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Lietuvos paštas kartu su iniciatyva „Lietuva 4.000.000” kvie-
tė tapti unikalaus Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui
skirto šešių pašto ženk lų bloko, pavadinto „Pasaulio Lie-
 tu va”, dalimi. Ir štai šis projektas – jau realybė.

Pirmą kartą pašto ženklus pa puošė ne istorinės as-
menybės ir pra eities herojai, bet 100 dabarties žmo-
 nių atvaizdų, kurie telkia lietuvius ir buria Lietuvą

visame pasaulyje. Pa kliūti ant šios pašto ženklų mozaikos
turėjo galimybę kiekvienas, dalyvaudamas konkurse.

„Mes jungiamės prie smagios ir prasmingos inicia-
tyvos šimtmečio proga pakviesti 4 milijonus lietuvių vi-
same pasaulyje liepos 6-ąją kartu giedoti ‘Tautišką gies-
mę’. Tikime, kad lietuvių ar jų palikuonių, kurių širdyse
dega meilė mūsų kraštui, pasaulyje yra net daugiau. To-
dėl tiems žmonėms, kurie įdės daugiausiai pastangų bu-
riant šalį ir kvie čiant lietuvius iš viso pasaulio šimtme-
čio himnui, Lietuvos paštas atsi dėkos, atvaizduodamas juos
unika liame pašto ženklų bloke. Tad lietuviai iš viso pa-
saulio – burkimės!” – kvietė Lietuvos pašto generalinė di-
rektorė Asta Sungailienė.  – 11 psl.

Šimtas veidų ant pašto ženklų

Pašto ženklų blokas ,,Pasaulio Lietuva”.  Lietuvos pašto nuotr.

Liepos 6-ąją pakili nuotaika vyravo visur, kur tik gyvena lie-
tuviai – juk šventėme Valstybės dieną – pirmojo suvieny-
tos Lietuvos valstybės valdovo, kunigaikščio Mindaugo vai-
nikavimo karaliumi šventę.

Ypatingas šventinis nusiteikimas, žinoma, jautėsi sos-
tinėje Vilniuje, į kurį šiomis dienomis yra suplaukę
daugybė tautiečių ne tik iš pačios Lietuvos, net ir iš

viso pasaulio. Vidudienį Simono Daukanto aikštėje buvo
surengta iškilminga valstybės vėliavų pakėlimo ceremo-

nija – graži Valstybės dienos tradicija.
Iškilmėse dalyvavo Aukščiausiosios Tarybos-Atku-

riamojo Seimo pirmininkas Vytautas Landsbergis su
žmona Gražina, prezidentas Valdas Adamkus, ministras
pirmininkas Saulius Skvernelis su žmona Silvija, Seimo
pirmininkas Viktoras Pranckietis su žmona Irena, dip-
lomatinio korpuso atstovai, Lietuvos kariuomenės vado-
vybė, valstybės institucijų vadovai, Lietuvos kariuomenės
kūrėjai, savanoriai ir policijos veteranai, sostinės svečiai
ir vilniečiai.                                                                          – 3 psl.

Su Valstybės diena!

Iškilmės prie Prezidentūros.  Gedimino Bartuškos nuotr.
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G A N Y T O J O  Ž O D I S

KUN. DR VALDAS AUŠRA

1 Išvykęs iš ten Jėzus, mokinių ly-
dimas, parkeliauja į savo tėviškę. 2 At-
ėjus šabui, jis pradėjo mokyti sinago-
goje. Daugelis girdėdami stebėjosi ir
sakė: „Iš kur jam tai? Kas per išmintis
jam suteikta ir kas per stebuklai daro-
mi jo rankomis? 3 Argi jis ne dailidė, ne
Marijos sūnus, Jokūbo, Jozės, Judo ir
Simono brolis?! Argi jo seserys negy-
vena čia, pas mus?!” Ir jie piktinosi juo.
4 O Jėzus jiems tarė: „Niekur pranašas
nebūna be pagarbos, nebent savo tė-
viškėje tarp savo giminių ir savo na-
muose”. 5 Ir jis ten negalėjo padaryti jo-
kio stebuklo, tik keliems ligoniams už-
dėjo rankas ir juos išgydė. 6 Jis stebėjosi
jų netikėjimu, ėjo per apylinkės kaimus
ir mokė. Morkus 6:1–13

Rašau šį apmąstymą viešėdamas
Lietuvoje. Jau porą savaičių kaip vei-
daknygėje galima pamatyti čika gie čių
ir kitų draugų iš Jungtinių Vals tijų ap-
silankymo Lietuvoje nuotrau kas. At-
rodo, kad bene visa JAV lietuvių ben-
druomenė suvažiavo į Lietu vą, kad lie-
tuviai sugrįžo namo į tė vynę. Lietuvos
šimtmečiui Dainų šventė sukvietė
įvairiausiuose pasau lio kraštuose gy-
venančius lietuvius nors trumpam
apsilankyti tėviškėje. Daug jaudulio,
daug emocijų, daug teigiamų patir-
čių… Sutikau grupę „Dainavos” cho-
ristų, kurie užsuko pavalgyti į resto-
raną, kuriame ir aš su sūnumi sėdėjau.
Išsišnekėję, ap ta rėme ir neigiamus
dalykus. Be blogo oro (kurio, aišku, ne-
pakei si), iškilo Dainų šventės daly-
vių maitinimo problemos. Kai kas ne-
gali valgyti ten patiekto maisto, todėl
eina maitintis restoranuose…

Šio sekmadienio skaitinys mums
pasakoja apie Jėzaus grįžimą į na-
 mus. Po ilgų klajonių su mokiniais jo
kelias sugrąžina jį namo. Čia jį visi pa-
žįsta; čia gyvena jo šeima; čia pra bėgo
jo vaikystė ir  jaunystė; čia tebegyve-
na jo vaikystės draugai ir bičiuliai, šei-
ma… Bet jo giminaičiai ir drau gai
yra pasipiktinę: „Ką jis apie save
mano? Kas jis toks yra? Argi jis ne dai-
lidė, ne Marijos sūnus, Jokūbo, Jozės,
Judo ir Simono brolis?! Argi jo seserys
negyvena čia, pas mus?!”  Ne manau,
kad tos mūsų lietuvaičių ir Jėzaus
sugrįžimo į namus konfliktinės situa-
cijos yra tos pačios, bet kažkiek pana-
šios. Kalba sukasi apie maistą. Išeivi-
jos lietuviams (taip pat ir kitiems da-
lyviams) netinka maistas patiektas
šventės dalyviams, o Jėzaus gimtojo
miesto gyventojams netinka tas mais-
tas, kurį Jėzus jiems pateikia jų sina-
gogoje aiškindamas Šventąjį Raštą.
Suprantama, Jėzaus atveju kalbu apie
dvasinį maistą.

Juk žinome geriau...
Kunigystės kelyje jau esu 24 metus

ir per tą laiką teko nemažai patirti,
kaip žmonės reaguoja į dieviškuosius
įsakymus, nurodymus ar patarimus.
Gana dažnai susiduriu su žmonėmis,
kurie  mano, kad jie „žino geriau”. Žino
geriau, kaip turi kiti elgtis, galvoti.
Žino geriau, kaip reikia suprasti Die-
vo įsakymus ir nurodymus. Žino ge-
riau, kad įstatymai yra parašyti tik ki-
tiems ir kaip juos galima apeiti. Žino
geriau, kad jei niekas nepastebi, jog ne-
silaikai įstatymų, tai lyg ir jų nesu-
laužei… Dievas siųsdamas pranašą
Ezechielį pas izraelitus taip jam kal-
bėjo: Žmo gau, siunčiu tave pas Izraelio
vaikus, pas maištaujančias tautas, ku-
rios sukilo prieš mane. Jie ir jų tėvai
maištavo prieš mane iki pat šios dienos.
4 Palikuonys, pas kuriuos tave siunčiu,
yra įžūlūs ir kietaširdžiai. … 5 Klau sys
jie ar atsisakys klausyti, nes tai maiš-
tingi namai … (Ez. 2:3–5)

Nieko nuostabaus, kad gimtaja-
me kaime niekas nepriėmė Jėzaus –
juk visi geriau žinojo, kas jis toks yra.
Jis vienas iš jų tarpo. Jis negali skir-
tis nuo jų, o skiriasi. Skiriasi tuo, kad

skirtingai supranta Dievo Žodį. Ski-
riasi tuo, kad parodo išskirtinę iš-
mintį, kad atlieka stebuklus, gydo
žmones, kad atsiliepė į jam vienam
dangiškojo Tėvo skirtą misiją… Jis
augo su jais ir tarp jų, bet yra kitoks nei
jie patys… Kaipgi nesipiktinsi juo? O
ir Jėzus pasipiktina savo gentiečiais:
Niekur pranašas nebūna be pagarbos,
nebent savo tėviškėje tarp savo giminių
ir savo namuose. (Mk 6:4) Bet kalba
eina ne tik apie pranašo nepriėmimą.
Kalba eina apie netikė ji mą. Tokio
laipsnio netikėjimą, kad pats Jėzus
net negali atlikti jokio stebuklo tarp
jų… Pasirodo, norint, kad žmogus pa-
matytų stebuklą, reikia, kad jis turėtų
tikinčias akis. Tikin čios akys, kaip
tos, kurios kryžiaus kančioje ir mirtyje
mato žmonijos džiaugsmą ir išganymą,
amžinąjį gyvenimą…

Keliom eilutėm žemiau po mūsų
evangelijos tekstu pasakojama apie
tai, kad Jėzus išsiunčia savo moki-
 nius po du aplankyti aplinkinius kai-
 mus, kad gydytų žmones, varytų ne ty-
rąsias dvasias ir skelbtų evangeliją. Jis
įsakė jiems nieko nesiimti į tą kelionę.

O jei jų skelbiamos žinios aplankyto
kaimelio žmonės nepriimtų, tai juos
paliekant, net dulkes nuo savo apavo
nusikratyti „kaip liudijimą prieš juos”
(Mk 6:11).  Skaitydamas apie tai susi-
mąsčiau, o kaip pasielgė Jėzus išvyk-
damas iš savo gimtojo kaimo, kuris
buvo jam priešiškas?  Niekur neapti-
kau jokios nuorodos, kad Jėzus būtų
nusikratęs dulkes nuo savo apavo…
Šventasis Raštas teigia, kad Jis numirė
ir prisikėlė, kad VISI žmonės turėtų
amžinąjį gyvenimą – netgi jo gimtojo
kaimo žmonės…

Brangūs pasaulio lietuviai,

sveikinu visus su Valstybės diena!

Liepos 6-oji mums primena, kad valstybė esa-

me jau beveik aštuonis šimtus metų, kai Karalius

Mindaugas atvedė suvienytą Lietuvą į Europą.

Ilgame valstybingumo kelyje būta visko, tačiau

mūsų tauta visada rasdavo savyje drąsos ir stip-

rybės vėl prikelti Lietuvos valstybę. Todėl šimtmečio

jubiliejus – tai visų, žinomų ir nežinomų kovotojų

už laisvę pergalė, jų svajonė, virtusi  tikrove.

Mes visi drauge auginome ir stiprinome šią vals-

tybę. Kad ji taptų tokia, kaip šiandien. Įgavusi pa-

sitikėjimo savimi, pripažinta ir įvertinta, tvirta, kaip

niekad.

Didžiuokimės savo kūriniu – Lietuvos valstybe. Tegul šventė įsisiūbuoja per visą Lietu-

vą ir pasaulį – visur, kur yra mūsų tautiečių ir draugų, kur iškelta Trispalvė.

Pasveikinkime vieni kitus ir savo Tėvynę.
Visiems – skambios, įspūdingos, nepakartojamos šventės!

Dalia Grybauskaitė

Lietuvos Respublikos Prezidentė
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PLJS valdyba atsiribojo
nuo festivalio Prienų
rajone
Savaitgalį Prienų rajone rengiamas Pa-
saulio lietuvių jaunimo susitikimas vyks
be Pasaulio lietuvių jaunimo sąjungos
valdybos (PLJS) palaiminimo – pastaroji
nuo festivalio atsiribojo.

Festivalio organizatoriai Lietu voje
stebisi tokiu PLJS valdybos spren-
dimu, tačiau sako, kad festivalis

vyks kaip suplanuota. Visgi po valdy-
bos pareiškimo iš programos pasi-
traukė, pavyzdžiui, Kauno technolo-
gijos universiteto Socialinių, huma-
nitarinių mokslų ir menų fa kulteto de-
kanas Ainius Lašas. Jis atkreipia dė-
mesį, kad festivalio rengėjai naudoja-
si PLJS vardu bei įvaizdžiu, nors nei fi-
nansiškai, nei valdymo prasme nėra jai
atskaitinga.

„Esminis momentas – kad ta Lie-
tuvoje esanti organizacija pritraukia la-
bai daug lėšų ir man norė tųsi, kad tai,
kas lieka nuo tų ren ginių, iš esmės fi-

nansuotų Pasaulio lietuvių jaunimo są-
jungos veiklas, o ne kažkokios atskiros
organizacijos Lietuvoje veiklas”, –
svarstė A. Lašas.

Anot PLJS valdybos praėjusią sa-
vaitę paskelbto pareiškimo, festivalio
organizatoriai – Pasaulio lietuvių jau-
nimo organizacija Lietuvoje (Asocia-
cija) – neatstovauja Pasaulio lietuvių
jaunimo sąjungai.

„Pasaulio lietuvių jaunimo sąjun-
gos (PLJS) valdybai, išrinktai 2017
metų Pasaulio lietuvių jaunimo Kong-
rese Suomijoje, nėra juridiškai per-
duotas Asociacijos valdybos mandatas.
Todėl PLJS valdybos atstovai nedaly-
vauja minėtame renginyje, jo organi-
zavime ar kitoje Asociacijos veikloje.
Pati Asociacija šiuo metu, tiesiogiai ar
netiesiogiai, neatstovauja PLJS”, – sa-
koma pareiškime.

PLJS pirmininkas Vladas Oleini-
 kovas BNS aiškino, kad organizacija
Lietuvoje ne visada konsultuojasi dėl
atstovavimo su PLJS, nors buvo įsteig-
ta būtent kaip PLJS atstovai. Anot jo,
PLJS šiemet nebuvo įtrauktas į rengi-
nio organizavimą, nors to siekė.

