šios jo žinios
pasitarnavo, taip jis buvo įdarbintas, jei
teisingai pamenu, surašinėti pacientų
pavardes, versti vaistų instrukcijas. Bet
grįžo prastos sveikatos, mirė per anks-
ti... Pamenu, kad klausdavau kartais jo
apie Sibirą, bet atminty išliko labai ne-
daug, ir, tiesą sakant, nebeatskiriu, ar
tai pasakojo senelis, ar perskaičiau
knygose... Apie labai sūrią sriubą iš sil-
kių galvų su kirmėlėmis ar supūvusių
kopūstų lapų...

Kaip Jurga nusakė knygos iliustracijų
viziją? 

Kai susitikome, Jurga su Sigita
man sakė, kad jos įsivaizduoja šią kny-
gą kaip komiksą, bet gana laisva forma,
nebūtina viską piešti griežtai lange-
liuose. Tai reiškė laisvę, kad galėsiu
piešti kaip norėsiu. Tokios sąlygos
man labai patiko. Ir tema pasirodė ar-
tima, nes neseniai buvau piešusi trum-
pą komiksą apie savo senelės išgyve-
nimus per karą. 

Iš pradžių manėme, kad viskas
būtų nupiešta. Bet vėliau supratome,
kad tam reikės labai daug laiko ir kny-
ga bus labai stora, todėl Jurga scena-
rijų perrašė, kai kurias vietas papa-
sakojo tekstu. Knygoje mainosi ko-
miksas ir teksto blokai su iliustraci-
jomis. 

Kodėl pasirinkta būtent tokia pasako-
jimo forma? 

Aš tiesiog piešiau. Spalvų paletę
sąmoningai pasirinkau žemiškų, ne-
ryškių spalvų, stengiausi spalvas nau-
doti ribotai, spalvingiau tik ten, kur tik-

Kas buvo lengviausia-sunkiausia? Prie
kurio knygos epizodo ilgiausiai sukot galvą? 

Sunku buvo įsivaizduoti, kaip vis-
kas atrodė. Ypač piešiant išgyvenimus
Sibire. Ieškojau nuotraukų. Norėjosi,
kad būtų kuo arčiau tikrovės. Taip at-
sirado iliustracija, vaizduojanti, kaip
tremtiniai barža plaukia Obės upe.
Labai ilgai ieškojau, kaip galėjo atro-
dyti Barnaulo cerkvė. Nes paskaičiusi
tekstus supratau, kad cerkvė, kurią in-
ternetas išmeta parašius „cerkvė Bar-
naule”, buvo sunaikinta dar prieš čia
atkeliant tremtinius. Jei negalėdavau
rasti ir sugalvoti, kaip galėjo atrodyti
Sibiro aplinka, jos tiesiog nevaizduo-
davau. Bet taip atsiranda vietos skai-
tytojų vaizduotei. 

Kaip apibūdintumėte knygos estetiką? 
Nemoku kalbėti apie tokius daly-

kus dailėtyrininkų, meno kritikų ter-

Jurga Viltė su tėčiu Algimantu Stakėnu.

minais, apie viską galvoju paprastai.
Manau, kad knygos iliustracijos su-
gauna skaitytojo akį. Iš atsiliepimų gir-
dėjau, kad vaikai negali paleisti kny-
gos ir perskaito ją per vieną vakarą, o
vyresni skaitytojai užtrunka ilgiau.
Knygoje yra nemažai kraujo ir žiau-
rumų, ko paprastai knygose vaikams
nebūna. Manau, kad būtų neteisinga
tai nuo jų slėpti (vis tiek jie tikrovę pa-
mato per televizorių ir kompiuteri-
niuose žaidimuose), o raudona kraujo
spalva labai gražiai suskamba prislo-

mos ir geros draugės! Net sunku pati-
kėti. Labai dažnai konsultuodavausi,
pasitardavau, ypač kai jau baiginėjo-
me darbą, tuomet bendravome kiek-
vieną dieną (aš gyvenu Lietuvoje, o
Jurga – Ispanijoje, susirašinėjome el.
laiškais), ir kai vėl susitikome gyvai,
buvo labai keista matyti taip ilgai vir-
tualioje erdvėje tepažintą žmogų ir
pajusti, kad ir realiame pasaulyje ji to-
kia puiki, dar nuostabesnė nei įsi-
vaizdavau. Aš sužavėta Jurgos asme-
nybe ir jos charakteriu!

giausi išlaikyti rankos laisvumą. Pa-
likdavau kai kuriuos netyčia atsira-
dusius atsitiktinumus. Kai piešdavau
iš nuotraukų, piešinys gaudavosi ne
toks laisvas, tai stengdavausi kartais
piešti į nieką nežiūrint – tiesiog iš gal-
vos, kad atsirastų daugiau laisvumo.
Smagu, kad galėjau daryti kaip norė-
jau, todėl šalia piešinio atsiranda ir
laiškų, raštelių nuotraukos. Kadangi
prie kiekvieno puslapio ilgai sėdėta ir
krapštyta, sunku matyti knygą kaip
visumą, bet tikiuosi, kad ji gana di-
namiška ir skaityti yra įdomu, pieši-
niai nesikartoja, vis kinta ir išlaiky-
tas skaitytojo susidomėjimas iki pat
galo. Bent jau  norėčiau, kad taip
būtų.

Ar buvo lengva bendradarbiauti su Jur-
ga? Greitai ir lengvai viena kitą supratote?

O taip! Lyg būtume senos pažįsta-

rai reikia. O kaip kitaip sukurti praei-
ties, purvo, šalčio, nesmagumo įspūdį?
Iliustracijose daug „purvo” efekto.
Taip pat skiriasi puslapių spalva. Kol
vyksta kelionė traukiniu – jie violeti-
niai, gyvulinių vagonų atspalvio. Si-
bire – gelsvi, žiemą – pilki. O kai
įvyksta kažkas labai baisaus – juodi. 

pintų tonų iliustracijose. Kaip ir gel-
toni Algiuko plaukai ir prie jų pride-
rinti knygos priešlapiai ar nugarėlė.
Geltona spalva sušildo bendrą šaltą ir
niūrų knygos įspūdį, lyg užuomina, jog
ne viskas ten taip blogai. 

Kai kas sakė, kad mano piešimo
stilius gana eskiziškas. Iš tiesų sten-
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Parengė Vitalius Zaikauskas

LIETUVA IR PASAULIS

Į Lietuvą atvyko Dalai Lama

Vilnius (BNS) – Į Lietuvą atvykęs
Tibeto dvasinis lyderis Dalai Lama
sako, kad jam svarbiau yra pamatyti
šalies žmones, o ne valstybės vadovus.

„Laikau ją tik dar vienu žmogu-
mi”, – sakė Dalai Lama, paklaustas,
kaip vertina prezidentės Dalios Gry-
bauskaitės sprendimą su juo nesusi-
tikti.

„Kad ir kur keliaučiau, man svar-
biau yra susitikti su žmonėmis, o tik
tada su keliais lyderiais”, – pridūrė jis.

