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Jubiliejinėse žaidynėse –

sportininkai!
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ŠIAME NUMERYJE:

irželio mėnesio pabaigoje Kaune vyksiančiose jubiliejinėse – dešimtosiose –
Pasaulio lietuvių sporto žaidynėse
(PLSŽ) dalyvaus 3499 žmonės iš rekordinio
skaičiaus šalių – net 29!
Savo delegacijas į žaidynes šiemet atsiųs
Airija, Australija, Baltarusija, Čekija, Danija, Ekvadoras, Estija, Gruzija, Ispanija, Italija, Izraelis, JAV, Jungtinė Karalystė, Kanada, Kipras, Latvija, Lenkija, Nyderlandai,
Norvegija, Prancūzija, Rusija, Suomija, Švedija, Šveicarija, Turkija, Ukraina, Urugvajus
ir Vokietija. Su išeiviais aikštynuose rungsis
ir sporto mėgėjai iš Lietuvos.
Prieš ketverius metus žaidynėse Klaipėdoje dalyvavo 21 šalies atstovai – 9 psl.

Už 3 mėnesių Kaune susirinks itin gausus pasaulio lietuvių sportininkų būrys
– jubiliejinės žaidynės sujungs net 3 499 išeivijos sportininkus iš 29 šalių.

TYRIMAS:

Internetiniai socialiniai tinklai:
ar lengva įklimpti? – 3 psl.

svarbiausios
ketvirtosios
emigracijos
bangos
priežastys
VYTENĖ STAŠAITYTĖ

Kauno technologijos universiteto (KTU) atliktas tyrimas
rodo, kad su euro įvedimu 2015 m. prasidėjo ketvirtoji emigracijos banga, kurią skatina ekonominiai veiksniai, tokie kaip
mažos algos.
arpdisciplininio KTU tarptautinių migracijos tyrimų klasterio iniciatyva buvo atliktas savarankiškas, nefinansuotas tyrimas apie Lietuvos piliečių emigracijos priežastis. Nuo 2016 m. spalio iš visų keturių bangų emigrantų buvo surinkti 4 136 atsakymai.
Buvo apklausti 19–65+ metų amžiaus žmonės. Iš jų 811 respondentų paliko Lietuvą 2015 metais ir vėliau.

T

I. Veisaitė: Aš tikiu, kad Lietuva
neišsivaikščios – 10 psl.

Sieja su euro įvedimu
KTU atsiųstame pranešime rašoma, kad nuo Nepriklausomybės pradžios lietuvių emigraciją galima išskirti į keturias bangas, kurios turi tam tikrų požymių. Pasak
emigracijos procesus tyrinėjančios Vilmantės Kumpi-

Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.
kaitės-Valiūnienės, Ekonomikos ir verslo fakulteto (KTU
EVF) profesorės, pirmoji emigracijos banga prasidėjo netrukus po Nepriklausomybės atkūrimo, kai prasivėrė
Lietuvos sienos. Antroji – 2004 m. įstojus į Europos Sąjungą
(ES). Trečiajai bangai įtaką padarė prisijungimas prie Šengeno zonos 2008 metais ir Lietuvą pasiekusi ekonominė krizė bei dėl finansinių paskolų išaugęs nedarbo lygis.
„Labai aktualu ir skaudu, kad 2015 metais įvedus eurą
prasidėjo ketvirtoji emigracijos banga. 2015 metais iš Lietuvos išvyko daugiau nei 40 000 žmonių, o 2016 metais – net
50 000 Lietuvos gyventojų. Tai daugiau nei šiuo metu gyvena Marijampolėje ar Mažeikiuose, – pranešime teigia V.
Kumpikaitė-Valiūnienė. – Paskutiniųjų metų emigracijos
srautai beveik prilygsta kritiniams trečiosios bangos
emigracijos metams. Ketvirtoji emigracijos banga sietina
su kainų augimu įvedus eurą. Nors mėginama tai neigti,
visgi statistika ir žmonių patirtis rodo ką kita.”
Nors anksčiau vyrai ir moterys migruodavo panašiai,
2014 metais emigruojančių vyrų skaičius ėmė lenkti moterų skaičių, o 2015 metais tas skirtumas gerokai išaugo.

– 14 psl.