„Mes iš principo negalime būti
tikri, kad pasaulio lietuvių jaunimo

vardas yra naudojamas tinkamai”, –
apie atsiribojimo priežastis sakė V.
Oleinikovas.

Festivalio organizatorė Ieva Da vy-
denko apgailestauja, kad renginyje
nutarė nedalyvauti PLJS valdyba, ir pa-
žymi, kad priekaištai dėl Pasaulio lie-
tuvių jaunimo vardo naudojimo ne-
pagrįsti.

„Pasaulio lietuviai visada dalyva-
vo ir šiemet dalyvaus, tai yra jų visų
festivalis, nei vardas, nei kažkas nėra
neteisingai naudojama. Čia ne apie
pavadinimus klausimas, o apie kažko-
kias ambicijas gal, nelabai turiu, ką
daugiau pakomentuoti”, – BNS sakė I.
Davydenko.

Ji teigė, kad festivalį organizuoja
nuo 2012 metų, festivalis turi prezi-
dentės, Vyriausybės ir kitų valstybės
institucijų bei didelių verslo koncernų
palaikymą.

„Šitas festivalis organizuojamas ne
dėl valdybos, kurią sudaro aštuoni as-
menys, o tai yra daroma dėl 200 pra-
nešėjų ir 3,5 tūkst. dalyvių, kurie at-
važiuoja iš skirtingų šalių, man tai yra
svarbiausia. Man tenka apgai lestauti,
kad kažkodėl valdyba tokį sprendimą
priėmė, bet tai yra jų teisė”, – dėstė I.

Davydenko.
Ji teigė festivalių ataskaitas tei-

 kianti tiek rėmėjams, tiek platinanti
viešai. Be rėmėjų paramos, festivalis
taip pat gauna pajamų iš bilietų par-
davimo. V. Oleinikovas aiškina, kad
asociacijos ataskaitos yra per daug
apibendrintos ir neišsklaido abe jonių
dėl galimo neskaidrumo.

„Aš nesiimsiu spekuliuoti, nema-
nau, kad su ribota informacija galiu tą
daryti, tačiau mes pastebime, kad ir
Valstybės kontrolė anksčiau yra turė-
jusi nusiskundimų, kurie yra susiję su
šitos organizacijos veikla – Krašto ap-
saugos ministerijos ir Už sienio reika-
lų ministerijos veiklos ataskaitose (...).
Problema yra ne skaidrumas ir neat-
skaitingumas”, – teigė V. Oleinikovas.

I. Davydenko pabrėžia, kad festi-
valis dėl šių konfliktų nenukentės.

„Nėra visiškai jokio (programos
pasikeitimo), viskas vyks kaip su pla-
 nuota. A. Lašas turi teisę atsisakyti,
kaip ir bet kas, priežastys gali būti pa-
čios įvairiausios, aš nesiimu ko mentuo-
ti, bet dėl to renginys nesustos”, – pa-
brėžė organizatorė.

BNS

Su Valstybės diena!

Atkelta iš 1 psl.

Į šventę atvyko garbūs užsienio svečiai – Suo-
mijos parlamento (Eduskuntos) Paula Ritiko, Italijos
prezidentas Sergio Mattarella su dukra Laura.

Iškilmingą vėliavų pakėlimo ceremoniją vykdė
Lietuvos kariuomenės Garbės sargybos kuopa ir Lie-
tuvos kariuomenės orkestras, pirmą kartą prisista-
tęs su rekonstruota XVIII a. grenadierių apranga.

Buvo iškeltos valstybinė ir istorinė Lietuvos vė-
liavos. Prezidentė Dalia Grybauskaitė pasveikino at-
kurtos Lietuvos šimtmetį švenčiančius šalies žmones
Mindaugo karūnavimo dienos proga.

„Sveikinu Jus su nuostabia švente – Valstybės
diena! Šiemet Liepos šeštoji karūnuoja mūsų vals-
tybės atkūrimo šimtmetį! Kita tokia šventė bus tik
po šimto metų.

Mums visiems labai pasisekė, kad esame ypa-
tingo jubiliejaus dalyviai ir liudininkai.

Ši diena primena, kad valstybė esame jau beveik

aštuonis šimtus metų, kai Karalius
Mindaugas atvedė suvienytą Lietuvą į
Europą.

Mūsų valstybingumo kelyje buvo
visko, tačiau net sunkiausiais laikais,
kai svetimi naikino tautos atmintį ir
pačią tautą, Lietuva visada surasdavo
jėgų atgimti ir pakilti dar aukščiau.

Štai kodėl su tokiu pasididžiavimu
kartojame: prieš šimtą metų atkūrėme
valstybę. Ir daugiau niekam neleisime
jos savintis”, – kalbėjo prezidentė, lin-
kėdama, kad šventė įsisiūbuotų per
visą Lietuvą ir pasaulį – visur, kur yra
mūsų tautiečių ir draugų, kur iškelta
Trispalvė.

Vėliavų pakėlimo ceremonijoje da-
lyvavo šalies miestų ir miestelių pa-
siuntiniai su jų vėliavomis. Dainavo
Lietuvos šimtmečio Dainų šventės „Vardan tos…” da-

lyviai.
Istorinis pabūklas iššovė tris salves: už Ka-

ralių Mindaugą, Lietuvos valstybę ir Lietuvos
žmones. Valstybės šventės proga skrydžiu
virš Vilniaus pasveikino NATO oro policijos
misiją Baltijos šalyse vykdantys Portugalijos
ir Ispanijos naikintuvai.

Prieš šią ceremoniją Lietuvos prezidentė
Liepos 6-osios – Valstybės dienos – proga už
nuopelnus Lietuvos Respublikai ir už Lietuvos
vardo garsinimą pasaulyje valstybės ordi-
nais ir medaliais apdovanojo 57 Lietuvos ir už-
sienio valstybių piliečius. 

Tarp jų –  buvęs JAV viceprezidentas Jo-
seph Biden ir JAV Kongreso senatorius, ak-
tyvus demokratijos ir saugumo Baltijos vals-

tybėse rėmėjas John Sidney McCain (abu apdovanoti
Vytauto Didžiojo ordino Komandoro didžiaisiais
kryžiais), Pasaulio Lietuvių Bendruomenės atstovė
Lietuvoje Vida Julia Bandis (Ordino „Už nuopelnus
Lietuvai” Karininko kryžiumi), etnologė Elena Bra-
dūnaitė Aglinskienė, aktyvus lietuvių tautinės savi-
monės ir kultūrinės veiklos puoselėtojas JAV William
Algirdas Zalpys (abu – Ordino „Už nuopelnus Lietu-
vai” Riterio kryžiumi), Eurolygoje trečią vietą už-
ėmusio Kauno „Žalgirio” vyriausiasis treneris Ša-
rūnas Jasikevičius (Lietuvos didžiojo kunigaikščio Ge-
dimino ordino Didžiuoju kryžiumi), ugniagesys Ai-
das Ardzijauskas, Lietuvos nacionalinės Martyno
Mažvydo bibliotekos Dokumentų paveldo tyrimų de-
partamento Lituanistikos skyriaus tyrėja Dalia Cid-
zikaitė (abu – Ordino „Už nuopelnus Lietuvai” me-
daliu).    ELTA

Puošni miestų ir miestelių atstovų eisena su vėliavomis.

Istorinis pabūklas iššovė tris salves. Tokia Valstybės diena – kartą per šimtmetį.



4 2018 LIEPOS 7, ŠEŠTADIENIS DRAUGAS

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

AMANDAS RAGAUSKAS

Vis aktyviau į Los Angeles Dra mos
Sambūrio (LADS) veiklą pradėjo įsi-
jungti taip vadinamos „trečiosios ban-
gos” (lietuviai emigravę į JAV po Lie-
tuvos Nepriklausomybės paskelbimo)
atstovai. 

Prie jau anksčiau Sambūrio veik-
loje dalyvavusių akto rių ir reži-
sierių Haroldo Mockaus ir Edi-

tos Kliu činskaitės (abu baigę Lietuvos
muzikos ir teatro akademiją, Klaipėdos
fakultetų liaudies teatro režisūros
mokslus) prisijungė Lais vūnė Lau-
rinkienė ir Gintaras Lau rinkus, Lie-
tuvos kino studijos grimu rūpinosi
Aušra Juškaitė-Rosegard, tekstilinin-
kė Aušra Maciulevičienė, rūbų dizai-
nerė Laima Vaitkevičienė, dailinin-
kas Sigitas Šniras. Naujieji Sambūrio
na riai turėjo savo teatro viziją. Ben-
 druose pokalbiuose svars tėme, kokios

fotografuotis su Muse – visos stengėsi
pri siglausti prie simpatiškosios Srai-
gės.

Paskatinti sėkmės 2003 m. į sceną
perkėlėme Ramutės Skučaitės pasa-
ką  „Žaislų paradas”, kurią režisavo E.
Kliučinskaitė. Berniuką vaidino A.
Čėsna, Mergaitę – D. Kamarauskaitė,
Zuikį – A. Rosegard, Lapę – Aistė Mar-
 kevičiūtė, Malviną – Judita Čės nienė,
Katiną – Amandas Ragauskas. Sce-
nografija, kostiumais ir grimu rūpinosi
tie patys asmenys kaip ir spektaklyje
„Tu tik niekam nesa kyk”. Spektak-
liui muziką sukūrė muzikas Viktoras
Ralys. Šis spektaklis labai tiko kalėdi-
niam laikotarpiui, nes baigdavosi ben-
drais žaidimais su žiūrovais, kuriuos
pravesdavo išra din gasis Zuikis. Po žai-
dimų vaikai ir Los Angeles, ir San
Francisco kvietė Kalėdų Senelį, kuris
apdalindavo juos dovanomis. 

Tais pačiais metais L. Laurin kie-
 nė sumanė pastatyti poezijos spektak-
lį „Skersgatvių šešėliais aš ateisiu” pa-

gal Juditos Vai-
čiūnaitės eiles.
Savo partneriu
pasirinko mane.
Mes jau anks-
čiau buvome su-
rengę Salia mono
„Giesmių gies-
mės” skaitymus,
m u z i k u o j a n t
pianistei Eglei
Janule vičiūtei,
ir pritariant flei-
tistei Nata lijai
Bagdonienei bei
bosistui G. Lau-
 rinkui. Laisvė,
būdama didelė
poezijos mylėto-
ja, labai jautriai
ją deklamuoja.
Man reikėjo ge-
rokai pasisteng-
ti, kad mūsų
duetas neatro-
dytų nesuderin-
tas. Spektaklis

puikiai pa vyko. Romantiškose S. Šniro
dekora cijose J. Vaičiūnaitės poezija
suskambėjo gražiais akordais, sujau-
dindama ne vieną žiūrovą, kurie po
spektaklių ir Los Angeles, ir San Fran-
cisce negailėjo padėkos žodžių spek-
taklio režisierei L. Laurinkienei.

LADS naujokai praturtino seniau -
siai išeivijoje gyvuojantį lietuviš ką
teatrą naujais pastatymais, kuriuos
teatro mylėtojai priėmė labai nuo šir-
džiai ir entuziastingai, kaip naują jo gy-
vavimo etapą.    

Redaktorius Amandas Ragauskas

VA K A R I S

Kai vaidinau Los Angeles Dramos sambūryje
Devinta dalis. Bendri darbai su LADS jaunimu

Scena iš poezijos spektaklio ,,Skersgatvių šešėliais aš ateisiu”. 
Sigito Šniro nuotr.

perspektyvos išeivijos lietuviškam te-
atrui kuo ilgiau gy vuoti  Los Ange les.
Nutarėme, kad retėjant vyresnės kar-
tos žiūrovų eilėms, reikėtų auginti
naują žiūrovų kartą. Pradėjome staty-
ti spektaklius vaikams, kad jie jau
nuo mažens priprastų prie lietuviškų
vaidinimų. 

2002 m. aktorius ir režisierius H.
Mockus pastatė nuotaikingą spektak-
lį „Tu tik niekam nesakyk” (pagal to
paties pavadinimo Vytautės Žilins kai-
tės pasaką). Žiogelį Poetą vaidino pats
H. Mockus, Musę Zyzę vaidino E. Kliu-
činskaitė, Sraigę Raigę –Daiva Kama-
rauskaitė, Voriuką Riuką – Artū ras
Čėsna. Dekoracijas sukūrė dailininkas
S. Šniras, spalvingus kostiumus sukūrė
ir pasiuvo A. Ma ciulevičienė ir L. Vait-
kevičienė, gri mu rūpinosi Aušra Ro-
segard, garso ir šviesų operatoriumi
buvau aš. Spek taklis puikiai pavyko. Ir
Los Angeles, ir San Francisco, ir Le-
monto vaikai jautriai reagavo į Žioge-
lio išdaigas, nuoširdžiai piktinosi
Muse, išdavu sia Voriuko paslaptį, kad
jis nemoka megzti tinklelio bei išpa-
sakojusią apie jo ir Sraigės meilę. Po
spektaklių mergaitės net nenorėdavo

Spektaklių vaikams plakatai. Sukūrė dailininkas Sigitas Šniras.
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ANGELĖ JAKAVONYTĖ

Buvome maloniai nustebinti ir nu-
džiuginti, kai vasario 15 d., Lietuvos at-
kurtos Nepriklausomybės 100-ųjų me-
tinių išvakarėse, mes su tėčiu, buvusiu
partizanu Juozu Jakavoniu-Tigru, Dzū-
kijos partizanų vado Adolfo Rama-
nausko-Vanago bendražygiu, buvome
pakviesti atvykti į Rochesterį (New Yor-
ko valstija) dalyvauti Lietuvos partiza-
nų pagerbimo šventėje. Taip jau suta-
po, kad būtent birželio septintą dieną,
kai Našlaičių kapinėse Antakalnyje, Vil-
niuje, buvo rasti A. Ramanausko-Va-
nago palaikai, mes išlipome iš lėktuvo
New Yorko oro uoste, kur netoliese,
New Britain, jis gimė...