Prezidentė su Dalai Lama susiti-
ko paskutinį kartą jam viešint Lietu-
voje 2013 metais. Tai sukėlė didelį Ki-
nijos pasipiktinimą, nes Pekinas laiko
Dalai Lamą separatistu ir nepripažįs-
ta jo veiklos.

Šįkart šalies vadovai su  Tibeto
dvasiniu lyderiu susitikti neplanuoja.

Per keturias dienas truksiantį vi-
zitą Dalai Lama surengs spaudos kon-
ferenciją, skaitys dvi paskaitas Vil-
niaus universitete ir „Siemens” are-
noje.

Dalai Lama taip pat lankysis sos-
tinės Užupio rajone esančiame Tibeto
skvere. Ten jis pasodins simbolinį me-
delį – obelį.

Vėliau Tibeto dvasinis lyderis ap-
žiūrės Jurgos Ivanauskaitės fotografijų
parodą „Tibetas – kita realybė”.

Vizito metu jis taip pat susitiks su
tibetiečius remiančiais Lietuvos poli-
tikais, verslininkais ir visuomeni-
ninkais.

Aptarė tarptautinio terorizmo finansavimą 
Vilnius/Washingtonas (URM

info) – Užsienio reikalų viceministras
Darius Skusevičius su JAV Iždo de-
partamento sekretoriaus padėjėju
Marshall Billingslea aptarė kovą prieš
tarptautinio terorizmo finansavimą,
susitarimo su Iranu (Bendrasis visa-
pusiškas veiksmų planas, JCPOA) per-
spektyvas.

Taip pat paliesti branduolinio
ginklo neplatinimo, dujotiekio pro-
jekto „Nord Stream 2” ir sankcijų Ru-

sijai klausimai.
JAV Iždo departamento sekreto-

riaus padėjėjas akcentavo būtinybę
laikytis vienybės bendrų iššūkių aki-
vaizdoje, dėkojo Lietuvai už tvirtą ir
principingą poziciją Rusijos atžvilgiu.

Viceministras pabrėžė tvirtų JAV
įsipareigojimų mūsų regiono saugumo
sustiprinimui ir glaudaus transatlan-
tinio bendradarbiavimo esminiais
tarptautinės darbotvarkės klausimais
svarbą.

Stiprins visuomenės atsparumą dezinformacijai
Vilnius (URM info) – Vilniaus Ro-

tušėje diskutavę Venecijos klubo vie-
nijami Europos Sąjungos komunika-
cijos pareigūnai ir ekspertai priėmė
„Vilniaus deklaraciją”, kuria sutarė
plėtoti bendradarbiavimą, keistis ge-
rąja praktika ir stiprinti gebėjimus sie-
kiant didinti visuomenės atsparumą
dezinformacijai ir propagandai skait-
meninėje erdvėje.

Neformalaus pobūdžio dokumen-
te akcentuojama būtinybė stiprinti
partnerystes tarp valstybės insitucijų
ir žiniasklaidos priemonių, informa-
cinio raštingumo svarba, valstybės
institucijų strateginės komunikacijos
gebėjimų stiprinimas. 

Venecijos klubo susitikimą Vil-

niuje organizavo Lietuvos užsienio
reikalų ministerija ir Venecijos klubo
vadovybė. Venecijos klubas – 1986 me-
tais įkurta neformali ES aukšto lygio
komunikacijos pareigūnų grupė, kuri
kasmet organizuojamuose susitiki-
muose aptaria aktualiausius klausi-
mus ir iššūkius, dalinasi patirtimi ir
geriausia praktika komunikacijos sri-
tyje.

Renginyje pranešimus skaitė tokie
komunikacijos ekspertai, Jungtinės
Karalystės Vyriausybės Komunikaci-
jos biuro generalinis direktorius, Pa-
saulio ekonomikos forumo skaitme-
ninės komunikacijos vadovas, NATO
Strateginės komunikacijos vadovas,
Europos Parlamento atstovas spaudai.

Įranga už pusę milijono dūla sandėlyje

Vilnius (Mano vyriausybė) – Su-
sisiekimo ministerija inicijavo krei-
pimąsi į Generalinę prokuratūrą dėl VĮ
„Oro navigacija” įsigytos automati-
nės duomenų apsikeitimo su orlai-
viais sistemos. Įranga, kurios vertė 455
tūkst. eurų, neatitinka organizuoto
pirkimo sąlygų, įmonės poreikių, ne-
galėjo ir nebus naudojama pagal pa-
skirtį.

Prokurorų prašoma įvertinti, ar
pirkimo metu įmonei vadovavusių as-
menų ir atsakingų įmonės darbuotojų
veiksmuose nėra nusikalstamos veik-
los požymių.

Duomenų su orlaiviais apsikeitimo
sistemą (angl. controller-pilot data link

communication – CPDLC) 2014 m. „Oro
navigacija” įsigijo iš Suomijos įmo-
nės NRPL AERO OY. Ši sistema turėjo
būti skirta apsikeisti duomenimis tarp
skrydžių vadovo ir orlaivio piloto. 

Nustatyta, kad šio gamintojo spe-
cifinė sistema nėra parduota ir nevei-
kia nė vienoje realioje aplinkoje. Dėl
jos veikimo trūkumų ji taip ir nebuvo
pradėta naudoti oro navigacijos pa-
slaugoms teikti.

Susisiekimo ministerijos inici-
juoto tyrimo metu nustatyta, kad buvę
įmonės atsakingi darbuotojai galimai
palaikė artimus santykius su tiekėjų
atstovais.

D. Trump ir Kim Jong-Un pasirašė dokumentą
Singapūras (ELTA, BNS, „Drau-

go” info) – Birželio 12 dieną JAV pre-
zidentas Donald Trump ir Šiaurės Ko-
rėjos lyderis Kim Jong-Un po viršūnių
susitikimo Singapūre pasirašė bai-
giamąjį dokumentą.

Per ceremoniją Šiaurės Korėjos va-
dovas pavadino pasirašytą dokumen-
tą istoriniu. Pasak Kim Jong-Un, jo pa-
sirašymas „skelbia naują startą”.

„Mes pamatysime dideles per-
mainas”, – teigė Šiaurės Korėjos va-
dovas.

Prezidentas Donald Trump pa-
reiškė, kad Šiaurės Korėjai taikomos
sankcijos kol kas liks galioti. 

„Sankcijos bus atšauktos, kai bū-
sime tikri, kad branduoliniai ginklai
nebėra veiksnys”, – sakė D. Trump. 

Singapūre pasirašytoje bendroje
deklaracijoje rašoma, kad Amerika
įsipareigoja suteikti saugumo garan-
tijas Šiaurės Korėjai.   

Dokumente, kurį lyderiai pasira-
šė baigdami istorinį susitikimą, pa-
žymima, kad Kim Jong-Un patvirtina
savo „tvirtą ir nepajudinamą įsipa-
reigojimą dėl visiškos Korėjos pusia-
salio denuklearizacijos”. 