PRISIMINKITE DRAUGĄ SAVO TESTAMENTE
www.draugas.org/palikimai
Tel. 773-585-9500

2

2017 KOVO 25, ŠEŠTADIENIS

Šviesa iš Dievo

DRAUGAS

GANY TOJO ŽODIS

KUN. ALGIS BANIULIS SJ

Ketvirtąjį Gavėnios sekmadienį Dievo
žodis kalba apie viską regintį Dievą ir jo
kiekvienam teikiamą šviesą. Dažnam iškyla begalė klausimų: ,,Kodėl tai įvyko
man?”, ,,Kur buvo Dievas?”, ,,Nejaugi Jis
nematė ir negalėjo to sulaikyti?”.
š vaikystėje gautų katekizmo pamokų žinome, kad Dievas viską
mato. Ir šios dienos Evangelijoje sakoma: ,,Eidamas pro šalį Jėzus pamatė žmogų, aklą nuo gimimo dienos
(Jn. 9, 1)”. Skirtingai nuo kitų stebuklų, Jėzus pagydo neprašomas pagalbos.
,,Jėzus pamatė”. Tai padrąsinimas
kiekvienam. Jėzus mato mano išbandymus. Net apaštalai, panašiai kaip ir
mes, klausė Jėzaus: ,,Rabi, kas nusidėjo, – jis pats, ar jo tėvai, – kad gimė
neregys”? Jėzus atsako ne tik apaštalams, bet visų laikų klausiantiems:
,,Nei jis nenusidėjo, nei jo tėvai, bet
jame turi apsireikšti Dievo darbai”. Tai
pliūpsnis šviesos ne tik apaštalams, bet
mums visiems, kurie pastebėję blogį
ieškome ,,paaiškinimo”, norime surasti kaltininką. Dažniausiai kaltas
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lieka Dievas, kuris tikriausiai ,,nubaudžia” už nuodėmes. Tačiau Jėzus
nesuverčia visko nuodėmei. Blogis Jėzui nėra priimtinas, ir jis pats stengėsi sulaikyti blogio plitimą ir kviečia visus žmones stengtis, kad blogis būtų sulaikytas. Grumtynės su kančia, šmeižtais nėra pasmerktos pralaimėjimui.
Jėzus pats buvo siųstas į žemę kovoti su
blogiu. O kaip gi Jam sekėsi? Visi žinome, ką Jam teko iškentėti šioje žemėje ir mirti. Savo mirtį Jėzus numatė. Tai buvo tarsi regima blogio, nakties
pergalė (Jn 13, 30 ). Tačiau tamsa neužgožia šviesos. Jėzaus nukryžiavimas ir mirtis ant kryžiaus liudija, kad
kančia ir net mirtis nėra Dievo bausmė. Velykų rytas – Jėzaus prisikėlimas
– užtikrina, kad blogis, kančia ir pati
mirtis nėra visagaliai. Jėzaus gyvenimas šiame pasaulyje, mirtis ir prisikėlimas – tai begalinė šviesa mūsų išbandymų valandose. Tokios šviesos
kiekvienam žmogui šioje žemiškoje
kelionėje taip reikia.
Evangelijos pasakojimas apie neregio išgydymą atskleidžia ir pirmųjų
krikščionių velykinę patirtį, kai jie sutiko Prisikėlusįjį, ,,jų akys atsivėrė, ir
jie pažino Jėzų” (Lk 24, 14). Akių atsi-

vėrimas vyksta palaipsniui. Tai matome iš Evangelijoje pateikto aklojo.
Sudėtinga gydymo eiga turi dvejopą
prasmę. Pirmiausia Jėzus norėjo parodyti, kad antgamtinės malonės yra
teikiamos ir žemiškais kanalais (neregio akys patepamos purvu, o paskui
liepiama nueiti į Siloės tvenkinį nusiplauti). Taip vyksta išorinėmis apeigomis teikiant sakramentus. Vardas Siloė – mūsų kalboje reiškia ,,Siųstasis”. Šis titulas taikomas Mesijui (Pr. 49,
10). Neregiui ir visiems stebuklo liudytojams buvo leidžiama suprasti, kad
ne tvenkinio vandeniu, o Jėzaus dieviškąja galia grąžintas regėjimas. Supratimas ateina palaipsniui. Pradžioje
buvusiam neregiui Jėzus yra tik žmogus. Į fariziejų klausimus pagydytasis
atsakinėja vis artėdamas prie tiesos.
Pradžioje sakė: ,,Žmogus, vardu Jėzus, padarė purvo, patepė juo mano
akis” (jn 9, 11). Vėliau paklaustas, ką jis
mano apie vyrą, suteikusį jam akių
šviesą, sako: ,,Jis pranašas” (jn 9, 17).
Dar vėliau buvęs neregys suprato, kad
Jėzus yra Dievo siųstasis. Todėl fariziejų toliau puolamas ir kaltinamas ir
dar kartą sutikęs Jėzų sušunka: ,,Tikiu,
Viešpatie”, ir parpuolęs pagarbino jį”.
Stebime laipsnišką Jėzaus išgydyto žmogaus vidinį praregėjimą. Kiek
kartų kiekvienas buvome išgydyti mus
mylinčio Dievo, tačiau reikia dažnai savęs paklausti, kurioje tikėjimo kelio
vietoje esu? Kas man yra Jėzus? Kad
Jėzus buvo žmogus, dabar niekas ne-