Iš New Yorko keliavome į Rocheste-
rį, kur mūsų laukė Lietuvos Res-
publikos garbės konsulas Rimas

Česonis su dukra Jolanda, taip pat gru-
pelė lietuvių ir amerikiečių. Jie mus iki
ašarų sujaudino, kai pasitiko su lietu-
viškomis vėliavėlėmis ir gėlėmis. R. Če-
sonis yra ne tik Lietuvos Respublikos
garbės konsulas New Yorko valstijoje,
bet ir Alytaus bei Rochesterio miestų
draugystės komiteto įkūrėjas ir pir-
mininkas, o jo dukra Jolanda prieš 10
metų padėjo savo tėvui jį įkurti bei pati
ėmė vadovauti meno ir kultūros pro-
jektams. Ji stengėsi į šiuos projektus
įtraukti kuo daugiau jaunimo. Jolandos
Česonis iniciatyva ir pastangomis buvo
suorganizuota ir Partizanų pagerbi-
mo diena, skirta ir Rochesterio-Alytaus
miestų draugystei paminėti. 

Kalbėdama apie tai, kaip gimė ši
idėja, JAV gimusi  lietuvaitė papasa-
kojo, jog Lietuvos Nepriklausomybės
atkūrimo 100-ųjų metinių proga jai
norėjosi suorganizuoti įspūdingą kon-
certą. Ji buvo daug skaičiusi apie par-
tizanus ir jai buvo keista, kad Ameri-
koje nebuvo surengta įsimintino kon-
certo pagerbiant partizanus ir jų pa-
siaukojimą Tėvynei. Jolandos nuo-
mone, negalima kalbėti apie Lietuvos
Nepriklausomybę neminint partiza-
nų. Būtent Lietuvos partizanai, jų
kova, jų drąsa skatino lietuvius vi-
sam pasauly siekti Lietuvos Nepri-
klausomybės. Jos tėvelis R. Česonis
prieš keletą metų susipažino su mano
tėveliu J. Jakavoniu, kai apsilankė
Kasčiūnuose, kur ant aukšto Merkio
kranto yra atkurta Pietų partizanų
vadavietė. Jolanda, perskaičiusi J. Ja-
kavonio knygą „Šalia mirties” ir suži-
nojusi, kad J. Jakavonis yra iš Alytaus
apskrities ir yra vienas iš nedaugelio
dar gyvų partizanų Lietuvoje, per savo
tėvelį R. Česonį pakvietė mus atskris-
ti į Ameriką, tuo pagerbiant visus Lie-
tuvos partizanus… 

Birželio 10-oji Rochesteryje prasi-
dėjo šv. Mišiomis lietuvių parapijos
bažnyčioje. Mus sujaudino į pamaldas
susirinkusių žmonių nuoširdumas ir
lietuviška dvasia: kai kurie buvo pasi-
puošę tautiniais drabužiais arba bent
buvo įsisegę kokį nors lietuvišką sim-
bolį. Mišiose giedojo iš Lietuvos atvy-
kęs operos solistas Liudas Mikalauskas,
o jam akompanavo Lappeenrantos
miesto (Suomija) simfoninio orkestro
vadovas Vytautas Lukočius. 

Mišios buvo skirtos Lietuvos par-
tizanams atminti. Kunigas Augusti-
nas Simanavičius iš Toronto lietuviš-
kai pasakė jaudinantį pamokslą apie
partizanų pasiaukojimą savo Tėvynei
ir kovą už jos laisvę. Po Mišių bažny-

čios patalpose, kur nuoširdžios ir mie-
los  R. Česonio žmonos  Romos Česo-
nienės rūpesčiu yra įrengta lietuviška
mokyklėlė, susitikome ir pabendravo-
me su bendruomenės žmonėmis ir ku-
nigu. Susitikimas buvo jaudinančiai
šiltas, tarsi mes visi būtume jau seni
pažįstami...  

Iš bažnyčios nukeliavome į Ro-
chesterio muzikos mokyklą, kur vyko
Partizanų pagerbimo šventė. Ją suor-
ganizavo ir vedė energinga, viską pui-
kiai surežisavusi Jolanda Česonis. Kad
Jolanda turi menininkės gyslelę ir yra
puiki organizatorė, pajutau dar prieš
koncertą, lankydamasi jos namuose. Pa-
sirodo,  ji tikrai labai domisi menais ir
net buvo išvykusi į Angliją studijuoti  –
Londone baigė Sotheby’s meno „Exe-
cutive Management Program”. 

Garbės svečias ir pasakojo, 
ir dainavo

Šventė Rochesteryje buvo skirta
partizanams, ypač pagerbti partizanų
vadą Adolfą Ramanauską-Vanagą ir ki-
tus žuvusius Dzūkijos partizanus. Vi-
siems buvo priminta, kad A. Rama-
nauskas-Vanagas mokytojavo ir par-
tizanavo Alytaus apskrityje. Renginio
metu buvo pademonstruoti Alytaus
A. Ramanausko-Vanago gimnazijos
mokinių atliekamų partizanų dainų
įrašai. Čia taip pat  koncertavo Ro-
chesterio miesto muzikos mokyklos
moksleiviai. Koncerto dalyviams įspū-
dį paliko L.  Mikalausko ir mano tėve-
lio partizano J. Jakavonio-Tigro duetas,
kai jiedu, akompanuojant V. Lukočiui,
padainavo dainą „Tu esi Tėvyne man”,

Neblėstantys kelionės įspūdžiai (I)

ne tik gyvenantys Rochesteryje, bet ir
iš toliau – Detroito, New Yorko, net Ka-
nados.  

Renginio vedėja Jolanda Česonis
pakalbino partizaną Juozą Jakavonį-
Tigrą, klausinėdama, kodėl jis apsi-
sprendė būti partizanu, kada ir už ką
buvo suimtas, kaip buvo enkavedistų
kankinamas, kaip ištvėrė tuos žiaurius
kankinimus, o paskui kentėjo Sibiro
kalėjimuose ir lageriuose bei kas jam
suteikė jėgų išgyventi ir nieko neiš-
duoti, koks buvo jo gyvenimas grįžus
į Lietuvą. 

Visiems renginio dalyviams įsi-
minė J. Jakavonio atsakymas, kad jis
visomis išgalėmis meldė Dievą, kad tik
nieko neišduotų. Jis labai nenorėjo,
kad jį žmonės minėtų kaip Judą, kuris
išdavė Kristų. Juk Judą žmonės prisi-
mena jau kelis tūkstančius metų. J. Ja-
kavoniui močiutė, kuri grįžo prieš
karą į Lietuvą iš Elizabeth (New Jer-
sey), buvo užkabinusi kryželį, kad Die-
vas jį saugotų. Gal maldos ir kryželis
išsaugojo, kad jis po baisių kankinimų,
kalėjimų ir lagerių išliko gyvas, ir da-
bar, būdamas beveik 93 metų, pasako-
ja Amerikoje apie sovietų okupaciją ir
lietuvių pasipriešinimo kovas. 

Koncerto metu tarp jo pasakojimų
buvo įterpiami filmukai su anglų kal-
bos subtitrais, kuriuos parengė mano
dukra Miglė Rukštelytė. Taip pat buvo
rodomos įvairios nuotraukos. Miglė
savo senelį nufilmavo buvusiuose KGB
kalėjimo rūsiuose, kur jis parodė ir pa-
pasakojo apie buvusias kankinimo ka-
meras, taip pat apie mirtininkų ka-
merą, kur būdavo šaudomi partiza-
nai, ištvėrę baisiausius kankinimus,
bet neišdavę savo bendražygių. Mano-
ma, kad toje kameroje buvo nukan-
kintas ir A. Ramanauskas-Vanagas. 

Viename iš filmukų buvo parody-
tas Kasčiūnų kaime, Varėnos rajone, at-
kurtas bunkeris. Tai buvusi partizanų
vadų J. Vitkaus-Kazimieraičio ir A. Ra-
manausko-Vanago vadavietė. Jau daug
metų ją lanko ne tik Lietuvos žmonės,
ypač jaunimas, bet ir atvykstantys iš
įvairių pasaulio kraštų. Jie nori su-
prasti ir tiesiog fiziškai pajusti, ką so-
vietų okupuota Lietuva išgyveno po
Antrojo pasaulinio karo... 

Partizaną Tigrą  pagerbė ir 
lietuviai, ir amerikiečiai

Rochesterio koncerto-renginio, kurį
taip jautriai surengė ir vedė J.  Česonis,
dalyviai, net tie, kurie nemokėjo lietu-
viškai, širdimi pajautė ir išgyveno po-
kario Lietuvos kančių ir kovų kelią. Visi
pasakojimai ir dainos buvo verčiami į
anglų kalbą. Klausytojai buvo labai su-
jaudinti, daugelio akyse žibėjo ašaros...
Visi toje salėje buvusieji pasijuto kaip
sesės ir broliai... Šiam renginiui tai su-
teikė ypatingos šilumos. 

Rimas Česonis perskaitė Roches-
terio miesto vadovų deklaraciją, ku-
rioje buvo rašoma, kad birželio 10 d. Ro-
chesteryje yra skirta pagerbti parti-
zanui Juozui Jakavoniui-Tigrui, kuris
priešinosi sovietų okupacijai. Ener-
gingoji JAV Lietuvių Bendruomenės
(LB) pirmininkė Sigita Šimkuvienė
J. Jakavoniui įsegė JAV LB garbės na-
rio ženklą ir nuoširdžiai palinkėjo ge-
ros sveikatos ir pažadėjo susitikti, kai
atvyks į Lietuvą. Šiltą sveikinimo žodį
pasakė Lietuvos Respublikos genera-
linis konsulas New Yorke Julius Pra-
nevičius, palinkėdamas toliau skleis-
ti žinią apie partizanų kovas.

Ir tėveliui, ir man buvo sunku pa-
sakyti net padėkos žodžius, nes gerklėje
strigo ašaros. Tėvelis padėkojo už tokį
šiltą ir nuostabų renginį ir jaudinan-
tį pagerbimą. Aš padėkojau mieliems
Česoniams ir visai Rochesterio ben-
druomenei už tai, kad pakvietė mus at-
vykti ir už begalinį dėmesį. Šiame
renginyje aš pajutau daugiau lietuvy-
bės, negu kai kuriuose renginiuose
Lietuvoje.  

Už šią šventę mes, atvykusieji iš
Lietuvos, ir Amerikos lietuviai bei jų
palikuonys (renginyje buvo ir jaunų
žmonių, net vaikų), esam labai dėkin-
gi Česonių šeimai, ypač mielajai Jo-
landai, mokėjusiai pažadinti klausytojų
emocijas. O tos nuoširdžios emocijos,
akyse žibėjusios ašaros yra geriausia
dovana mums, atvykusiems Lietuvos.
Manau, tokių renginių-koncertų, koks
vyko Rochesteryje, labai reikėtų ir su-
siskaldžiusiai, byrančiai Lietuvai, kad
jaunimas suprastų, kokia yra Lietuvos
Nepriklausomybės kaina...

Iš d.: LR gen. konsulas New Yorke Julius Pranevičius, Angelė Jakavonytė, buvęs partiza-
nas Juozas Jakavonis-Tigras, JAV LB   pirmininkė Sigita Šimkuvienė  su vaikaite Luka, ope-
ros solistas Liudas Mikalauskas.                                           A. Jakavonytės archyvo nuotraukos 

Angelė Jakavonytė ir buvęs partizanas Juo-
zas Jakavonis-Tigras.

kurią anuomet mėgdavo dainuoti par-
tizanų vadas A. Ramanauskas-Vana-
gas. L. Mikalauskas, akompanuojant V.
Lukočiui, atliko daug gražių partizanų
ir pokario dainų. Tai tikrai buvo įspū-
dingas koncertas, apie kurį atgarsius
girdėjome ir nuvykę į Washingtoną bei
New Yorką. Labai buvo miela, kad be-
veik visų dainų tekstus mokėjo ir ren-
ginio dalyviai, kurie mielai pritarė
daugeliui dainų. Į renginį buvo atvykę
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Šeimos šventė Čikagoje
Čikagos ateitininkai puoselėja tradiciją – kasmet, pirmąjį birželio sek-
madienį, rengti Šeimos šventę. Šiemet šventė vyko birželio 3 d. Pasau-
lio lietuvių centre, Lemonte, IL. Šventėje dalyvavo Čikagos ateitininkai,
jų šeimų nariai bei svečiai.

Šventė pradėta šv. Mišių auka Pal. Jurgio Matulaičio misijos koplyčioje. At-
eitininkai dalyvavo su savo vėliavomis, skaitė Mišių skaitinius bei vedė
tikinčiųjų maldas. Jaunieji ateitininkai prie altoriaus kartu su duona ir

vynu nešė ir savo parinktas aukas –  kun. St. Ylos paruoštą ,,Ateitininkų vadovą”,
jaunųjų, moksleivių ir sendraugių ateitininkų ženkliukus bei juostas. Buvo mel-
džiamasi, kad Dievas padėtų nariams vykdyti ateitininkijos misiją ir kad toliau
laimintų šią svarbią organizaciją.

Po Mišių Partizano Daumanto-Prano Dielininkaičio jaunųjų ateitininkų kuo-
pos globėja Elenutė Tijūnėlytė-Harris vedė iškilmingą posėdį. Ji sakė, kad šį po-
sėdį sugalvojo padaryti labiau ,,šeimynišką” – kaip Šeimos šventę.

,,Šiais metais bandžiau sukurti tikrai šeimynišką nuotaiką. Po vėliavų įne-
šimo ir sugiedojus himną pakviečiau į sceną Jaunųjų, Moksleivių, Studentų ir
Sendraugių ateitininkų atstovus – Luką Katilių, Gytį Neverauską, Mariją Čy-
vaitę, Ireną Polikaitienę ir Oną Daugirdienę – išvardinti ateitininkų principus
ir uždegti žvakutę”. Pasak globėjos, šio pasirodymo tikslas buvo parodyti su-
sirinkusiems vaikams, kad ateitininkų yra įvairaus amžiaus, bet visi susipa-
žinę su ateitininkų principais. 