Kol kas neaišku, ką D. Trump pa-
siūlė Kim Jong-Un kaip saugumo ga-
rantijas. 

Vyksta derybos dėl Ukrainos taikos
Berlynas (BNS) – Ukrainos, Ru-

sijos, Prancūzijos ir Vokietijos užsienio
reikalų ministrai susitiko Berlyne vėl
bandyti užbaigti Rytų Ukrainoje te-
berusenantį konfliktą tarp Kijevo pa-
jėgų ir Rusijos remiamų separatistų.

Per susitikimą daugiausiai dėmesio
skiriama 2015-aisiais pasirašytų Mins-
ko susitarimų įgyvendinimui bei apta-

riama galimybė į regioną įvesti Jung-
tinių Tautų taikos palaikymo pajėgas.

Derybos vyksta už uždarų durų
vienoje Berlyno viloje. Į susitikimą at-
vyko Ukrainos diplomatijos vadovas
Pavlo Klimkinas, Rusijos užsienio rei-
kalų ministras Sergejus Lavrovas bei
jų kolegos prancūzas Jean-Yves Le
Drian ir vokietis Heiko Maas.

Prancūzai perkėlė popiežiaus statulą
Ploermelis, Prancūzija (BNS) –

Prancūzijos šiaurės vakaruose į pri-
vačią žemę buvo perkelta velionio po-
pie žiaus  Jono Pauliaus II statula, teis -
mui nusprendus, kad šis kūrinys turi
būti pašalintas dėl griežtų Bažnyčią
nuo valstybės atskiriančių įstatymų.  

Bretanės regiono Ploermelio mies-
te stovėjusią velionio pontifiko statu-
lą, sveriančią 13 tonų, kranas perkėlė
į privačią žemę, esančią maždaug už 30
metrų.

Ši statula piktino Prancūzijos se-
kuliarumo gynėjus, nes stovėjo viešo-
je vietoje. 

Išreiškiama viltis, kad tai sugrą-
žins miestui ramybę. 

Jono Pauliaus II statula po arka su
kryžiumi Ploermelyje iškilo 2006-ai-

siais. 
Viena Prancūzijos ne pelno orga-

nizacija – Nacionalinė laisvosios min-
ties federacija (Fédération nationale de
la libre pensée) – dėl pontifiko statulos
kartu su dviem vietos gyventojais
kreipėsi į teismą. 

Prancūzijos Katalikų Bažnyčia iš-
reiškė pasipiktinimą, kai pernai spa-
lį Prancūzijos aukščiausios instancijos
administracinis teismas nusprendė,
kad kryžius pažeidžia 1905 metais ša-
lyje priimtą pasaulietiškumo įstatymą,
draudžiantį  religinius  simbolius ant
viešose  vietose esančių monumen-
tų.  

Perkėlus Jono Pauliaus II statulą
į privačią žemę,  skulptūra 1905 metų
įstatymo nebepažeidžia. 

Afrikoje nunyko vieni seniausių baobabų
Paryžius (BNS) – Afrikoje per

pastarąjį dešimtmetį staiga visiškai ar
iš dalies nunyko vieni seniausių že-
myne baobabai – kai kurie iš jų išdy-
go dar Senovės Graikijos laikais, pra-
nešė mokslininkai.

Mokslininkų spėjimu, 1100–2500
metų senumo medžiai, kurių plotis sie-
kė autobuso matmenis, galėjo tapti kli-
mato kaitos aukomis.

„Pranešame, kad devyni iš 13 se-
niausių... individų nunyko, ar bent jų
seniausios dalys ar kamienai įgriuvo
ir nunyko per pastaruosius 12 metų”,
– rašo mokslinių tyrimų žurnale „Na-
ture Plants”, pavadindami šį reiškinį
„beprecedenčio reikšmingumo įvy-
kiu”.

Tarp devynių nunykusių medžių
yra keturi didžiausi Afrikos baobabai.

Nors jų nykimo priežastis dar ne-
nustatyta, mokslininkai „įtaria, kad di-
džiulių baobabų nykimas gali būti
bent iš dalies siejamas su reikšmingais
klimato sąlygų pokyčiais, ypač vei-
kiančiais pietinę Afriką”.

2005–2017 metais mokslininkai iš-

tyrė praktiškai visus žinomus labai di-
delius ir potencialiai senus Afrikos
baobabus – daugiau nei 60 individų.

Išnagrinėję medžių apimtį, aukš-
tį, medienos tūrį ir amžių jie atskleidė
netikėtą ir intriguojantį faktą, kad
dauguma seniausių ir didžiausių me-
džių nunyko tyrimo metu.

Visi augalai buvo aptikti pietinė-
je Afrikos dalyje – Zimbabvėje, Nami-
bijoje, Pietų Afrikoje, Botsvanoje ir
Zambijoje.

Šie įspūdingi medžiai gali augti 3
tūkst. metų.

Šiaurės Korėjos ir JAV vadovai pasirašė is-
torinį dokumentą. ABC News nuotr. 

Dalai Lama ABC News nuotr. 

Baobabas 123rf.com nuotr.
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VERSLO N AUJIENOS

Lietuviškais ledais mėgaujasi ir Azijos gyventojai

Euro ir kitų valiutų santykiai (2018 metų birželio 13 d.)

1 USD (JAV doleris) – 0,85 €
1 AUD (Australijos doleris) – 0,65 €
1 CAD (Kanados doleris) – 0,65 €
1 GBP (Didžiosios Britanijos svaras sterlingų) – 1,14 €
1 NZD (Naujosios Zelandijos doleris) – 0,60 €

Per pastaruosius dvylika mėnesių
infliacijos lygis Venesueloje šoktelėjo
iki 24 571 proc.

Venesuelos ekonomiką nualino
krintančios pajamos iš naftos ir smun-
kanti valiutos bolivaro vertė. Infliaci-
ja Venesueloje yra viena iš aukščiau-
sių pasaulyje. 

Prezidento Nicolo Maduro vy-
riausybė kontroliuoja didžiąją dalį
ekonomikos ir šiuo metu išgyvena vis
gilėjančią krizę, sunkią socialinę-eko-
nominę krizę lydi hiperinfliacija ir
pirmos būtinybės prekių bei vaistų de-

ficitas.
Analitikai tokios padėties prie-

žastis sieja su prastu valstybės valdy-
mu, taip pat žemomis naftos kainomis.
Venesuela yra priklausoma nuo paja-
mų, gaunamų iš žaliavinės naftos.

Šalies vyriausybė kaltina JAV
sankcijas ir verslininkus, anot jos,
spekuliuojančius problemomis.

Tarptautinio valiutos fondo (TVF)
prognozėmis, šiais metais hiperinf-
liacija Venesueloje viršys 13 800 proc.