Romoje renkasi Europos vadovai
rezidentė Dalia Grybauskaitė
išvyko darbo vizito į Romą,
kur šiandien, kovo 25-ąją, dalyvauja Europos Sąjungos (ES) 60-mečio iškilmių renginiuose.
Iškilmės vyksta Kapitolijaus rūmuose – toje pačioje vietoje, kur prieš
60 metų buvo pasirašyta Romos sutartis, įkūrusi Europos ekonominę
bendriją, vėliau išaugusią į ES.
Iškilmių metu 27 šalių ir Europos
institucijų vadovai pasirašys Romos
deklaraciją, kuria nubrėš bendrą ES
ateities viziją ir pagrindines gaires,
kuria kryptimi Bendrija turi toliau
vystytis.
Lietuvos vadovės teigimu, sava- Romos sutarties pasirašymas 1957 m.
„Scanpix” nuotr.
noriškai po Antrojo pasaulinio karo
susikūrusi Bendrija tapo unikaliu demokratijos, tai- dęs Europos vienybės ir solidarumo žinią, tvirtai
kos, žmogaus teisių ir gerovės pavyzdžiu. ES šalys gynęs pamatines ES vertybes – taiką, laisvę, žmone kartą įrodė, kad dirbant išvien įmanoma įveik- gaus teises ir demokratiją, raginęs iš esmės spręsti sunkiausias krizes. Todėl, jei bus politinė valia ir ti migracijos krizę.
Už tvirtą moralinį autoritetą milijonams Eunoras sutarti, ES sugebės atsinaujinti, geriau įsiklausyti į piliečių lūkesčius ir tapti stipresne, dar ropos žmonių Katalikų bažnyčios vadovui pernai
buvo įteiktas vienas garbingiausių pasaulyje, pogeriau veikiančia Bendrija.
Minėjimo išvakarėse Europos šalių vadovai Va- kario metais Acheno miestiečių įsteigtas Karolio Ditikane susitinka su Popiežiumi Pranciškumi. Šven- džiojo apdovanojimas.
ELTA
tasis Tėvas yra atsidavęs europietis, ne kartą sklei-
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beneigia. Kad jis pranašas, siųstas
Dievo, irgi beveik visi sutinka. Tačiau
to nepakanka. Net musulmonai, kurie
laikosi to, kas parašyta Korane, pripažįsta, kad Jėzus yra pranašas. Bet tai
išpažindami, savęs nelaiko krikščionimis. Tampame krikščioniu, kai išpažįstame Jėzų Viešpačiu ir garbiname
jį.
Būti krikščioniu – tai tikėti Dievu,
kuris atveria gyvenimui naujus horizontus, duodančius kryptį gyvenimui. Būti krikščioniu – tai tikėti Jėzų
Kristų, šviesos teikėją, ramybės nešėją. Tik gyvendami tikėjimu pasijuntame apsupti šviesos ir apglėbti Meilės.

Restauruota ant Jėzaus
kapo stovinti edikula
eruzalėje kovo
22 dieną iškilmingai atidengta
restauruota edikula (bažnytėlė),
pastatyta ant Jėzaus Kristaus kapo.
Po ne vieną mėnesį trukusios restauracijos ją vėl
gali apžiūrėti lankytojai.
Tradiciniais drabužiais apsirengę
religiniai vadovai
EPA-ELTA nuotr.
kalbėjo stovėdami priešais puošnią XIX amžiaus koplytėlę Kristaus kapo
bažnyčioje, pastatytoje toje vietoje, kurioje, anot krikščionių, buvo nukryžiuotas ir palaidotas Jėzus Kristus.
Graikų ortodoksų Jeruzalės patriarchas Theophilos
III, kalbėdamas iškilmių metu, sakė, kad pirmą kartą per
beveik du šimtmečius restauruota šventa bažnytėlė
,,yra dovana ne tik Šventajai žemei, bet ir visam pasauliui”.
Iškilmių metu skambėjo giesmės.
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ŽAIbIškI pOkAlbIAI