Toliau globėja pasakojo, kad norėjo įtraukti ir visai jaunas, dar nelankan-
čias vaikų darželio ateitininkų atžalas. ,,Susirinkusius supažindinau su mūsų
organizacijos mažiausiais nariais: Aleksu, Alyte ir Lija Čyvais, Svaja Harris,
Gaja Polikaityte bei Austėja ir  Rimvydu Žemaitaičiais. Šie vaikai susirinkimo
metu piešė vėliavėles, dėliojo dėliones ir vartė knygas. Darbavosi ne vien vai-
kučiai, darbeliai buvo užduoti ir vyresniems. Suskirsčiau visus Šeimos šven-
tės dalyvius į būrelius. Šie būreliai kartu kūrė šokius, šūkius ar daineles svei-
kinti įžodininkus ir abiturientus bei pakviesti visus į Ateitininkų namų gegužinę.
Stebėjausi, kaip vyresni ir jaunesni greitai sukūrė pasirodymus. Tai paįvairi-
no susirinkimą ir suartino dalyvius”, – kalbėjo globėja. 

Po žaidimų ir užsiėmimų nuotaika surimtėjo. Nauji nariai – jaunučiai, jau-
niai ir moksleiviai – davė ateitininkų įžodžius. Smagu vyresniems stebėti jau-
nųjų narių pasiryžimą uoliai eiti ateitininko pareigas, sveikinti tuos, kuriems
buvo prisegti ateitininkų ženkliukai ir atsisveikinti su nariais, kurie baigia vie-
ną mokslo pakopą ir žengia į aukštesnę.

Šventinius sveikinimo žodžius tarė centro valdybų pirmininkai ir nariai:
JAS – Rita Bieliauskienė, MAS – Daiva Kisielienė ir SAS – Kovas Kulbis. Įžo-
dininkus sveikino ir Ateitininkų šalpos fondo Tarybos pirm. Petras V. Kisielius.

Iškilmingas posėdis buvo baigtas Lietuvos himnu ir vėliavų išnešimu. Po
šventės visi buvo kviečiami dalyvauti Ateitininkų namų gegužinėje. 

Šventės organizatoriai

Prisimename a. a. kun. Kęstutį Trimaką
(1930 m. vasario 21 d. – 2013 m. liepos 19 d.)

Kaune
Sekmadienį, liepos 22 d., 11 val. r. Kauno Kristaus Prisikėlimo šventovėje šv.
Mišių metu bus paminėta  a. a. kun. Kęstučio Trimako mirties penkerių metų
su kaktis. Velionio palaikai ilsisi Šventovės kolumbariume. Po Mišių visi, kurie
norės, galės pabūti koplyčioje ir vienytis maldoje. Kauno Kristaus Prisikėlimo
šventovės adresas: Žemaičių gatvė, 31a. 

Cicero, Illinois
Sekmadienį, liepos 15 d., 8:45 val. r., Cicero Šv. Antano bažnyčioje, šv. Mišių
metu bus prisimintas šios parapijos kunigas ir lietuvių dvasios vadovas a. a.
kun. Kęstutis Trimakas. Bažnyčios adresas: 1500 S 50 Avenue, Cicero, Illinois
60804. Visi kviečiami Mišiose dalyvauti. 

Čikagos jaunųjų kuopos globėja, Elenutė Tijūnėlytė-Harris, su būsimais kuopos na -

Čikagos jaunučiai duoda priesaiką.

Čikagos jauniai.

Čikagos moksleiviai duoda ateitininkų įžodį.

Ateitininkų Studijų savaitgalis
ŠAAT organizuojamas Studijų savaitgalis vyks Darbo
dienos savaitgalį, rugpjūčio 31 d. – rugsėjo 3 d., Ameri-
kos lietuvių Romos katalikų federacijos jaunimo stovyk-
loje Dainavoje.

Tarp studijų savaitgalio prelegentų bus: Valdas Samonis, Saulius Ku-
bilius, Darius Furmonavičius, Linas Kojala ir s. Ligita Ryliškytė.

Malonėkite nedelsiant atsiųsti ŠAAV vicepirmininkei Romai Kuprienei
žinutę el. paštu mamaroma@gmail.com pranešdami, kad ketinate sa-
vaitgalyje dalyvauti. Jums bus išsiųsta registracijos anketa. Galima paprašyti
registracijos anketos ir paprastu paštu, parašant Romai Kuprienei: 752 Lees-
ley Rd., Riverside, IL 60546.

Studijų savaitgalyje laukiame visų ateitininkų ir jų bičiulių.     
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ALGIS VAŠKEVIČIUS

Birželio 22-ąją, Vasario 16-osios akto signataro Jono
Vailokaičio (1886–1944) gimtadienio išvakarėse, jo
gimtinėje Šakių rajono Piktžirnių kaime buvo ati-
dengtas paminklas, įamžinęs ir signatarą, ir jo brolį
kunigą Juozą bei visą Vailokaičių šeimą. Pagaliau ati-
duota duoklė turtingiausiu signataru vadintam J. Vai-
lokaičiui, kuris Lietuvai yra padaręs labai daug gerų
darbų ir paaukojęs daug savo uždirbtų pinigų.

Artėjant Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo
100-mečiui, vėl buvo pradėta kalbėti apie būti-
nybę deramai įamžinti šį signatarą, tiek daug

davusį Lietuvai. Kadangi signataras buvo banki-
ninkas, finansininkas ir verslininkas, iniciatyvos pa-
statyti paminklą jam ėmėsi Kauno prekybos, pra-
monės ir amatų rūmų Šakių atstovybė kartu su vie-
šąja įstaiga Sintautų akademija. Ta idėja pradėta vys-
tyti beveik prieš dvejus metus – nemažai laiko užė-
mė pinigų paminklui rinkimas bei skulptūros kū-
rimas. 

Jonas Vailokaitis – garsus Nepriklausomos
Lietuvos ūkio kūrėjas, labai aiškiai ir teisingai su-
vokęs ūkio ir ekonomikos, pramonės ir prekybos,
verslo ir bankų svarbą savarankiškos valstybės gy-
venime. Jis aktyviai dirbo jaunos demokratijos
įprasminimo ir įtvirtinimo bei stiprinimo proce-
suose ir aukščiau visko kėlė valstybės bei joje gy-
venančio žmogaus interesus. Paminklo statybos
iniciatoriai nutarė, kad tiems, kurie tęs pradėtus dar-
bus, saugos mūsų lietuviškumą, tai taps svarbiu
krašto istorijos pažinimo šaltiniu, stiprins tikėjimą
Lietuvos ateitimi.

Paminklą signatarui, jo broliui kunigui Juozui
ir visai Vailokaičių šeimai sukūrė šakietis skulp-
torius Kęstutis Dovydaitis. Įgyvendinant projektą
buvo surinkta daugiau kaip 12 tūkstančių eurų, ku-
riuos aukojo ne tik šakiečiai verslininkai ir  ūki-
ninkai, bet ir visos Lietuvos šviesuomenė, regiono

bei Lietuvos mastu dirbančios įmonės. Stambiausių
rėmėjų pavardės ir įmonių pavadinimai buvo iškal-
ti granite paminklo papėdėje. 

Dabar iš buvusios Vailokaitynės belikęs tik ne-
didelis senų medžių gojelis – signatarą ir jo šeimą
mena seni ąžuolai ir liepos, apsuptos siūbuojančių ir
bręstančių rugių lauko. Būtent per šį lauką link so-
dybos vietos skubėjo išties didelis būrys kraštiečių,
zanavykų draugijos narių, svečių iš visos Lietuvos,
nes kaip tik tą savaitgalį Šakiuose vyko ir viso pa-
saulio zanavykų šventė „Apkabink savo kraštą”.

Renginys prasidėjo Lietuvos himnu, kuriam
skambant ant zanavykų iš visos Lietuvos rūpesčiu pa-
gaminto ir pastatyto vėliavos stiebo pakilo mūsų tris-
palvė. Iš karto po to buvo perskaitytas Jungtinėse
Amerikos Valstijose, Californijoje gyvenančios sig-
nataro dukters Ramutės laiškas.

„Ačiū už suteiktą galimybę perduoti jums pa-
dėkos žodelį. Tėvas visada labai mylėjo Lietuvą, jam
visada rūpėjo jos gyvenimas. Kartu su savo broliu Juo-

zu jis atliko Lietuvai labai
daug svarbių darbų. Visą
gyvenimą Lietuvai dir-
bęs mano tėvas turėjo ir
daug planų ateičiai, deja,
gyvenimo audros atėmė
iš jo svajones. Ačiū vi-
siems, kieno dėka buvo
įamžintas jo atminimas ir
gražios jums šventėms
senųjų liepų pavėsyje”, –
rašė R. Vailokaitytė-Bac-
ker.

Kauno prekybos,
pramonės ir amatų rūmų
prezidentas Benjaminas
Žemaitis, puikiai supra-
tęs ir palaikęs šią idėją
sakė, kad būtent žmonių
noras lėmė tokio pa-
minklo savo garsiam

kraštiečiui atsiradimą. Pasak jo, verslo bendruomenei
J. Vailokaitis iki šiol yra pavyzdys,  kaip reikia
dirbti ir aukotis. 

Signataro gyvenimo ir veiklos bruožus trumpai
aptarė Signatarų namų Vilniuje vedėja Meilė
Peikštenienė. Ji kalbėjo ir apie tai, kaip J. Vai-

lokaitis rėmė įvairias iniciatyvas, jau vien studentų
stipendijoms jis paaukojo apie pusę milijono litų, taip
pat dovanojo žemės sklypą Vytauto Didžiojo univer-
siteto fakulteto rūmams. Vedėja ragino mokytis iš to-
kių žmonių kaip ši asmenybė, o kad ją geriau pa-
žintume, nuo Signatarų namų dovanojo renginio sve-
čiams Vlado Terlecko prieš kelerius metus išleistą
knygą „Jonas Vailokaitis. Gyvenimo ir veiklos bruo-
žai”.

Baigdama savo kalbą viešnia perskaitė ištrauką
iš J. Vailokaičio Vokietijoje 1944-aisiais rašyto tes-
tamentinio laiško savo šeimai, kuriame jis kalba apie
tai, jog jei nori žmogus bent kiek šioje žemėje laimės
rasti, tai gyvenimą reikia grįsti nuolatiniu darbu, o
ypač artimo meile. „Visi žmonės esame lygūs. Vienas
kitam su meile padėkime – gyvenimas bus turinin-
gesnis ir lengvesnis. Kad ugdytum savyje žmonių mei-
lę, tai kiekvieną žmogų paskirai ir visą žmoniją rei-
kia stengtis vertinti iš geresnės pusės”, – rašė sig-
nataras, pridurdamas jog „laikams aprimus norėčiau,
kad mano kūno palaikai būtų parvežti mano mielon
Tėvynėn Lietuvon, kur ir žemelė, ir berželis svy-
ruonėlis, ir žilvitėlis vis mieliau kvepi nei svetur”.
Šis jo noras išpildytas – 2007 metais jo palaikai iš Vo-
kietijos pervežti į Lietuvą ir palaidoti šalia brolio Juo-
zo Paštuvos kapinėse.

Paminklo skulptorius šakietis Kęstutis Dovy-
daitis sakė, jog žmonės yra gyvi tol, kol jie neužmiršti,
o broliai Vailokaičiai buvo tie, kurie dėjo pagrindus
Lietuvos valstybei. „Paminklą sudaro dvi dalys, nes
taip įamžinau šiuos du daug Lietuvai nusipelniusius
brolius, kurie buvo tarsi neatskiriami. Kartu tai ir pa-
minklas visai Vailokaičių šeimai”, – sakė jis.

Paminklų metas: įamžintas signataro Jono Vailokaičio atminimas
Atidengiamas paminklas J. Vailokaičiui A. Vaškevičiaus nuotraukos Paminklo autorius K. Dovydaitis įamžino visą Vailokaičių gi-

minę

Signataro giminaičiai.

Paminklas trims signatarams Šakiuose.
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Parengė Vitalius Zaikauskas

LIETUVA IR PASAULIS

Lietuvoje vieši EBPO vadovas
Vilnius (ELTA, „Draugo” info) –

Lietuvoje viešintis Ekonominio ben-
dradarbiavimo ir plėtros organizacijos
(EBPO) vadovas Angel Gurria susiti-
ko su Lietuvos  prezidente Dalia Gry-
bauskaite.

Liepos 5 dieną Prancūzijos vy-
riausybėje buvo deponuoti prisijun-
gimo prie EBPO konvencijos ratifika-
ciniai raštai – tuomet Lietuva oficialiai
tapo 36-ąja EBPO nare.

Lietuva EBPO nare tapo paskuti-
nė iš Baltijos šalių. Paraišką stoti į or-
ganizaciją šalis pateikė dar 2002 metais,
o šių metų gegužę, pritarus 21 EBPO
komitetui, Lietuva pakviesta tapti
EBPO nare. 

Stojimo metu Lietuva pakeitė dau-
giau nei 200 teisės aktų.

Pasak prezidentės, kai pasaulis
yra ant prekybos karų slenksčio, EBPO
vaidmuo – ypač svarbus. Tik laisva pre-
kyba, sąžininga konkurencija, skaid-
rumas ir teisingas pajamų paskirsty-
mas yra raktas į stabilios ir ekono-
miškai stiprios valstybės ateitį. Todėl
Lietuva yra pasiruošusi kartu su EBPO

ieškoti geriausių sprendimų globalios
ekonomikos iššūkiams atremti. 

Lietuva yra viena greičiausiai na-
rystės reikalavimus įgyvendinusių ša-
lių EBPO istorijoje. 

Narystė EBPO yra Lietuvos ko-
kybės ir patikimumo rodiklis. Ji už-
tikrins naudą mūsų ekonomikai, su-
teiks pagreitį reformoms, o kartu ir at-
sakomybę vykdyti skaidrios valsty-
bės ir verslo įsipareigojimus, kovoti su
šešėliu ir korupcija.

Siūlo referendumą rengti dvi dienas
Vilnius (BNS) – Seimo darbo gru-

pė siūlo, kad referendumas dėl dvigu-
bos pilietybės vyktų su būsimais pre-
zidento rinkimais, per abu turus.

Darbo grupė pritarė, kad referen-
dumas vyktų 2019 metų gegužės 12 ir
26 dienomis, per prezidento rinkimų
pirmąjį ir antrąjį turą.