BNS

Hiperinfliacija Venesueloje naujose aukštumose

2017 m. gruodžio 31 d. duomenimis,
palyginti su 2016 m. tuo pačiu laiko-
tarpiu šalyje daugiausia buvo dviejų
(33,6 proc.) ir trijų (26,9 proc.) kambarių
būstų: mieste – atitinkamai 37,9 ir 25,2
proc., kaime – atitinkamai 24,8 ir 30,6

proc. Vidutinis vieno būsto dydis sudarė
68 m2 ir, palyginti su 2016 m. tuo pačiu
laikotarpiu, šiek tiek padidėjo. Viduti-
nis vieno būsto dydis mieste sudarė 62
m2, kaime – 80,2 m2. 

ELTA

Lietuvoje būstai vis erdvesni

Per pirmąją 2018 metų pusę jau
pavogta kriptovaliutų už 1,1 mlrd.
JAV dolerių, o įvykdyti vagystes, pa-
sak kibernetinio saugumo įmonės
„Carbon Black”, buvo pakankamai
nesudėtinga.

Kad galėtų lengviau įvykdyti krip-
tovaliutos vagystes, nusikaltėliai nau-
doja vadinamąjį juodąjį internetą
(angl. dark web). „Carbon Black” pa-
skelbtoje tyrimo ataskaitoje teigia-
ma, kad šiuo metu veikia apie 12
tūkst. prekyviečių ir apie 34 tūkst. pa-
siūlymų programišiams, susijusių su
kriptovaliutų vagystėmis.

„Juodasis internetas” yra inter-

Kriptovaliutų pavogta už 1,1 mlrd. JAV dolerių

Žinomo lietuviško prekės ženklo „Dio-
ne” ledų asortimentą Lietuvos šimt-
mečio proga papildė naujas unikalus
skonis, kuriam pagyrų negailėjo Lietu-
voje viešėjusi Kinijos verslo ir valdžios
atstovų delegacija.

Lietuvių jau pamėgti ledai „Dio-
ne” gimsta Klaipėdoje, kelis de-
šimtmečius siekiančias ledų ga-

minimo tradicijas turinčioje bendro-
vėje AB „Klaipėdos pienas”. 100 proc.
natūralūs ledai gaminami tik iš švie-
žios grietinėlės ir natūralaus pieno, o
skonį jiems suteikia rinktiniai ingre-
dientai, atvežami iš tų pasaulio vietų,
kur jiems palankiausios sąlygos augti.

Nė lašo sintetinių priedų

„Dione” ledams naudojama tik
natūrali vanilė ir tikras belgiškas šo-
koladas. Pastarasis atkeliauja iš Bel-
gijos gamintojo, turinčio nuosavas ka-
kavos medžių plantacijas ir prižiūrin-
čio visą gamybos procesą – nuo kaka-
vos medžių auginimo iki šokolado ga-
mybos. Lietuviškiems ledams atren-
kamos tik pačios geriausios kokybės
Meksikoje, Centrinėje Afrikoje ar Peru
užaugusios pupelės.

„Natūralumas ir kokybė – svar-
biausias reikalavimas. ‘Dione’ ledams
naudojame tik tuos ingredientus, ku-
rie yra be konservantų, dirbtinių sko-
nio dažiklių ar augalinių riebalų. Visi
jie turi aiškią kilmės istoriją”, – po-
puliarių ledų skonio paslaptį atsklei-
džia Rūta Kanapienė, AB „Klaipėdos
pienas” projektų vadovė.

Bendradarbiaudama su Parmos
universitetu Italijoje, įmonė pristatė
Lietuvos rinkai naujus „Dione” skonius
su „clean label” etikete. Ja visame pa-
saulyje žymimi švariausi ir natūra-
liausi maisto produktai, kurių sudeda-
mųjų dalių sąrašas – trumpas, o sinte-
tinių priedų ar konservantų išvis nėra.
„Dione” švarios gamybos technologija,
sukurta bendradarbiaujant su italais,
atitinka griežtus „clean label” ženkli-
namos produkcijos reikalavimus.

Pripažinti pasaulyje

„Dione” ledai mėgstami ne tik
Lietuvoje – jų skanauja Europos šalių,
JAV ir net Singapūro, Jungtinių Ara-
bų Emyratų, Bahreino ar Saudo Ara-
bijos   gyventojai. Pripažinimo lietu-
viškas gaminys sulaukė ir iš indust-
rijos ekspertų: „Dione” pelnė ne vieną

tarptautinį apdovanojimą, liudijantį iš-
skirtinį skonį ir vertingą sudėtį. Tarp
jų – ir aukščiausias įvertinimas pre-
mium desertų kategorijoje prestiži-
niuose „The Mercurys” tarptautinių
avialinijų maisto produktų bei gėrimų
apdovanojimuose.

Pasaulinės parodos, kuriose susi-
renka geriausi savo srities ekspertai –
puiki galimybė atverti naujas rinkas
bei verslo nišas, kuria bendrovė noriai
naudojasi. Šįmet „Dione” ledai buvo
pristatyti jau keliuose tarptautiniuose
renginiuose: Hamburge vykusioje
WTCE (angl. World Traveling Cate-
ring & Onboard Services), vienintelėje
parodoje, kur susirenka kelionių or-
ganizavimo bei transporto kompanijos,
savo klientams ieškančios geriausių
maisto produktų, bei „SEOUL Food
and Hotel 2018” parodoje Pietų Korėjoje.
Ir abiejose sulaukė juos ragavusių eks-
pertų bei parodos lankytojų pagyrų.

Naujiena, sužavėjusi kinus

Lietuvos šimtmečio proga ben-
drovė sukūrė naujo skonio ledus, pa-
naudodama neįprastą ingredientą –
kietąjį sūrį. „Kaip ir visi mūsų ledai,
šie gaminami iš natūralaus pieno ir
grietinėlės. O įdomų, nepakartojamą
skonį jiems suteikia į ledus įmaišytas
tarkuotas „Džiugo” sūris, brandintas
18 mėn.”, – pasakoja R. Kanapienė.

„Man tikrai patiko jūsų ledai, no-
rėsiu daugiau jų paragauti”, – apie
„Dione” Lietuvoje besilankantis Ki-
nijos Žemės ūkio ministras Han Chang-
fu. Kinus sužavėjo lietuvių gomuriui
dar nelabai įprasto skonio ‘Džiugo’ le-
dai – paklausti, kas jiems labiausiai pa-
tiko Lietuvoje, dauguma svečių iš Ki-
nijos minėjo būtent šiuos „Dione” le-
dus. Laimė, kad galėtų dar sykį pasi-
mėgauti šiuo gaivinančiu desertu.

„Dione” ledais prekiaujama ir
Honkonge.

Rasa Stamkauskienė. „Verslo žinios”

Pasikeis Vilniaus geležinkelio ir autobusų stotys  
Vilniaus geležinkelio

ir autobusų stotys ateityje
taps moderniu daugia-
funkciu susisiekimo cent-
ru. Tokią geležinkelio sto-
ties teritorijos atnaujini-
mo viziją ir miesto plėtros
pietų kryptimi planus pri-
statė „Lietuvos geležinke-
liai” ir Vilniaus vadovybė.