Ar pasiduodame virtualaus gyvenimo pagundai?
astebėjote, kad kai kurie iš mūsų kuo toliau, tuo mažiau laiko skiriame mus
supantiems žmonėms ir dažniau šypsomės ne jiems, o telefonui arba
kompiuteriui. Tai reiškia, kad esame ,,išėję” į virtualią erdvę – vienu metu esame ir čia, ir ten, interneto begalybėje. Internetinėje erdvėje sklando daug šmaikščių ir graudžių filmukų apie tai, kaip socialiniai tinklai ,,įsiurbia” žmones, atima jų
laiką ir gyvenimą. Iš spaudos žinome, kad internetu ir per socialinius tinklus sukčiai greičiausiai susiranda patiklių aukų. Žinome, kad internetiniai tinklai, kuriuose bendraujame, apie mus surenka visą informaciją, įskaitant kiekvieną klavišo paspaudimą. Ir tos žinios apie mus saugomos neribotą laiką. Kur ir kada ši informacija bus panaudota?
Tačiau būtent internetinės pokalbių svetainės ir socialiniai tinklai vaidina vis
svarbesnį vaidmenį šiuolaikiniame gyvenime. Kuriasi vis daugiau įvairiausių virtualių bendruomenių. Kasdien socialinius tinklus įvairiais tikslais aplanko milijo-
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nai žmonių. Ir šio reiškinio tyrinėtojai jau siūlo naują mūsų visuomenės terminą:
,,tinklaveikos visuomenė”. Mes virtualioje erdvėje galime labai daug: žaibiškai pasidalinti svarbia informacija, paskelbti pagalbos prašymą. Ir patikėkite, kokį didžiulį
skaičių žmonių šis pagalbos šauksmas pasiekia. O kiek jų atsiliepia ir gelbsti… Kur
dar bendravimas su draugais ir artimaisiais, išsibarsčiusiais po pasaulį? Sunku įsivaizduoti, kaip gyventume, jeigu dėl kokių nors priežasčių vėl tektų susirašinėti
tik ilgai keliaujančiais laiškais…
Todėl šiandien Jūsų klausiame:

Kaip vertinate internetinėje erdvėje esančius socialinius tinklus? Ar pats juose dalyvaujate, naudojatės ,,Facebook” (FB) ar kokiomis pokalbių svetainėmis?

šyti lietuviškai. Tai aš tuos laiškus verčiu į anglų kalbą.

Daiva Skirkevičienė iš Lietuvos, buvusi žurnalistė, dabar viešinti dukters
šeimoje Lawrenceville, New Jersey
(buvusią kolegę kalbinau naudodamasi
FB erdve):

Dr. Valdas Aušra,
Ziono lietuvių evangelikų liuteronų
parapijos Čikagoje kunigas:
Internetiniai socialiniai tinklai
tai tarsi lazda su dviem galais. Jie yra
ir naudingi, ir kartu pavojingi. Viena
vertus, socialiniuose tinkluose skleidžiama informacija mus pasiekia labai
greitai, tarkim, koks ,,Facebook” padeda greitai susisiekti su žmonėmis,
kad ir kuriame pasaulio kampelyje
būtum. Tačiau tie patys socialiniai
tinklai gali būti ir pavojingi. Juose
gali būti kryptingai skleidžiama neteisinga, kokiai nors priešiškai valstybei naudinga informacija. Pavyzdžiui, tokiu būdu Rusija formuoja žmonių nuomonę apie Baltijos šalis, Ukrainą. Kitas socialinių tinklų pavojus
– internetas ir socialiniai tinklai gali
labai įsiurbti žmogų, jis tampa priklausomas ir praranda savo laiko kontrolę.
Aš pats tikrai dažnai naudojuosi
,,Facebook”. Mano internetinių draugų sąraše yra keli tūkstančiai žmonių.
Kam man reikalingas FB? Aš į jį įkeliu
savo pamokslus, dalinuosi naujienomis
su draugais. Per FB asmeninėmis žinutėmis dažnai bendrauju ne tik su parapijiečiais, kurie kreipiasi į mane su
klausimais. Tokiu būdu aš susisiekiu
su kitais kunigais, mūsų bažnyčios
atstovais, esančiais Lietuvoje. FB yra
mano tarnystės dalis.
Tiesa, turiu pripažinti, kad naudojantis FB, reikia save kontroliuoti.
Nes yra pavojus prarasti ryšį su realybe. Žinau, kad yra tokių žmonių, kurie net naktį pabudę tikrina savo FB paskyrą. Manau, kad tai jau priklausomybė. Bet ne man juos teisti. Gal jų socialinis gyvenimas skurdus, todėl tik
virtualioje erdvėje jie jaučiasi gerai.