Referendumu siūloma pakeisti
Konstituciją, kad pagal kilmę Lietuvos
pilietis, įgijęs Lietuvos pasirinktos eu-
ropinės ir transatlantinės integraci-
jos kriterijus atitinkančios valstybės pi-
lietybę, Lietuvos pilietybės nepraranda.

Kitais atvejais Lietuvos Respubli-
kos pilietis negalėtų būti ir kitos vals-
tybės pilietis, išskyrus konstitucinio
įstatymo numatytas išimtis.

Anot komisijos vadovo Arvydo
Nekrošiaus, į Konstituciją euroatlan-
tinę kryptį siūloma įrašyti dėl galimų
grėsmių iš Rytų, o gausias lietuvių
diasporas turinčios valstybės Pietų

Amerikoje ir t. t. galėtų būti įrašytos
į konstitucinį įstatymą.

Seimas baigdamas pavasario se-
siją priėmė Referendumo įstatymo pa-
taisas, kurios referendumui dėl dvi-
gubos pilietybės sumažina kartelę, ta-
čiau rudenį planuojama kreiptis į
Konstitucinį Teismą, ar tai nepriešta-
rauja Konstitucijai. 

Pasaulio lietuviai baiminasi, kad
paskelbus  referendumą  dėl dvigu-
bos pilietybės įteisinimo, jis neįvyktų,
nes pagal dabartinį reguliavimą spren-
dimui priimti reikia ne tik daugiau
kaip pusės balso teisę turinčių piliečių
dalyvavimo, bet ir daugiau kaip pusės
balsų „už”.

Pataisos pilietybę apibrėžiantį
Konstitucijos straipsnį leidžia pakeisti,
jei už tai referendume pasisako dau-
giau kaip pusė dalyvavusių piliečių,
bet ne mažiau kaip trečdalis turinčių
balso teisę.

Premjeras: stiprinsime ryšius su diaspora 
Vilnius (Mano vyriausybė) – Mi-

nistras pirmininkas Saulius Skverne-
lis pirmininkavo Užsienio lietuvių rei-
kalų koordinavimo komisijos posė-
džiui ir pabrėžė išvykusiųjų tautiečių
indėlį prisidedant prie šalies gyvenimo
bei valstybingumo stiprinimo.

Užsienio lietuvių reikalų koordi-
navimo komisija į posėdį susirinko po
dvejų metų pertraukos. Komisijos,
kuri įkurta 2009 m., sudėtis Vyriausy-
bės nutarimu buvo atnaujinta gegužės
mėnesį.  

Komisija posėdyje aptarė dvigubos
pilietybės įteisinimą ir artėjantį refe-
rendumą dėl šio klausimo, užsienio lie-
tuvių įsitraukimo į valstybės gyveni-

mo programą „Globali Lietuva”, Pa-
saulio lietuvių metus 2019-aisiais, Sei-
mo patvirtintą Demografijos, migra-
cijos ir integracijos strategiją ir jos įgy-
vendinimą, kitus aktualius klausi-
mus.

Premjeras susitikime akcentavo
referendumo dėl dvigubos pilietybės
svarbą. Norint, kad referendumas
įvyktų Vyriausybės vadovas pabrėžė
susitelkimą ir būtinybę sumažinti kar-
telę. S. Skvernelis ragino nesiblašky-
ti ir rudenį skelbti sprendimą dėl šio
referendumo.

Užsienio lietuvių reikalų koordi-
navimo komisijos posėdžius numato-
ma šaukti reguliariai.

Įteikė vertingą eksponatą
New Yorkas (URM info) – Užsie-

nio reikalų viceministras Darius Sku-
sevičius ir Lietuvos generalinis kon-
sulas New Yorke Julius Pranevičius
Okupacijos ir laisvės kovų muziejaus
vadovams įteikė 1955 metų vasario 16
dieną Kazachstano lageriuose kalėju-
sių lietuvių  parengtą leidinį „Nelais-
vėje gimęs kūdikis”. Leidinį perdavė
New Yorko lietuviai.

Okupacijos ir laisvės kovų mu-

ziejaus direktorius Eugenijus Peikš-
tenis dėkojo JAV lietuviams ir Užsie-
nio reikalų ministerijai už išsaugotą
vertingą eksponatą ir užtikrino, kad jis
užims deramą vietą muziejaus eks-
pozicijoje.

Ranka rašytame ir dailiai apipa-
vidalintame leidinyje Kazachstano la-
geriuose kalėję lietuviai surašė savo iš-
gyvenimus ir palinkėjimus likimo se-
sėms Vasario 16 dienos proga.

Prekybos karas tampa realybe
Washingtonas (ELTA) – Po kelis

mėnesius trukusių grasinimų ir vilčių,
kad prekybos karo nebus, jis tampa
realybe. Jungtinių Valstijų tarifai de-
šimčių milijardų dolerių vertės Kini-
jos prekėms įsigalioja nuo liepos 5
dienos vidurnakčio.

Kinija jau paskelbė, kad imsis at-
sakomųjų priemonių, bet tokiu atveju
JAV prezidentas grasina papildomais
tarifais. Prekės, kurioms jie taikomi,
sudaro liūto dalį Kinijos eksporto į
Jungtines Valstijas. 

Prekybos ginčai kenkia pasaulio
ekonomikai, įvesti tarifai plienui ir
aliuminiui, Baltieji rūmai grasina
priemonėmis Europos automobilių

importui. 
JAV tarifai paveiks platų Kinijos

prekių spektrą. Tai – keleiviniai auto-
mobiliai, radijo siųstuvai, orlaivių da-
lys ir kompiuterių kietieji diskai. Ši
produkcija yra iš pramonės šakų, ku-
rias D. Trump administracija kaltina
naudojant nesąžiningą prekybos prak-
tiką. 

Pekinas ketina atsakyti tarifais
pradžioje beveik 30 mlrd. dolerių ver-
tės JAV prekėms. Jie apims daugelį že-
mės ūkio ir maisto produktų, tokių
kaip sojos pupelės, o tai pakenks JAV
ūkininkams. Vėliau bus taikomos ati-
tinkamos priemonės naftai, propanui
ir cheminėms medžiagoms.

JAV laukia Rusijos žingsnio   
Maskva (BNS) – Washingtonas

nori, kad Rusija joms išduotų 13 savo
piliečių, įtariamų prisidėjus prie ki-
šimosi į 2016-ųjų JAV prezidento rin-
kimus, pareiškė amerikiečių senato-
rius John Kennedy. „Jei Rusija mus pa-
remtų ir išduotų tuos žmones Jungti-
nėms Valstijoms, kad jie galėtų stoti
prieš Amerikos teismą, rusų valdžia
pamatytų, jog yra šių žmonių kaltės
įrodymų”, – sakė senatorius.

J. Kennedy priminė, jog JAV dėl
įtariamo Maskvos kišimosi į 2016-ųjų

rinkimus, kaltinimai buvo pareikšti 13
Rusijos piliečių, susijusių su Sankt Pe-
terburgo mieste veikusia Interneto
tyrimų agentūra pavadinta įstaiga. Iš
šio vadinamojo „trolių fabriko” per ne-
tikras socialinių tinklų paskyras buvo
platinamos tendencingos žinutės.

„Perspėjome savo pašnekovus: jei
Rusija ir toliau kišis į JAV vidaus rei-
kalus ir padarys tai lapkričio rinki-
muose į Kongresą, mūsų reakcija bus
staigi ir labai griežta”, – pridūrė se-
natorius.

Rusija įtakojo ir „Brexit“ referendumą
Londonas (ELTA) – Rusija įta-

riama dariusi įtaką ir „Brexit” refe-
rendumui Didžiojoje Britanijoje. Kelios
žiniasklaidos priemonės skelbia, kad
Nacionalinė nusikaltimų agentūra
(NCA) atlieka atitinkamą tyrimą.

Tyrimo centre yra verslininkas
Arron Banks, kuris „Brexit” kampa-
nijai paaukojo 10 mln. dolerių ir tapo
didžiausiu individualiu aukotoju Jung-

tinės Karalystės istorijoje. 
Teigiama, kad jis keliskart susi-

tiko su Rusijos diplomatais. Be kita ko,
buvo kalbama apie galimus verslus Ru-
sijoje. Tai rodo elektroniniai laiškai,
kuriuos gavo NCA. Agentūra tyrimo
nei patvirtino, nei paneigė.

Rusija jau yra įtariama kišimu-
si į rinkimus JAV bei Europos šaly-
se. 

Anglijoje vėl incidentas su  „Novičiok“ 
Londonas (ELTA) – Pra-

ėjus keturiems mėnesiams po
nuodų išpuolio prieš dvigubą
rusų agentą Sergej Skripal ir jo
dukterį, „Novičiok” grupės ko-
vine medžiaga Anglijoje vėl ap-
nuodyti vyras ir moteris. Tai
parodė britų karinių pajėgų
cheminės laboratorijos tyrimo
rezultatai.

Pranešama, kad pora gy-
doma toje pat ligoninėje Salis-
buryje, kur gulėjo 67-erių S.
Skripal ir jo 33-ejų duktė Julija.

Nėra duomenų, kad į nau-
jas aukas taikytasi tyčia. Poli-
cijos duomenimis – aukos yra 45 metų
vyras ir 44-erių moteris iš to paties re-
giono. 

Britų žiniasklaida jau spėlioja,
kad pora galimai netyčia kontaktavo
su nuodais, kurie buvo panaudoti per
išpuolį prieš S. ir J. Skripal. 

Po incidento atsargumo sumeti-
mais atitvertos kelios zonos Salisbu-
ryje bei poros gyvenamojoje vietoje
Amesburyje. Sveikatos tarnyba ne-
kalba apie „reikšmingą pavojų” vi-
suomenei. Pora, prieš pasijusdama
blogai, be kita ko, lankėsi renginyje
bažnyčioje. 

Neliks vienkartinių plastikinių šiaudelių 
Hamburgas (Faktai.lt) – Vokieti-

jos prekybos centrų grupė „Rewe” pa-
skelbė stabdanti plastikinių vienkar-
tinių šiaudelių pardavimą 6 tūkst.
savo parduotuvių. 

Grupė daugiau nebeužsakys šiau-
delių, bet parduos turimus, kol jie pa-
sibaigs, pranešė „Rewe”, „Penny” ir
„Toom”  prekės ženklus valdanti ben-
drovė. Nuo  ateinančių  metų pra-
džios ji vietoj plastikinių šiaudelių
pasiūlys pakartotinai naudojamas al-
ternatyvas, pagamintas iš tokių me-

džiagų kaip popierius, kviečių žolė ar
nerūdijantis plienas. 

Pastarosiomis savaitėmis didė-
jantis plastikinių atliekų lygis pasau-
lio vandenynuose tapo karšta tema.
Europos Sąjunga ir Jungtinės Kara-
lystės vyriausybė ragina uždrausti to-
kius vienkartinius produktus kaip
minėti šiaudeliai. „McDonald’s” taip
pat jau pranešė apie panašius žings-
nius, skirtus plastikiniams šiaude-
liams iš tinklo restoranų ar parduo-
tuvių pašalinti. 

EBPO vadovas: Lietuva turi kovoti su „še-
šėline“ ekonomika. 

R. Dačkaus / Prezidentūros nuotr.

Nuo „Novičiok“ nukentėjo Dawn Sturgess ir Char-
lie Rowley. BBC nuotr.
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Šimtas oreivių iš viso pasaulio Kaunui
dovanoja neregėto masto šventę „Su
laisvės vėju”. Esant palankioms oro
sąlygoms, spalvingi karšto oro balionai
kils į dangų keturias dienas iš eilės, siek-
dami rekordų ir varžydamiesi dėl sim-
bolinio 1009 eurų piniginio prizo bei
įspūdingos taurės.

Oro balionai šiomis šventinėmis
dienomis kyla iš Nemuno salos.
Vienas iš renginio akcentų –

specialiai šiai iškiliai valstybės progai
pasiūtas ir įsigytas „Šimtmečio” oro
balionas su tautine simbolika. Jis kas-
kart drauge kelia ir tautinę vėliavą, o
Valstybės dienos proga liepos 6-osios
vakarą danguje išskleis 100 metrų ilgio
ir keturių su puse metrų pločio tris-
palvę. Tai turėtų būti Lietuvos rekor-
das, kaip ir šimtas sykiu iš tos pačios
vietos kylančių oro balionų, tad šiuos
skaičius renginio organizatoriai mė-
gins užfiksuoti Lietuvos rekordų re-
gistravimo agentūroje „Factum”.

„Šimtmečio” oro balionas tuo pa-
čiu atlieka ir esminę varžybų funkci-
ją – jis yra vadinamoji „lapė”. Jam pa-
kilus, leidžiama ir kitiems balionams
pradėti pūtimą. Dalyviai skuba grei-
čiau prisipūsti ir pakilti, nes turi vy-
tis nuskridusį orientyrą. Ten, kur
„lapė” nusileidžia, patiesiamas taiki-
nys, į kurį dalyviai praskrisdami turi
mėtyti žymeklius. Taikliausieji ati-
tinkamai pelno taškus.

Karaliaus Mindaugo karūnavimo

dieną, prieš pakylant oro balionams,
virš Nemuno salos specialią parodo-
mąją programą atliks akrobatinio pi-
lotažo grupė ANBO. Pilotai savo apsi-
rodymui planuoja panaudoti trispal-
vius dūmus. Tuo metu liepos 6–8 die-
nomis rytais kauniečiai galės stebėti
virš miesto praskrendančius šimtą oro
balionų. Apie 8 val. jie kils iš bet kur –
stadionų, aikščių, parkų ar skverų bei
kitų Kauno erdvių, kur pakaks vietos
prisipūsti oro balionus. Čia daug kas
priklausys nuo vėjo krypties, nes da-
lyvių orientyru taps Nemuno sala. Čia
lauks pirmasis kryžiaus formos taiki-
nys, ties kuriuo oreiviai irgi bandys pa-
demonstruoti kuo didesnį taiklumą. To-
liau jie seks ir vysis „lapę”, kuri rodys
kryptį kito taikinio link.