Vilniaus miesto mero
Remigijaus Šimašiaus ir
„Lietuvos geležinkelių” va-
dovo Manto Bartuškos pa-
sirašytame ketinimų protokole nu-
matomi pokyčiai tarp Geležinkelio ir
Pelesos gatvių esančioje daugiau kaip
20 hektarų ploto teritorijoje.

Geležinkelio stoties teritorijoje
numatoma statyti naują modernią au-
tobusų stotį, o stotys būtų sujungtos po-
žemine pėsčiųjų perėja. Naujame cent-
re planuojama įrengti biurus. 

Plėtojant projektą planuojama pri-
traukti privatų verslą, o apie projekto
kaštus kol kas dar kalbėti per anksti.

R. Šimašiaus teigimu, projektą
numatoma įgyvendinti ilgiausiai per
dešimtmetį, o miesto savivaldybės ad-
ministracija taip pat svarstys galimy-
bę persikelti į stoties rajoną. 

Įgyvendinant projektą bus pa-
naudoti dalis čia jau esančių statinių,
tačiau taip pat rasis ir naujų nekilno-
jamojo turto objektų.

Bendradarbiaujant  su „Lietuvos
geležinkeliais” ketinama statyti naują
autobusų stotį, ją sujungiant su gele-
žinkelio stotimi. Anot sostinės mero,
toks sprendimas siūlomas, nes dabar-
tinės autobusų stoties atnaujinimo
procesas nejuda iš vietos.

Baigus modernizavimo darbus,
stoties rajone esantis transporto žiedas
būtų pertvarkytas į autobusų trans-
porto terminalą, iš kurio tuneliu būtų
galima nusileisti į geležinkelio stotį, o
atstumas tarp geležinkelio ir autobusų
stoties siektų šimtą metrų.

Galbūt dabartinės autobusų sto-
ties vietoje iškils kitos paskirties pa-
statas, galbūt ji bus skirta tik prie-
miestiniams autobusams.

„Vilnius Connect” pavadintas dau-
giafunkcis verslo ir susisiekimo cent-
ras apims modernių biurų, prekybos,
paslaugų ir pramogų parką, kuriame
bus kviečiamas įsikurti verslas ir kitos
organizacijos, ketinama išplėsti pės-
čiųjų ir žaliąsias erdves, užtikrinti
greitą ir patogų mobilumą visomis
transporto rūšimis. 

Vilniaus miesto savivaldybės pro-
jektavimo įmonė „Vilniaus planas”
pateikė savo viziją, kaip galėtų atrodyti
Vilniaus geležinkelio stoties teritorija.
Joje perteikiama projekto vizijos idė-
ja, tačiau tai nėra galutiniai sprendi-
niai.                               

ELTA

Lietuviškais ledais smaginasi rytų šalių
smaližiai. „Klaipėdos pienas” nuotr. 

neto dalis, kurią pasiekti galima tik pa-
sitelkus specialią programinę įrangą.
Ji naudotojams leidžia naršyti anoni-
miškai ir likti praktiškai neatseka-
miems. Pasak „Carbon Black” analiti-
ko Rick McElroy, vogti kriptovaliutas
yra stebėtinai lengva – užtenka „juo-
dajame internete” įsigyti kenkėjiškas
programas, todėl tam nereikia prak-
tiškai jokių programavimo žinių.

Dažniausiai nusikaltėliai nusitai-
kydavo į kriptovaliutų keityklas, ku-
rioms šiemet teko 27 proc. visų kiber-
netinių išpuolių kriptovaliutų rinkoje.

BNS

Vilniaus oro uostas aptarnavo 2 mln. keleivių
Vilniaus oro uostas šiemet grei-

čiau nei per pusmetį aptarnavo 2 mln.
keleivių.  Dumilijonąjį keleivį aptar-
navo mėnesiu anksčiau nei pernai. 

Per pirmuosius penkis šių metų
mėnesius padidėjo ir bendras iš šalies
oro uostų vykdomų reguliariųjų marš-
rutų skaičius, šiandien siekiantis 86. 

Iš viso per pirmus penkis 2018 m.

mėnesius trijuose Lietuvos oro uos-
tuose buvo aptarnauta apie 2,3 mln. ke-
leivių ir beveik 24 tūkst. skrydžių. Pla-
nuojama, kad šių metų pabaigoje ap-
tarnautų keleivių skaičius gali pasiekti
visų laikų rekordą – beveik 6 mln.
ribą, o skrydžių bus įvykdyta daugiau
nei 60 tūkst.

ELTA

Pristatyta Vilniaus geležinkelio ir autobusų stočių mo-
dernizavimo vizija.                     Vilniaus savivaldybės nuotr. 
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Atkelta iš 1 psl.

Pats poetas taip ir nebesugrįžo į išsiilgtą tėvynę, jis mirė Irkutsko
srityje. Kiti trys šeimos vyrai po Stalino mirties grįžo į Lietuvą. Jie
parvežė ir Gedimino dienoraščius bei tremtyje sukurtus eilėraščius. 

Šį nuostabų tėvynės ilgesio kupiną eilėraštį ir trumpą pasa-
kojimą apie jo autorių mums atsiuntė ,,Draugo” skaitytoja Marija
Boharevičienė. Ji sakė turinti ir daugiau G. Klimavičiaus kūrinių:
eilėraščių, poemą ,,Karas”, autoriaus ranka rašytų prisiminimų apie
tarnybą Lietuvos kariuomenėje, taip pat laiškų, kuriuos Klimavi-
čiai siuntė į Lietuvą. Tiesa, ne visi šie laiškai pasiekdavo adresatus.
Viliamės, kad pasakojimas apie Klimavičių šeimą ir išlikę doku-
mentai, laiškai, eilės neliks vien tik šeimos archyve. Gal šios šeimos
istorija ir G. Klimavičiaus eilės bus sudėti į knygą, kuri taps dar vie-
nu unikaliu liudijimu didžiulėje lietuvių tautos kančios ir vilties mo-
zaikoje. 

Redakcija

Gediminas Klimavičius 

DU METAI
Kalnais žaliais pavasaris eina,
Su naujais milijonais žiedų,
Paukščiai čiulba nebaigiamą dainą,
Bet čia liūdna, ilgu ir skaudu...
Švęsti gedulo šventę mums tenka,
Ne pavasariu džiaugtis žaliu.
Štai jau lygiai du metai sukanka,
Kaip išėjom tremtinio keliu.
Prisimint brangią Tėviškės žemę,
Skambų juoką vaikystės dienų,
Šitą popietę tykią ir ramią,
Aš į kalnus liūdėt išeinu.
Neliūdėt, bet širdies nuraminti,
Taip skausmingai liūdnai plakančios.
Sunku vargą po kojom paminti,
Šio gyvenimo pilno kančios.