Sudarinėdami dalyvių sąrašus, or-
ganizatoriai pusę vietų rezervavo Lie-
tuvos oreiviams, 30 – kolegoms iš kitų
Europos Sąjungos (ES) šalių ir po 10
vietų ne ES valstybėms bei kitiems
kontinentams. Laukiama atvykstant
svečių net iš Indijos bei Kinijos. Šven-
tiškų varžybų nugalėtojas gaus ypa-
tingą trofėjų – išskirtinio didžiulę tau-
rę ir 1009 eurų piniginį prizą. Jis bus
sudėtas 1 euro monetomis į specialų
odinį kapšą. Tai simbolinė suma, reiš-
kianti, kad būtent 1009 metais Lietuva
pirmąkart buvo paminėta Saksonijos
rašytiniuose šaltiniuose ir nuo to lai-
ko praėjo irgi lygiai 1009 metai. 

Parengta pagal Lietuvos 
žiniasklaidos pranešimus

Rusijoje vykstančio pasaulio futbolo
čempionato paskutinėse aštuntfinalio
rungtynėse Maskvoje antradienį, liepos
3 dieną, Anglijos rinktinė po 11 m bau-
dinių serijos įveikė Kolumbijos futbo-
lininkus. 

Anglija ketvirtfinalyje šešta-
dienį žais su Švedija, kuri pa-
saulio futbolo čempionato prie-

špaskutinėse aštuntfinalio rungtynė-
se 1:0 (0:0) įveikė Šveicarijos koman-
dą. 

Šeštadienį taip pat susitiks Rusija
ir Kroatija. Čempionato šeimininkė
Rusijos rinktinė pateko į ketvirtfinalį
po 11 m baudinių serijos įveikusi Is-
panijos komandą. Kroatijos rinktinė
kelialapį į ketvirtfinalį pelnė taip pat

po 11 m baudinių serijos įveikusi Da-
nijos futbolininkus.

Penktadienį ketvirtfinalio etapą
pradėjo Urugvajus ir Prancūzija (lei-
džiant laikraštį jau paaiškėjo rungtynių
baigtis – 2:0 Prancūzijos naudai – Red.)
bei Brazilija ir Belgija. 

Urugvajaus rinktinė aštuntfinaly-
je 2:1 (1:0) įveikė Europos čempionę Por-
tugalijos komandą, o Prancūzijos rink-
tinė 4:3 (1:1) įveikė praėjusių pirme-
nybių vicečempionus Argentinos fut-
bolininkus.

Brazilijos rinktinė į ketvirtfinalį
pateko 2:0 (0:0) nugalėjusi Meksikos ko-
mandą, o Belgijos rinktinė – po dra-
matiškos kovos 3:2 (0:0) įveikusi Japo-
nijos futbolininkus.

Finalas vyks liepos 15 dieną Mask-
vos Lužnikų stadione. 

Nepaisant istorinės nesėkmės pasaulio
futbolo čempionate Rusijoje, Joachim
Loew lieka vadovauti nacionalinei rink-
tinei. Vokietijos futbolo federacija (DFB),
nepaisant gėdingo rinktinės pasirody-
mo, pareiškė pasitikėjimą strategu. 

J. Loew prie rinktinės vairo stojo
2006-aisiais, pakeitęs Juergen
Klinsmann. Jo karjeros trenerio

poste kulminacija buvo 2014-aisiais
Brazilijoje iškovotas pasaulio čempio-
nų titulas. 58-erių treneris savo sutar-
tį gegužę pratęsė dvejiems metams iki
2022-ųjų. 

Vokietijos futbolininkai planetos
pirmenybėse 0:1 nusileido Meksikai, 2:1
įveikė Švediją bei 0:2 turėjo pripažinti
Pietų Korėjos pranašumą. 3 taškus su-
rinkę vokiečiai F grupėje liko pasku-
tiniai – ketvirti.

Tarptautinės krepšinio federacijos
(FIBA) paskelbtame naujoje pasaulio
vyrų komandų lentelėje Lietuvos rink-
tinė išliko šeštojoje vietoje.

2019metų pasaulio čempionato
pirmajame atrankos etape

visas šešias pergales iškovojusi Lietu-
va turi 619 taškų.

Vertinimų lentelėje tebepirmauja
pasaulio ir olimpinė čempionė JAV
komanda (748,1 tšk.). Antrąją vietą už-
ima Ispanija (706,7 tšk.), trečiąją –
Prancūzija (647,7 tšk.).

Latvijos rinktinė (396,9 tšk.) išliko
16-a, o Estijos komanda (156,4 tšk.) – 47-
a.

Iš viso klasifikuotos 159 šalys. 

Pasaulio futbolo čempionatas:
prasidėjo ketvirtfinalio kovos

J. Loew lieka vadovauti 
Vokietijos futbolo rinktinei

J. Loew lieka vadovauti Vokietijos futbolo rinktinei. EPA-ELTA nuotr.

Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė
– 6-ta pasaulyje 

Danguje virš Kauno – rekordinis
oro balionų spiečius

Šventė „Su laisvės vėju”. 

Anglijos futbolininkai džiaugiasi pergale. EPA-ELTA nuotr.
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RASA SĖJONAITĖ 

Šiais  laikais, kai jauni žmonės lai-
kino gyvenimo stoteles renkasi
Vakarų Europoje ar Skandina-

vijoje, Rasa Kuzmaitė štai jau dešimt
metų gyvena Gruzijos (Sakartvelo) sos-
tinėje Tbilisyje. 2008 m. gruodį į šią šalį
atvykusi kaip Europos savanorių tar-
nybos (EST) savanorė, Rasa savano-
rystės misiją vykdė viename Tbilisio vai-
kų centre. Likimas lėmė, kad šiandien
jauna moteris tampriai įleido šaknis šio-
je Eurazijos valstybėje ir apie grįžimą
į Lietuvą kol kas negalvoja.

Kodėl priėmėte sprendimą ilgesniam lai-
kui pasilikti šioje šalyje?

Patiko šalis, žmonės, tad pasibai-
gus metų projektui grįžau jau su kita
veikla. Galiausiai sukūriau šeimą, o
taip pat kartu su dviem lietuviais part-
neriais įkūrėme verslą – organizuoja-
me keliones po Gruziją ir kaimynines
šalis. Beveik 10 metų Gruzija yra mano
namai, su vyru auginame vienerių
metukų mažylį, su partneriais vystome
verslą, tad bent jau kol kas planų keis-
ti gyvenamąją vietą nėra. 

Šalis patraukli giliomis tautinėmis tra-
dicijomis, tačiau sunkiai vaduojasi iš po-
sovietinio režimo sąstingio. Gal galėtumė-
te prisiminti pirmuosius įspūdžius, kai pra-
dėjote kurtis Sakartvele? 

Nuo pat pradžių gyvenu Tbilisyje.

Lietuve Sakartvele būti gera

Sostinė laisvesnė, todėl svetimšaliui in-
tegruotis čia lengviau, nei mažesniuose
provincijos miesteliuose. Tbilisyje kur
kas lengviau susirasti bendraminčių ir
bet kokios veiklos mastai kitokie. Ži-
noma, atvykus didžiausias sunkumas
yra kalba ir  nelotyniška abėcėlė. Iš pir-
mo žvilgsnio gruziniškas raidynas –
vieni į kitus panašūs kabliukai (juo-
kiasi). Kadangi dirbau su vaikais, ku-
rie kalbėjo tik gruziniškai, tad jie ir
buvo mano pirmieji mokytojai, kurie
išmokė mane gruziniškų raidžių. Tie-
sa, pirmuosius mėnesius gyvenau šei-
moje, kurią sudarė mama ir dvi suau-
gusios, keturiasdešimtmetį perkopu-
sios dukros, tad jos pažindino ne tik su
gruziniška buitimi, bet mokė mane,
kaip bebūtų keista, rusų kalbos (nors
ir pačios ja laisvai nekalbėjo). Reikia
pripažinti, kad kasdieniame gyvenime
ji man pravertė. Man integracija ne-
buvo sunki, nuo pat pirmųjų dienų
Gruzija ,,prilipo”, pamėgau Tbilisį –
gražų ir savitą miestą. Nors turbūt la-
biausiai pavergė patys žmonės – jų at-
virumas, geranoriškumas, su kuriuo
susidūriau nuo pat pradžių ir kuris, tie-
są pasakius, iš pradžių net baugino. 

Lietuvos ir Gruzijos kelias į Nepriklau -
so mybę prasidėjo po Sovietų Sąjungos
griū ties, ir nuo to karto vis bandoma ieškoti
politinių panašumų įgyvendinant demok-
ratinius procesus. Kaip sekasi gruzinams kur-
ti valstybingumą?

Jų oficialus ir bent jau, manau, di-
džiosios jaunimo dalies noras – būti va-
karietiška šalimi. Tad jeigu laikysis tos
krypties, kartu su kitų – pažengusių ša-
lių pagalba po truputį privalės keistis
ir priimti diktuojamas sąlygas. Di-
džiausia problema, matau, yra ne tiek
pačių sprendimų priėmimas, kas irgi,
žinoma, svarbu, kiek jau priimtų spren-
dimų įgyvendinimas, kontrolė ir ko-
kybė. Nesinori kalbėti stereotipais
apie visą tautą, bet vis dėlto tam tikri
apibendrinimai gali būti daromi. Daž-
nai tenka susidurti su gruzinų išdi-
dumu, – kartais jie būna kvailai prin-
cipingi, o juk bet kokių pokyčių įgy-
vendinimui svarbiausia yra motyvuo-
tas noras keistis ir pripažinti žinių
spragas, priimti kitų patarimus, pa-
galbą, gerąją patirtį. 

Ar nė karto neteko  gailėtis dėl spren-
dimo gyventi šiame krašte?

Ne, tikrai neteko. Taip, yra daug
dalykų, kurie erzina, ir labai norėtųsi
juos išgyvendinti; juos ypač pajuntu
grįžusi iš atostogų Tėvynėje. Betvarkė,
chaotiškas ir neatsargus eismas, už-
terštumas, miesto planavimas, tiks-
liau – jo nebuvimas – nesibaigiančios
statybos naikinant žalumą, neprogno-
zuojamas gruziniškas laiko planavi-
mas, atsainus klientų aptarnavimas
daugelyje įstaigų, tingumas ir pan.
Bet visada stengiuosi sau priminti,
kad tai jų šalis, kuriai istorija nepa-
šykštėjo sunkumų, ir jie patys turi
nutiesti kelią geresnio gyvenimo link.

Žinoma, jaučiuosi turinti teisę
savo nepasitenkinimą išreikšti ir ne-
patinkamus dalykus bandyti keisti,
išaiškinti, ir, neabejoju, kad reikia tai
daryti. Juolab man Sakartvelas nebė-
ra tik kažkokia šalis, į kurią atvykau
pabūti, dabar ji yra mano sūnaus ant-
roji Tėvynė, tad aš nebegaliu žiūrėti iš
šono, man natūraliai rūpi, kaip klos-
tysis šios šalies ateitis. 

Nemažai svetimšalių tiesiog negali
pritapti prie Jūsų minėtų, protu sunkiai pa-
aiškinamų šios šalies ,,išskirtinumų”.

O gal vis dėlto yra racionaliai ne-Kartą apsilankę Gruzijoje, iš jos išvažiuoja pilni teigiamų įspūdžių, gerų emocijų, širdingų pokalbių, naujų smagių pažinčių.

Įprasti ir kasdieniai Sakartvelo vaizdai: pliaže besiganančios karvės.

Sakartvelas lietuvei (k.) tapo antrąja Tėvyne.  Asmeninio albumo nuotraukos
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Atkelta iš 1 psl.

Norintys dalyvauti konkurse ir
pakliūti ant šio unikalaus pašto ženk-
lo turėjo prisiregistruoti iniciatyvos
svetainėje www.4000000.lt ir siųsti kvie-
timus pažįstamiems lietuviams ar jų
palikuonims visame pasaulyje jungtis
prie 4 milijonų choro.

Už kiekvieną patvirtintą kvie ti mą
buvo skiriami virtualūs gintariu kai.
Daugiausiai jų surinkę tapo preten-
dentais į atvaizdą pašto ženkle.

„Praktika rodo, kad absoliuti dau-
guma išvykusių lietuvių – ypač tų, ku-
rie emigravo prieš kelis dešimtme-
čius ar dar seniau – ryšį su Lie tuva pa-
laiko tik per giminaičius, draugus ar
pažįstamus, gyvenančius Lietuvoje.
Ko gero, neberasime nė vie no žmogaus
Lietuvoje, kuris nepa žinotų bent vieno
lietuvio, gyvenan čio užsienyje – Lon-
done, Sydney ar San Paule. Pranešti
jiems, kad Lie tuva šiemet švenčia at-
kūrimo šimtmetį, ir pakviesti juos ta
proga kartu sugiedoti himną, manau,
yra kiek vieno iš mūsų pilietinė pa-
reiga. Ti kime, kad galimybė atsidurti
ant pašto ženklo žmonėms taps papil-
doma paskata tai padaryti”, – sakė
iniciatyvos „Lietuva 4.000.000” vadovas
Raimundas Daubaras.   

Konkurso būdu ant pašto ženklo
buvo atrinkta 80 žmonių, kurie per ini-
ciatyvos platformą pakvietė daugiau-
siai lietuvių iš visų pasaulio žemynų.

Dar 20 žmonių, kurie labiausiai
nusipelnė savo kasdieniu darbu jun-
giant lietuvius pasaulyje, išrinko spe-
ciali pašto ženklų bloko leidybai su-
rinkta komisija. Komisiją sudarė at-
stovai iš pagrindinių lietuvius pa sau-
lyje jungiančių organizacijų: Ma rijus
Gudynas, Užsienio reikalų ministeri-

jos Užsienio lietuvių departamento
direktorius; Kotryna Stan kutė, „Global
Lithuanian Leaders” vadovė; Dalia
Henke, Pasaulio Lie tuvių Bendruo-
menės (PLB) pirmi ninkė; Vladas Olei-
nikovas, Pasaulio Lietuvių jaunimo są-
jungos pirminin kas; Ričardas Degutis,
LR susisiekimo viceministras, pašto
mokos ženklų leidybos komisijos pir-
mininkas; Asta Sungailienė, AB Lie-
tuvos paštas generalinė direktorė; Ieva
Davydenko – iniciatyvos „Lietuva
4.000.000” at stovė.

Ant pašto ženklų bloko pateko
specialios komisijos atrinktų 20 as-
 menybių, pasaulio Lietuvai kasdie-
niu darbu nusipelniusių atvaizdai.
Tarp jų – Vilniaus arkivyskupas met-
ropolitas Gintaras Grušas, meninin kas
Jonas Mekas, olimpinė plaukimo čem-
pionė Rūta Meilutytė, muzikantas Jur-
gis Didžiulis, rašytoja Rūta Še petys,
poetas Tomas Venclova, daili ninkas Sa-
muelis Bakas, Nobelio ekonomikos
premijos laureatas Ro bert Shiller, di-
rigentė Mirga Graži nytė-Tyla, aktorė
Rūta Lee, kun. Antanas Saulaitis, PLB
aktyvistas Rimvydas Baltaduonis,
verslininkai ir filantropai Jūratė Ka-
zickaitė bei Stenley Balzekas Jr., ke-
liautojas Paulius Kovas, profesoriai
Egidijus Aleksandravičius ir Algir-
das Avi žienis, Bogotos miesto meras
Anta nas Mockus ir kiti Lietuvoje bei
pa saulyje žinomi lietuvybės puoselė-
tojai. 

Konkurse sulaukta dalyvių iš Ja-
ponijos, Pietų Afrikos Respublikos,
Vietnamo, Singapūro, Kinijos, Guern-
sey salų ir daugybės kitų šalių.

Pašto ženklų blokas „Pasaulio Lie-
tuva” išleistas birželio 29 d. 

Parengė Vitalius Zaikauskas

Šimtas veidų ant pašto ženklų

Ženklų pristatymo renginyje.                                                Lietuvos pašto”, Diena.lt nuotraukos

Konkurse dalyvavo lietuviai iš visų pasaulio žemynų.

paaiškinamų dalykų, kodėl viena ar
kita aplinka tinka vienam ar kitam
žmogui? Pažįstu žmonių, kurie purto-
si Gruzijos, kuriems trukdo šalies mi-
nusai, bet aš žinau, kad esu nevietinė,
suprantu, kad Lietuvoje gyvenimas
daugeliu prasmių yra geresnis, bet
man čia gera, aš čia jaučiuosi sava.
Nors esu atvykėlė, man niekada nete-
ko skaudžiai pasijusti svetimšale.

Ar gyvenant šioje šalyje buvo kokių nors
išskirtinių ,,gruziniškų dalykų”, prie kurių
lietuviškas mentalitetas niekaip negalėjo pri-
prasti?

Priprasti, žinoma, galima prie vis-
ko, tada tai jau ir nebestebina, bet ne-

pasitenkinimas niekur nedingsta.
Tad tokie paprasti dalykai, kaip su-
dėtingas perėjimas per pėsčiųjų per-
ėją, nes jie tiesiog neįpratę praleisti,
netvarkingas vairavimas... O gruzi-
niškos eilės?! Juk tai tiesiog eilės ne-
buvimas, o kažkokia žmonių grūstis!
Šiukšlinimas gatvėse, elektros, van-
dens, interneto ryšio dingimas be
įspėjimo, parduotuvėse parduoda-
mi produktai su pasibaigusiu galio-
jimo laiku, nepunktualumas – visa
tai kasdienybėje kartais veda iš pu-
siausvyros. Tačiau sakoma, kad gru-
zinų temperamentas neleidžia liūdėti
nei jiems patiems, nei svečiui. Jie net
sunkiausiais gyvenimo momentais
sugeba nepamiršti savo užstalės tra-
dicijų ir vos keliais liūdnais tostais
parodę tikrąjį įvykio tragizmą, čia
pat toliau gali švęsti Gyvenimą. 

Žinau, Gruzijoje gyvena nemažai
lietuvių. Kaip sekasi puoselėti lietuvybę,
ar dažnai būna lietuvių suėjimų?

Esu dėkinga ir iki šiol labai
džiaugiuosi Lietuvos Respublikos
ambasada Sakartvele, kurioje dir-
bantys žmonės, žinoma, keičiasi, ta-
čiau veikia atviromis durimis, buria
mus, čia laikinai ar nuolat gyve-
nančius lietuvius – organizuoja ren-
ginius, Lietuvai svarbių datų šven-
timą, minėjimus, įvairius projektus.
Esu įsitraukusi ir į lietuvių jaunimo
Gruzijoje asociaciją ,,Labas”, kurio-
je kartu su čia sutiktomis ir artimo-
mis draugėmis stengiamės organi-
zuoti veiklą, jungiančią mus, lietu-
vius. 

Jeigu reiktų vienu žodžiu apibūdin-
ti Jūsų gyvenimo Gruzijoje tarpsnį, koks
tai būtų žodis?

Puikus. O išties tai natūraliai gy-
venimiškas – su kasdieniais džiaugs-
mais, rūpesčiais, iššūkiais, siekiais
ir svajonėmis. Nors šiame interviu
apie Sakartvelą daugiau kalbėjau
kritiškai, tačiau tai, kad čia gyvenu
ir noriu gyventi, reiškia tik viena –
man pliusų yra daugiau nei minusų
(kurių bent dalį, tikiu, galima įveik-
ti), ir tikrai yra dalykų, kurių Lie-
tuva (ar mes, lietuviai) gali pasi-
semti iš gruzinų. Dauguma svečių, at-
vykstančių susipažinti su šalimi, iš-
važiuoja kupini teigiamų įspūdžių,
gerų emocijų, gražių gamtos vaizdų,
įdomių istorijų, širdingų pokalbių,
naujų, smagių pažinčių. 

Sakartvelas – tai šalis, turinti
daug gero ir gražaus. Kadangi dirbu
turizmo srityje, matau, kad galimy-
bės, deja, dar neišnaudotos. Tačiau
turistai čia važiuoja, jų kasmet dau-
gėja, dauguma jų įsimyli šią šalį ir
grįžta vėl. Ir tas šalies žavesys, mano
manymu, slypi ne tiek nuostabioje
gamtoje, įdomioje istorijoje, saulėje,
skaniame maiste ir vyne, bet grei-
čiausiai pačiuose Gruzijos žmonėse
ir jų įgimtame mokėjime draugauti.

Aš esu dėkinga Sakartvelui kaip
šaliai, kurią atradau savo gyvenime
ir kuri galiausiai tapo mano namais
ir svetingai priėmė mane. Čia sukū-
riau šeimą, verslą, čia atradau tikrai
artimų ir brangių draugysčių. Patys
gruzinai myli ir mėgsta atvykėlius,
o ypač Lietuvą ir lietuvius, tad lie-
tuve būti čia yra gera. Galima saky-
ti, gyvenu su pasididžiavimo jausmu
savo Tėvyne labiau nei gyvendama
Lietuvoje.  Kasdien  patiriu   pagar-
bą, meilę ir draugiškumą mano ša-
liai!

Lavašo (gruziniškos duonos) pardavėjas. 

Rasa Kuzmaitė su sūneliu.                                                                       Emrata Photography nuotr.



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

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

laikraščio gyvavimą daugelį metų! 

Draugo fonDas • 4545 W. 63rd st., Chicago, IL 60629 •
tel: 773-585-9500 • www.draugofondas.org
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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 

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
5706 W 111th St., Chicago Ridge, IL
Tel. 708-636-6622

DR. ELIGIJUS LELIS
Akių ligos ir chirurgija

1192 Walter St, Lemont, IL 60439
963 N. 129th Infantry Dr. #110

Joliet, IL 60435
Tel. 815-723-1854

Stuburo ir SKAuSmo LigoS 

SUREnDER LAL, MD
Specialybė - vidaus ligos

7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652

Tel. 773-434-2123
Valandos susitarus

JOnAS V. PRUnSKIS, MD
TERRI DALLAS-PRUnSKIS, MD

ir partneriai Illinois Pain Institute
Nugaros, sprando, galvos, sąnarių, 

sužeidimų darbovietėje bei kitų vietų
skausmo diagnozės ir gydymo specialistai.

Elmhurst: 630-748-3300
Elgin: 847-289-8822

McHenry: 815-363-9595
Barrington: 847-852-2000

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

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. 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

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 

PADEDAME SURASTI, NUPIRKTI IR ATVEŽTI 
AUTOMOBILIUS IŠ BET KURIO JAV AUKCIONO.
PERSIUNČIAME AUTOMOBILIUS IR DETALES.

ATLIEKAME AUTOMOBILIŲ REMONTĄ!
Tel. 708-430-4710, 630-774-1192

.
KEPYKLA IR DELIKATESAI

6216 W. Archer Ave., Chicago, IL 60638
Tel. 773-581-8500

• Lietuviška duona ir raguoliai
• Vestuviniai ir įvairūs tortai
• Siunčiame mūsų produktus UPS
• Atidaryta 7 dienas per savaitę
• Aplankykite mūsų svetainę – www.racinebakery.com

www.vytistours.com
info@vytistours.com

4024 235th St., Douglaston, NY 11363

Bronė Barakauskienė
Tel fax: 708-403-5717
mamabar3@aol.com

Rita Penčylienė
Tel fax: 708-923-0280
pencylar@comcast.net

ATSTOVYBĖ ČIKAGOJE

Siūlome pigiausius skrydžius visomis oro linijomis
iš Čikagos ir kitų Amerikos miestų į

LIETUVĄ

1-800-778-9847

Teiraukitės mūsų 2018 m. brošiūros. Ją galite patys išsispausdinti adresu:
www.vytistours.com

Specialios turistinės kelionės į Baltijos kraštus 2018 m.
Dėl informacijos skambinkite Ritai Penčylienei

Kainas sužinoti ir užsisakyti vietas galite 
www.vytistours.com

Siūlome informaciją apie specialias nuolaidas
Atsiųskite savo el. pašto adresą

Specialios turistinės kelionės į Baltijos kraštus ir į Dainų ir Šokių Šventę 2018 m. 
Dėl informacijos skambinkite Ritai Penčylienei



S K E L B I M A I  773-585-9500 skelbimai@draugas.org

W W W. D r A u g A S . o r g

Sudoku nr. 131
Į tuščius langelius surašykite skaičius nuo 1 iki 9 taip, 

kad vie   no di skai čiai nesikartotų nei eilutėse, 
nei stulpeliuose, nei 3X3 kvadratuose. 

Su do ku atsakymas – trijų skaitmenų pažy mė tuose 
lan geliuose suma.
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www.draugas.org

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

PERFINANSAVIMAS ir NUOMA

rasa mitkus
Nekilnojamojo turto ir paskolų brokerė

Ar žinote, kad vienas didžiausių interneto
prekybos svetainių „Amazon“ turi labai

gražią programą, pavadinimu „Smile“,
skirtą paremti pelno nesiekiančias or-

ganizacijas? „Amazon“ nuo kiekvie-
no pirkinio skiria 0.5 proc. išleistos su-

mos jūsų pasirinktai organizacijai – jums tai ne-
kainuoja nė cento.

Perkant dovanėles iš „Amazon”, kviečiame pasirinkti „Draugas
Foundation” organizaciją. Taip papildomai neišleisdami nė cento, jūs

paremsite „Draugo”, „Draugas News” ir „Lithuanian Heritage” leidinius.

Kaip tai padaryti? Ruošdamiesi apsipirkti „Amazon”, įveskite smile.ama-
zon.com/ch/36-3916303 interneto adresą.  Dėkojame už paramą – net ir ma-
žiausia auka yra reikšminga ir reikalinga!  Praneškite apie tai kitiems! 

DRAUGAS, 4545 W. 63rd Street, Chicago, IL 60629 

administracija@draugas.org

www.draugofondas.org

,,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

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

Aušra Kriščiūnaitė Padalino
Broker/savininkė

Kalbame lietuviškai, ispaniškai, angliškai

Patirtis – daugiau nei
35-eri metai

PERKA

Advokatas
GInTARAS P. ČEPĖnAS

6436 S. Pulaski Rd., 
Chicago, IL 60629

Tel. 773-582-4500
Valandos pagal susitarimą

ADVOKATAIREAL ESTATE

BRAnGIAI PERKU 
GINTARO DIRBINIUS

IR GINTARO GRYNUOLIUS.
tel. 708-603-5494

Cell: 773.896.7370 
RaimondaRealtor@gmail.com

Reikia pagalbos
PARDUODANT ar

PERKANT nekilnojamąjį
turtą Floridoje, Tampa
Bay, St. Petersburg ar

aplinkiniuose miestuose?

Raimonda Misiunas
Realtor

Padėsiu Jums visais su nekilnojamu

turtu susijusiais klausimais!

PERKRAUSTYMAS – MOVING
20 metų patirtis

arvidas tel. 773-251-2170
arnoldas tel. 331-642-5225

PARDAVIMAS�IR�TAISYMAS
MIGLINAS TV

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

PASLAUGOS



http://draugokalendorius.org
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Ant vieno iš akmenų yra signata-
ro J. Vailokaičio portretas, o ant kito
akmens antroje jo pusėje skulptorius
iškalė tokį tekstą: „Šioje vietoje buvu-
sioje Sintautų valsčiaus Piktžirnių
kaimo sodyboje XIX–XX a. gyveno ūki-
ninkų Petronėlės ir Motiejaus Vailo-
kaičių šeima, kuri Lietuvai išaugino
aštuonis vaikus. Žymiausi iš jų – ban-
kininkas Jonas Vailokaitis (1886–1944)
ir kunigas Juozas Vailokaitis (1880–
1953)”.   

Paminklą pašventino Sintautų pa-
rapijos klebonas Artūras Vaškevičius.
Po to prie naujai atidengto paminklo
kalbėjo zanavykų draugijos atstovai iš
įvairių Lietuvos vietų, taip pat į iškil-
mes atvykęs bankininkas ir ekono-
mistas Gitanas Nausėda, pastebėjęs,
kad iki šių dienų iš J.Vailokaičio yra
mokomasi, jis yra bankininko etalonas.
Pastebėjęs, kad šis signataras turėjęs
itin stiprų lietuvybės geną, svečias
ragino zanavykus deramai įamžinti ir
kito Vasario 16-osios akto signataro,
spaustuvininko Saliamono Banaičio at-
minimą. 