Štai jau kalno viršūnė.  Po kojų
Teka Toisiko upė srauni.
Upės vandenys kriokia, putoja,
Už jos miestas mūs matos slėny.
Ak, kad būčiau šalia numylėtų,
Tarp gimtųjų Tėvynės laukų.
Ak, kad Nemunas būtų šioj vietoj,
Kaip čia gera būt, miela, jauku.
O dabar man čia niekas nemiela,
Nei šie kalnai, nei upė srauni.
Liūdesys čia vien sotina sielą,
Ir tik ilgesiu vien gyveni.
Ak kaip ilgiuosi, trokštu ir noriu,
Gimtą žemę po kojomis jaust.
Vėl alsuot mielu tėviškės oru,
Vėl pastogėj savoj prisiglaust.
Paukštelius, kad pakviesti galėčiau,
Arba skambančiu aidu dainos.
Pabučiuot gimtą žemę norėčiau,
Žiedelius tos gėlės kiekvienos.

Atkelta iš 2 psl.

Amoralūs stambieji
Seimo ūkininkai

Žemės ūkyje vyrauja anarchija ir iš-
kreipta rinka, prie kurios Lietuvą privedė
nekontroliuojamas žemių įsigijimas ir ne-
skaidriai dalijama ES parama, – metinia-
me pranešime teigia D. Grybauskaitė. „Ūki-
ninkaujančios politikos dėmesio centre
niekaip neatsiduria ne tik aukštosios tech-
nologijos, bet ir padėtis pačiame žemės ūky-
je, į kurį greitai bus sudėta jau apie dešimt
milijardų eurų europinės paramos. Žemės
koncentracija vienose rankose, pajų ir
vekselių biznis, nekontroliuojamas žemių
įsigijimas, neskaidrios ES paramos daly-
bos, fiktyvūs ūkiai ir ‘sofos’ ūkininkai at-
vedė prie netvarkos, anarchijos ir iš-
kreiptos rinkos”, – pareiškė Preziden-
tė. Vieni šalies gyventojai nesuduria galo
su galu, o stambieji ūkininkai pamiršta
deklaruoti šimtatūkstantinius sandorius. 

„Artėja dar vienos ES derybos dėl pa-
ramos žemės ūkiui. Tačiau ir papildomi mi-
lijardai latifundinių santykių kaime ne-
pakeis – reikia apsispręsti dėl žemės ūkio
politikos ir kaimo plėtros strategijos”, – tei-
gia Prezidentė. 

Pastumdėliai ir vasalai

D. Grybauskaitė pažymėjo, kad pilie-
tinės galios indeksas nežymiai auga ir
žmonės pamažu ima suvokti, jog aktyviu
dalyvavimu galima pakeisti valdžios spren-
dimus, pagaliau – savo paties gyvenimą.
„Dalyvaujamosios demokratijos kokybė
taip pat turi keistis, kad už mus nespręstų
niekas kitas, kad netaptume pastumdė-
liais ir vasalais. Jeigu ir toliau manysime,
kad užtenka susimokėti mokesčius ir kar-
tais nueiti prie balsadėžių, o į visa kita ge-
riau nesivelti, – laisvės ir demokratijos ma-
žės”, – pažymėjo šalies vadovė. Prezidentė
pabrėžė, kad pilietinis aktyvumas – tai įsi-
sąmoninta atsakomybė. Demokratija siū-
lo daugybę instrumentų, kaip dalyvauti pri-

imant sprendimus, reikia tik išmokti jais
tinkamai naudotis, – sakė Prezidentė.

Valstybės vadovės teigimu, nevyriau-
sybinių organizacijų (NVO) balso stipru-
mas yra svarbiausias demokratijos ma-
tuoklis. Kuo dažniau politikai jį girdi ir pri-
ima sprendimus, atsižvelgdami būtent į šį
barometrą, tuo didesnius teigiamus poky-
čius turėsime. NVO stiprinimas išlieka
svarbiu uždaviniu valstybėje, kitaip turė-
sime tik „daugumos” vadinamąją demok-
ratiją ir jos primestus sprendimus. 

Ketvirtųjų antrosios kadencijos metų
Lietuvos Respublikos Prezidentės Da-
lios Grybauskaitės darbų statistika
(2017 07 12–2018 06 11)

37 užsienio valstybių ir tarptautinių or-
ganizacijų vadovų ir pareigūnų vizitai į
Lietuvą.

86 susitikimai su užsienio šalių atsto-
vais, iš jų – 34 su prezidentais, 21 – su prem-
jerais, 3 – su parlamentų pirmininkais, 22
– su tarptautinių organizacijų ir institucijų
vadovais, 6 – su monarchais.

23 vizitai į užsienį, 8 Europos vadovų
tarybos susitikimai, dalyvavimas 9 tarp-
tautinėse konferencijose, tarp jų – presti-
žiniame Davoso forume.

Pateikti 9 prezidentės inicijuoti įsta-
tymų projektai, priimti – 7.

Pateikti Seimui ratifikuoti 22 tarp-
tautiniai teisės aktai.

Paskirta 10 naujų teisėjų ir 21 teisėjas
perkeltas į aukštesnės pakopos teismus.

Paskirta 15 teismų vadovų, iš kurių 7
– teismų pirmininkai, 2 – teismo skyriaus
pirmininkai, 6 – teismo pirmininko pava-
duotojai.

Atleista 17 teisėjų, iš kurių 1 – už tei-
sėjo vardo pažeminimą.

Suteikti 53 pirmieji leitenanto laips-
niai, 3 pulkininko ir 1 brigados generolo
laipsnis.

Gauti 4 276 asmenų kreipimaisi.

Parengė Vaclovas Krutulis

Atkelta iš 2 psl.

Žodžiu, Lietuvos visuomenei turėtų rū-
pėti ne bausmių nuožmumas, o tvarka, kaip
verslininkai ir politikai galėtų tapti drau-
gais, suinteresuotais gausinti Lietuvos
valstybės biudžetą. Lietuva tol skurs, kol
verslininkas bijos politikui paaiškinti,
jog, sakykim, mokesčių kėlimas – bloga
išeitis, o politikas vengs išklausyti versli-
ninko idėjų, kaip, pavyzdžiui, dera suma-
žinti automobilių „kamščius” sostinės gat-
vėse. 

Deja, Lietuva neieško mechanizmo,
kuris skatintų visus dirbti viešai ir legaliai.
Tad pralaimėsime mes visi. Vieni kitus
tampydami po teismus ar viešai keikdami
Seimo plenarinių posėdžių salėse netapsi-
me nei Singapūru, nei Jungtiniais Arabų
Emyratais. Verslininko Ramūno Kar-
bauskio kaltinimai prezidentei Daliai Gry-
bauskaitei – tikrai nepagrįsti, nes elekt-
roniniai laiškai, kurie išvydo dienos švie-
są, nerodo jokių paslėptų vadovės ryšių nei
su ,,MG Baltic”, nei su E. Masiuliu. Dar to
betrūko, kad prezidentė negalėtų rašyti as-
meninių laiškų politikams. Kad ir kaip ply-
šautų R. Karbauskis,  D. Grybauskaitė
tikrai neatrodo turinti asmeninių simpa-
tijų verslo džiunglėse, o R. Karbauskį įtar-
ti verslo pasaulyje turint asmeninių inte-

resų, kurie ne visuomet sutampa su vals-
tybės interesais, – lengva. 