Vailokaičių giminės vardu kalbė-
jo J. Vailokaičio sesers Agotos anūkas
Julius Bazevičius. Padėkojęs visiems
už signataro atminimo įamžinimą jis
apgailestavo, kad sovietmečiu apie sig-
natarą buvo skleidžiama daug melo
vien todėl, kad jis buvo turtingas. J. Ba-

zevičius itin dėkojo V. Terleckui už kny-
 gą apie J. Vailokaitį, kurioje atsklei-
džiama daug įdomių jo gyvenimo fak-
tų. Renginyje dalyvavo ir daugiau Lie-
tuvoje gyvenančių signataro giminai-
čių. 

Iškilmėse buvo padėkota ir pa-
minklo statybos rėmėjams – versli-
ninkams, akcinių bendrovių vado-
vams, taip pat kitiems asmenims, jiems
įteiktos atminimo dovanėlės. Gausus
būrys svečių lauko takeliu per rugių
lauką pasuko link automobilių, o Vai-
lokaitynėje liko iš tolo šviečiantis pa-
minklas ir ant naujo stiebo plevėsuo-
janti Lietuvos trispalvė. Ne vienas dar
prasuko pro Sintautų kapines, kur
buvo uždegtos žvakės ant ten besiil-
sinčių signataro tėvų Petronėlės ir
Motiejaus Vailokaičių kapo – paminklą
jiems broliai iš juodo marmuro užsa-
kė Italijoje.  

Jau rytojaus dieną Šakiuose, šalia
savivaldybės pastato atidengtas dar
vienas, skulptoriaus Mindaugo Šnipo
sukurtas paminklas trims iš Šakių
krašto kilusiems Vasario 16-osios akto
signatarams – Jonui Vailokaičiui, Sa-
liamonui Banaičiui ir vyskupui Jus-
tinui Staugaičiui. Skulptorius ant sim-
bolinio valstybės pamato iškaldino
visų trijų signatarų parašų faksimiles.
Naująjį paminklą pašventino kanau-
ninkas Donatas Jasulaitis.

Įamžintas signataro Jono
Vailokaičio atminimas
Atkelta iš 7 psl.

Paminklą šventina kunigas A. Vaškevičius
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PETKUS & SOn
FUnERAL DIRECTORS 

SUMMIT, 7300 W. ARCHER AVE. 

CICERO, 5940 W. 35 ST.

LEMOnT, 12401 S. ARCHER AVE. (& DERBY RD.) 
NATIONWIDE TOLL FREE (nemokamas) 

Tel. 1-800-994-7600
www.petkusfuneralhomes.com

11028 S. Southwest Hwy. Palos Hills, Illinois

(708) 974-4410 www.palosgaidasfh.com

„Geriausios laidojimo paslaugos”
suteikė

Žymenį

ALĖ NAMIKIENĖ

„Sudiev Tautine, sudiev stovyklos...” –
rašė v.s. Romas Fabijonas sa vo pasku-
tiniajame laiške balandžio mėn. v.s.
Antanui Saulaičiui SJ į Vilnių.

Vilkiuko įžodžiu 1938 m. Mažei-
 kiuose pasižadėjęs „Mylėti Dievą
ir Tėvynę”, kaip prityręs skautas

vytis tarnaudamas sulaukė Lietuviš-
kosios skautybės šimtųjų metų. Tik ne-
besulaukė X Tautinės stovyklos... Iš-
lydim Romą Fabijoną – mūsų Brolį, pa-
 si šventusį vadovą, tylų bendradarbį.

Romas Fabijonas gimė Mažei kiuo-
 se 1931 m. birželio 11 d., mirė 2018 m.
birželio 22 d. Čikagoje baigęs mokslą,
Romas buvo elektrotechni kos inžinie-
rius. Liūdesy lieka žmona s. Rita Da-
bulevičiūtė-Fabijonienė, duk ros Judi-
ta ir Silvija, sūnūs Po vilas, Andrius ir
Bronius bei jų šei mos.

Po Antrojo pasaulinio karo 1945 m.
Vokietijoje buvo atkurta lietuviš koji
skautija, kurioje Romas davė skauto
įžodį, ir 1947 m. kaip lietuvių skautų
reprezentacinio vieneto narys daly-
vavo Pasaulio skautų Jamboree Pran-
cūzijoje. Skautu vyčiu tapo dar Hanau,
Vokietijoje 1949 m. ir tais pa čiais me-
tais atvykęs į Čikagą, sušau kė stei-
giamąją skautų vyčių sueigą, parašy-
damas skelbimą „Drauge”. Dau gelį
metų v.s. Romas Fabijonas buvo skau-
tų „Lituanicos” tunto (Či ka goje), va-
dijoje, tuntininko pava duo toju, drau-
gininku, stovyklų vado vu, skautų vy-
čių „Plk. J. Šarausko” draugovės, bū-
relio ir židinio vadu.

Lietuvių skautų brolijos (LSB) va-
dijoje 1970–1975 m. buvo skautų vy čių
skyriaus vedėjo pavaduotoju ir vedėju,
1973 m. Jubiliejinėje stovykloje – skau-
tų vyčių pastovyklės vir šininku. Tre-
jas kadencijas, 1976–1984 m. brolis Ro-
mas buvo LSB vadovų lavinimo sky-
riaus vedėju, „Ąžuolo” mokyklos sto-
vyklų viršininku 1977 m. Rake, 1978 m.
VI Tautinėje stovykloje, 1980 m. Ro-
muvoje, Kanadoje, 1981 m. Australijo-
je.

V.s. Romas Fabijonas du kartus

buvo Lietuvos skautų sąjungos (LSS)
vadovybės rinkimų Koresponden ci-
 nio suvažiavimo pirmininku ir vėliau
prezidiumo nariu. Dalyvavo LSS ar-
chyvo-muziejaus darbuose ir visą de-
šimtmetį buvo ypatingas „Skautų
aido” bendradarbis (mokė, ruošė, gel-
bėjo darbe su kompiuteriu). 2008 m. ap-
dovanotas LSS Geležinio Vilko ordinu.

* * *
Daugelį metų kartu dirbus įvai-

riuose skautiškuose darbuose, neuž-
 mirštamos lieka dienos, kai daugumą
stovyklų ir švenčių palydėjo Romo
žmonos – sesės Ritos eilės. Jas kom-
piuterin įrašydavo Romas ir, siųsdamas
„Skautų aidui”, vis pridėdavo kokią
savo pastabą, iš kurių dažnai būdavo –
„čia ir vėl mano mūza”. Su meile ir pa-
garba Romui ir Ritai, dalinuosi „Skau-
tų aide” 2013 m. paskelbtas Ritos min-
tis iš eilėraščio „Ruduo”:

Neseniai linksmai dainavom,
Kai stovykloje žygiavom,
O dabar tik atminty
Jubiliejus mūs širdy...

Nuoširdžiai visus mylėkim,
Savo artimui padėkim,
Nes po metų, po kitų
Praretės būrys draugų. ￼

Ilgametė lietuvybės sergėtoja

A † A
GENOVAITĖ

MEILIŪNIENĖ
iškeliavo amžinybėn 2018 m.

birželio 17 d., sulaukusi garbaus
amžiaus – 101 metų.

Velionė ilgus metus dirbo Su-
sivienijime Lietuvių Amerikoje (SLA) ir ryžtingai siekė išlaiky-
ti šią garbingą istorinę organizaciją. Įkurta 1886 m. SLA yra se-
niausia be perstojo veikianti lietuvių organizacija. 

Būdama SLA vykdomoji sekretorė, a. a. Genovaitė daugelį me -
tų ne tik darbavosi, bet ir gyveno SLA pastate, kuriame savo lai-
ku  lankėsi ir dr. Jonas Basanavičius. 

Šią liūdesio valandą nuoširdžiai užjaučiame dukterėčią Jo nę
Elsbergaitę-Lefevre bei visus gimines ir artimuosius. 

Liū di me kartu su jumis.

SLA taryba, valdyba ir nariai

Romą Fabijoną išlydint

v.s. Romas Fabijonas

paskelbta popiežiaus vizito Baltijos šalyse programa
Vatikanas paskelbė popiežiaus Pranciškaus rugsėjo 22–25 dienomis įvyksiančio vi-
zito Baltijos šalyse programą. Popiežius Pranciškus lankysis Vilniuje ir Kaune, Rygoje
ir Agluonoje bei Taline.

Rugsėjo 22-ąją popiežius Pran ciškus rytą lėktuvu iš Romos oro uosto iš-
skris į Vilnių ir, planuojama, į Vilniaus tarptautinį oro uostą atskris 11:30 val. r.
Čia įvyks popiežiaus pasveikinimo iškilmės.

Iš oro uosto popiežius vyks man dagumo vizito pas Prezidentę Dalią Gry-
bauskaitę. Daukanto aikštėje popiežius Pranciškus susitiks su valdžios ir vi-
suomenės atstovais, diplomatinio korpuso nariais. 

4:30 val. p. p. Šventasis tėvas lan kysis Aušros vartų Švč. Mergelės Ma rijos,
Gailestingumo Motinos, koply čioje, su jaunimu susitiks Katedros aikštėje, ap-
silankys Vilniaus arkikatedroje bazilikoje. 

Sekmadienį, rugsėjo 23-iąją, po piežius išvyks į Kauną, kur Santakos par-
ke aukos šv. Mišias. Vėliau nu matyti popiežiaus Pranciškaus pie tūs su vysku-
pais Kauno kurijos rū muose, susitikimas su kunigais, vienuoliais ir vienuolėmis,
pašvęstaisiais ir pašvęstosiomis, seminaristais Kau no Šv. apaštalų Petro ir Po-
vilo arki katedroje bazilikoje.

Po to popiežius vėl grįš į Vilnių ir lankysis bei melsis Okupacijų ir laisvės
kovų muziejuje. 

Pirmadienį, rugsėjo 24 dieną, popiežius iš Vilniaus oro uosto išvyks į Rygą,
o rugsėjo 25-ąją, taip pat iš Vilniaus oro uosto, skris į Taliną.

ELTA

Vilniaus Lukiškių aikštėje liepos 5 dieną sudėta rekordinė – 36 kvadratinių metrų dy -
džio, Vyčio dėlionė. Renginys sutelkė šventiškai nusiteikusius vilniečius ir miesto sve-
čius, kurie prisijungė ir detalė prie detalės, kurių iš viso buvo 36, sudėjo istorinį Lietuvos
herbą – Vytį. Rekordinio dydžio dėlionę fiksavo ir Lietuvos rekordų agentūra „Factum”,
kurių atstovai išmatavę dėlionę informavo, kad 36 kv. m Vytis – rekordinio dydžio – 4,53
m pločio bei 5,12 m ilgio.       ELTA

Rekordinio dydžio Vyčio dėlionė nuklojo Lukiškių aikštę.                  Organizatorių nuotr.

Vietoj paminklo – dėlionė
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MABENKA RESTAURANT & BANQUETS
Chicago’s Finest Polish & Lithuanian Cuisine

10% OFF Breakfast – with this ad – until 11am

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

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

www.draugas.org

� Šakių klubo metinis narių susirinkimas įvyks
liepos 8 d., sekmadienį, 12 val. p. p. Švč. Mer-
gelės Marijos Gimimo parapijos salėje. Kvie-
čiame dalyvauti narius ir norinčius priklausy-
ti šiam klubui. 

� 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. Ma-
rijos Gimimo parapijoje tel. 773-776-4600
arba 773-860-7547 (Audra).

PAS MUS
IR

APLINK MUS

California Lithuanian Credit Union
Santa Monica, CA

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

Savings   1.20% 
IRA         1.40% 

Credit Cards  |  Mobile Banking 
International & Domestic Wires
Teen Accounts | College Savings

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

Amerikos lietuvių inžinierių ir ar-
chitektų  sajunga (ALIAS)  kartu su
JAV LB Marquette Parko  apylinkės
valdyba ir Lietuvos  šaulių organi-
zacija išeivijoje (LŠSI)  kviečia  visus
liepos 15 d., sekmadienį, 10 val. r.
da lyvauti iškilmėse prie S. Dariaus
ir S. Girėno paminklo (prie California
Ave. ir Marquette Rd. sankryža), minint lakūnų transatlantinio  skrydžio 85-ąją
sukaktį. Dalyvaus LR generalinis konsulas Čikagoje Mantvy das Bekešius. 11 val. r.
Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje bus aukojamos  iškilmingos šv. Mišios. Po
jų  – parapijos salėje bus minėjimas su vaidinimu apie lakūnus  ir pietūs.

Organizacijos ir pavieniai asme nys, norintys  prisidėti prie renginio, kviečiami
skambinti  tel . 773-450-4180 arba 630-401-9967. Lauksime  idėjų  ir pasiūlymų,
kad minėjimas būtų  įdo mesnis ir prasmingesnis. 

Organizatoriai

Sveikiname kunigą

GEDIMINĄ KERŠĮ,
švenčiantį dešimties

metų kunigystės
jubiliejų.

Ačiū už jūsų sielovadą.
Telaimina Jus Dievas!!!

Brighton Parko Švč. Mergelės Marijos Nekalto
Prasidėjimo parapijos parapijiečiai

Padėka
Esame didžiai dėkingi Lietuvių Fondui, įvertinusiam mūsų
pastangas tęsti ne vienos kartos darbą – toliau leisti 109-
ąjį savo gimtadienį pasitinkantį ,,Draugą” – ir skyrusiam
ženklią paramą laikraščio leidybiniams tikslams. 

Nuoširdus ačiū. Sėkmė telydi jūsų darbus.

,,Draugo” leidėjai ir redakcija

Penktadienis, 12 val. 45 min. Pasaulio lietuvių centre Lemonte renkamės giedoti Lietu-
vos himno. Netrukus per teletiltą susijungsime su Dainų šventės dalyviais ir viso pasau-
lio lietuviais! Auksuolės Kišonaitės-Marciulevičienės nuotr. 

Po sėkmingos Šokių dienos Vilniuje Lemonto ,,Spindulys” sveikina ,,Draugo” administ-
raciją, redakciją ir visus mielus skaitytojus! „Spindulio” nuotr.

Tradiciniame metiniame ambasadorių ir konsulų suvažiavime Vilniuje susitiko penki dip-
lomatinės tarnybos kolegos – LR generaliniai konsulai Čikagoje (iš k.): Giedrius Apuokas,
Arvydas Daunoravičius, Skaistė Aniulienė, Marijus Gudynas ir Mantvydas Bekešius. 

FB nuotr.