Dirbtinokai atrodo ir Seimo daugumą
turinčio „valstiečio” R. Karbauskio neap-
ykanta konservatoriams – krikščionims de-
mokratams. Taip, konservatoriai irgi ben-
dravo su ,,MG Baltic”. Taip, jie nėra šven-
tieji. Bet nematyti skirtumo tarp to, kaip su
,,MG Baltic” bičiuliavosi Liberalų sąjūdžio
vadovai ir kaip su šiuo koncernu bendra-
vo konservatorių vadai, – nesolidu. 

Ne itin daug optimizmo suteikia ir Sei-
mo NSGK pirmininko Vytauto Bako ryžtas
kuo greičiau išpešti milijardus iš neva
nusikaltusiųjų. Banalu, bet tai tiesa: baus-
mės ir baudos – neproduktyvus kelias.
Tegul V. Bakas pirmiausia pateikia pluoš-
tą įstatymų, leidžiančių protingai suba-
lansuoti politikų, verslininkų ir žurnalis-
tų tarpusavio santykius. Ir tik tada – iki be-
galybės griežtink bausmes. Vargas tam
politikui, kuris pamiršta: valgyti nori visi.
Vargšas tas politikas, kuris pamiršta: kol
bent viena pusė nebus patenkinta, konf-
liktinių situacijų neišvengsime. 

Deja, Lietuva, regis, renkasi bausmių
ir baudų didinimo taktiką. Tik vargu ar tai
apsaugos mus nuo korupcijos. Nepaisant
aplinkybės, kad E. Masiulis nevertas nė
menkiausios užuojautos ir pagarbos. 

Tremtinio skausmo liudijimas – 
ant beržo tošies

Išvadavimas nuo vietinių grobikų –
mums tekusi atsakomybė

Pavojingas atotrūkis
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WWW.DRAUGAS.ORG

PETRAS V. KISIELIUS, MD, FACS
INKSTŲ, PūSLėS, PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA
Center for Health

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

Chirurgai akiŲ ligos

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

Joliet, IL 60435
Tel. 815-741-3220

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

Lietuviams sutvarkys dantis už prieinamą kainą 
Susitarti galima angliškai arba lietuviškai

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

DantŲ gyDytojai

Advokatas
GInTARAS P. ČEPĖnAS

6436 S. Pulaski Rd., 
Chicago, IL 60629

Tel. 773-582-4500
Valandos susitarus

ADVOKATAI

IEŠKO DARBO

MANO VIRTUVĖ

Vasaros receptai (2)

Jūs jau skaitote ,,Draugą”? Puiku! 
Bet nepamirškite ir savo senelių bei kitų

giminių Lietuvoje – užsakykite ,,Draugą” ir jiems! 
Paprastu paštu – 120 dol., 

internetinė prenumerata – tik 99 dol.
150 įdomių ir spalvingų numerių per metus! 

www.draugas.org

Vištiena su mėlynių padažu

Reikės:
4 vištienos filė gabaliukų
1 arb. šaukštelio tarkuoto imbiero
1 apelsino sulčių
2 šaukštų alyvuogių aliejaus
1/4 arb. šaukštelio druskos
pipirų pagal skonį

Padažui:
2 ir 1/2 puodelio mėlynių
1 šaukšto kapotų šviežių rozmarino
lapelių
1 šaukšto balzaminio acto
1/4 puodelio mėlynių uogienės

Dubenėlyje sumaišyti apelsinų
sultis su tarkuotu imbieru ir į šį ma-
rinatą sudėti vištienos filė. Marinuoti
porą valandų.

Paruošti padažą. Mėlynes suberti į
nedidelį puodelį (pusę puodelio atidė-
ti papuošimui), įberti sukapotą roz-
mariną, įpilti balzaminį actą ir pavir-
ti ant silpnos ugnies, kol pradės tirštėti.
Sudėti uogienę, išmaišyti ir nukelti nuo
plytos.

Vištieną išimti iš marinato, nu-
sausinti, aptepti kiekvieną gabalėlį
alyvuogių aliejumi, papipirinti, pa-
druskinti. Kepti ant grotelių po maž-
daug 7 minutes iš abiejų pusių.

Vištieną patiekti su paruoštu mė-
lynių padažu, pabarstyti šviežiomis
uogomis.

Labai tinka valgyti su lapinėmis
salotomis.

Moteris ieško pagyvenusių žmonių
prie žiūros darbo. Gali gyventi kartu ar -
ba grįžti į namus. Galimi pakeitimai
bet kurią savaitės dieną. Tel. 708-
299-6417.

Vyras ieško vairuotojo darbo. Turi C
klasės teises. Tel. 708-668-5479
(palikti balso žinutę).

Varškės, jogurto ir 
braškių tortas (nekeptas)

Reikės:
500 g varškės (1 sv)
500 g braškių (1 sv)
2 puodelių natūralaus jogurto
1 puodelio cukraus
100 g (3,5 oz) sutrupintų morengi-
nių sausainių 
35 g (1,2 oz) želatinos
1 arb. šaukštelio vanilės ekstrakto

Želatiną užpilti 1 puodeliu van-
dens ir išbrinkinti.

Varškę pertrinti per sietelį arba
sutrinti trintuvu ir išplakti kartu su
jogurtu, cukrumi ir vanile. Paragau-
ti, ar pakanka saldumo.

Nuplautas ir nusausintas braškes
supjaustyti ketvirtadaliais.

Garų vonelėje ištirpinti želati-
ną, o kai pravės maždaug iki 60 C (140
F), plona srovele supilti į varškę ir iš-
maišyti. Suberti braškes ir morengi-
nius sausainius.

Torto formą iškloti maistine plė-
vele ir supilti paruoštą masę. Išlyginti
paviršių ir dėti į šaldytuvą nakčiai.

Kitą dieną laukia gardžios aki-
mirkos – skanaus!

Jūsų Indrė

BJAP

Birželio 30 d., šeštadienį, Kaune:
3 val. p. p. – Kauno jėzuitų gimnazijoje (Rotušės a. 9)

5 val. v. - šv. Mišios Šv. Pranciškaus Ksavero bažnyčioje

Liepos 1 d., sekmadienį, Vilniuje:
9 val. r. - Vilniaus jėzuitų gimnazijoje (Didžioji g. 32)
10:30 val. r. – šv. Mišios Šv. Kazimiero bažnyčioje

Keliaujančių į Lietuvą dėmesiui!

Malonėkite pranešti, jeigu planuojate dalyvauti:
el. paštu: lithjesuit@hotmail.com arba tel.: (630)243-6234

Baltic Jesuit Advancement Project      Facebook.com/BJAProject

Tėvai jėzuitai, Jėzuitų mokyklų Lietuvoje bendruomenės
ir Baltijos jėzuitų plėtros projekto taryba

nuoširdžiai kviečia Jus visus vėl susitikti Lietuvoje:

Tėvai jėzuitai, Jėzuitų mokyklų Lietuvoje bendruomenės
ir Baltijos jėzuitų plėtros projekto taryba

nuoširdžiai kviečia Jus visus vėl susitikti Lietuvoje:

Birželio 30 d., šeštadienį, Kaune:
3 val. p. p. – Kauno jėzuitų gimnazijoje (Rotušės a. 9)

5 val. p. p. – šv. Mišios Šv. Pranciškaus Ksavero bažnyčioje

Liepos 1 d., sekmadienį, Vilniuje:
9 val. r. – Vilniaus jėzuitų gimnazijoje (Didžioji g. 32)

10:30 val. r. – šv. Mišios Šv. Kazimiero bažnyčioje

Apie dalyvavimą malonėkite pranešti
el. paštu:lithjesuit@hotmail.com arba tel. 630-243-6234

Baltic Jesuit Advancement Project    facebook.com/BJAProject
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,,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

www.linoslithuanianfood.com

- Rye Bread
-Multigrain Bread
-Milk Curd Cheese
-Smoked Meats
-Cakes and Cookies
-Šakotis  Raguolis

Our produce can be shipped to your desired location.

Toms River, NJ
973-722-9733 | 973-615-9739

Allow us to decorate your table
for any occasion or special event.
Our Lithuanian creations bring 

authenticity and beauty 
to enchance your

everyday dinner table.
We create all of our goods

from scratch and dedicate our time
to perfect each individual meal.

Check our website for more goods.

Remkime Draugo fondą
Nuo 1992 metų Draugo fondas padeda išlaikyti mūsų lietuvišką, katalikiš-
ką „Draugo” laikraštį. Prisiminkite Draugo fondą savo testamente. Keletas
stambesnių palikimų užtikrins „Draugo” laikraščio gyvavimą daugelį metų! 

www.draugofondas.org

Skaitytojų dėmesiui!
Dėl įvykusios techninės klaidos kai kurie ,,Draugo” skaitytojai galėjo

negauti birželio 5, 7 ir 9 d. numerių. Malonėkite paskambinti raštinės tele-
fonu 773-585-9500, ir šie laikraščiai jums bus išsiųsti. Taip pat galite pa si-
 naudoti galimybe skaityti ,,Draugą” internete: www.draugas.org. Jei neturi-
te slaptažodžio, teiraukitės nurodytu telefonu. 

� Birželio 17 d., sekmadienį, 11 val. r. Švč.
Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje (Mar-
quette Parke) per šv. Mišias paminėsime Ge-
dulo ir Vilties bei Tėvo dienas. Po Mišių – pie-
tūs ir programa parapijos salėje. Visi laukia-
mi. Atvykite.

�  Švč. Mergelės Marijos Nekalto Prasidė-
jimo parapijoje (2745 W. 44th St., Chicago,IL
60632) šį sekmadienį, birželio 17 d., po 10
val. r. lietuviškų šv. Mišių švęsime Tėvo die-
ną ir Jonines. JAV Lietuvių Bendruomenės

Brighton Parko apylinkės valdyba ruošia šal-
tibarščių ir cepelinų pietus, bus linksma
programa. Maloniai kviečiame visus dalyvauti.

� Organizuojama vienos dienos išvyka au-
tobusu į ,,Bristol Renaissance Faire” (prie Il-
linojaus-Wisconsino sienos) – rugpjūčio 4 d.,
šeštadienį. Išvykstame – 9 val. r., grįžtame –
apie 6 val. v. Kaina suaugusiam – 50 dol., vai-
kui – 30 dol. Daugiau informacijos Švč. M.
Marijos Gimimo parapijoje tel. 773-776-4600
arba 773-860-7547 (Audra).

PAS MUS
IR

APLINK MUS

www.draugas.org

Advokatas
VYTENIS LIETUVNINKAS

4536 W. 63 Street
Chicago, IL 60629

(Skersai gatvę 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

Kęstutis Nakas. „Kai Lietuva valdė pasaulį”
Birželio 14, 15, ir 17 dienomis New Yorke

Tai dalis kasmetinio pjesių skaitymo renginio Writers Block Festival of Staged
Readings and Performances to Benefit the Actors Fund.

Howl! Happening pristato Kęstučio Nako „Kai Lietuva valdė pasaulį”, ketu-
rių dalių pjesių ciklą.  Pjesių skaitymuose dalyvaus East Village veteranai John
Kelly ir Edgar Oliver bei Amerikos lietuviai aktoriai – Audrė Budrytė, Arūnas Čiu-
berkis ir Darius Sužiedėlis.  Tai pirmas kartas, kai visos keturios pjesės bus pri-
statytos kartu, minint Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmetį.

„Kai Lietuva valdė pasaulį” – tai kelionė per viduramžius, per Didžiają Lie-
tuvos kunigaikštystę, dvelkiančią paskutinės Europoje pagoniškos tautos mi-
tologija, legendomis ir pasaulėžiūra. Ši istorija, kartais komiška ir absurdiška, kar-
tais romantiška ar kupina grotesko, atpasakoja dinastijos subrendimą ir dau-
giakalbės, tolerantiškos tautos, priglaudusios savo žemėse įvairių kultūrų atstovus,
kovą su priešais – kryžiuočiais, kurie siekė iš pagoniškos šalies padaryti krikš-
čioniškąją.

Parašyta K. Nako unikaliu „iambic funtameter” stiliumi, šio milžiniško vei-
kalo pirmos trys dalys buvo rodomas atskirai New Yorko East Village, Pyramid
ir La MaMa klubuose bei Jono Meko Anthology Film Archives 1980–1990, o ket-
virta dalis – Čikagos kultūros centre.

Pirma dalis: ketvirtadienį, birželio 14 d., 7 val. v. / 20 dol.
Bilietai pirmai daliai: <https://www.brownpapertickets.com/event/3438241>
Antra dalis: penktadienį, birželio 15 d., 7 val. v. / 20 dol.
Bilietai antrai daliai: <https://www.brownpapertickets.com/event/3438243>
Trečia dalis: sekmadienį, birželio 17 d.,  2 val. p. p. / 20 dol.
Bilietai trečiai daliai: <https://www.brownpapertickets.com/event/3438245>
Ketvirta dalis: sekmadienį, birželio 17 d.,  6 val. v. / 20 dol.
Bilietai ketvirtai daliai: <https://www.brownpapertickets.com/event/3438246>

Visos surinktos lėšos skiriamos Howl! HELP ir The Actors Fund.
Rengėjų info

Liepos 6 d.

Šimtmečio Tautiška giesmė – Navy Pier
Nepamirškime geros nuotaikos ir tautinės atributikos! Susitikime visi
7:45 val. v. Navy Pier (600 E. Grand Ave, Chicago, IL 60611), ištieski-
me 30 metrų „Vienybės vėliavą” ir 8 val. v. visi kartu giedokime Tau-
tišką giesmę!

„SURASK PAPARČIO ŽIEDĄ”

Birželio 24 d. po 11 val. r. šv. Mišių PLC kieme