Vytautas Osvaldas Virkau,
dailininkas, profesorius:
Nesinaudoju jokiais internetiniais
socialiniais tinklais, nereikia man jų nė
iš tolo. Nes man visai neįdomu, ką kiti
daro. Tai man atrodo tokia smulkmena. Na, nebent tie žmonės kuo nors pasižymėję, nusipelnę kultūrai…
Man labiau patinka paskaityti,
kokį darbą nuveikti, arba gyvai pabendrauti su bendraminčiais. Jeigu
nerandu tokių, geriau vienam pabūti.
Mano amžiuje (esu 87 – erių), bendravimas nyksta, nemažai žmonių išeina.
Gal aš dabar jau senoviškai galvoju,
nes jaunystėje, kai buvau kokių 20-ties,
kaip tik norėjosi būti tarp draugų,
kalbėtis, laužyti nusistovėjusias taisykles. O dabar stengiuosi apsiriboti tik
bendraudamas su žmonėmis gyvai,
arba paprastu namų telefonu. Turiu
mobiliojo ryšio telefoną, bet jį pasiimu
tik važiuodamas automobiliu. Tam atvejui, jeigu mašina sugestų ir man
reikėtų išsikviesti pagalbą.
Beje, internetu naudojuosi, turiu
elektroninio pašto dėžutę. Kai yra reikalas, susirašinėju internetu, skaitau
ir virtualioje erdvėje. Kiek laiko leidžiu
prie kompiuterio? Kai dirbu, tuomet
daugiau. Štai praėjusią savaitę nemažai teko. Ką dirbu? padedu profesoriui
Thomas F. Broden, kuris rašo knygą
apie Algirdą Julių Greimą. Yra labai
daug A. J. Greimo laiškų, kurie para-

Na, man FB – tai pirmiausia svarbus dėl bent šiokių tokių ryšių su po pasaulį išsibarsčiusiais senais draugais.
Galiu sužinoti, kuo jie ,,kvėpuoja”,
pranešti visiems apie save. Pačiai išvykus toli, nereikia kiekvieno artimojo atskirai informuoti, ką veikiu,
kaip gyvenu. FB stebiu tai, kas vyksta
mano mylimuose parkuose, muziejuose, kokie renginiai ten planuojami.
Gal iš pradžių ilgiau užsibūdavau tinkle. Bet aišku, esu pakankamai ,,įklimpusi” :). Bet svarbiausia – per FB susisiekiau su brangiais žmonėmis iš
praeities, kurių niekaip kitaip nebebūčiau susiradusi.

Vida Baliutavičienė,
pensininkė, buvusi istorijos
mokytoja:
Neseniai dalyvauju FB, bet man tai
labai patinka. ,,Facebook” per dieną
praleidžiu mažiausiai dvi valandas, o
neretai ir daugiau. Bet nemanau, kad
esu priklausoma. Tiesiog turiu tam laiko. FB bendrauju su draugais, esančiais Lietuvoje, skaitau straipsnius,
žiūriu filmukus. Perkopusi septynias
dešimtis, jau nebemaniau, kad ,,ner-

Pasidalinkite nuomone
www.facebook.com/draugolaikrastis

siu” į internetą. Tačiau atsitiko taip,
kad teko išmokti juo naudotis. Prieš
dvejus metus važiavau į Lietuvą. Kilo
klausimas, kaip geriau būtų palaikyti
ryšį su sūnumi ir jo šeima, gyvenančiais čia, taip pat su kitais Amerikoje
esančiais mano aplinkos žmonėmis.
Tada sūnus nupirko man nešiojamą
kompiuterį, pamokė kaip juo naudotis
ir sukūrė mano profilį FB. Pradėjau nedrąsiai naudotis. Virtualioje erdvėje teturėjau vos kelis draugus, bet jų vis
daugėjo. Tada aš supratau, koks geras
dalykas yra toks ryšys su pasauliu. Nežinau, kaip gali kam nors būti tai neįdomu.

Margarita,
15 metų moksleivė:
Esu labai užsiėmusi, po pamokų
lankau treniruotes, rimtai sportuoju.
Todėl internetiniam bendravimui lieka labai nedaug laiko: tik iš ryto, kai važiuoju mokykliniu autobusu į pamokas
ir vakare prieš miegą, kai grįžtu po treniruotės. Jei turėčiau laiko, o, taip, tikrai daugiau laiko leisčiau internete. Na,
bet gal ne tiek, kiek kai kurie mano
bendraamžiai. Pamenu, kartą teko
būti gimtadienio vakarėlyje su amerikiečiais bendraklasiais. Jie bendravo
labai keistai: sėdėjo ant sofos priešais
įjungtą televizorių ir kiekvienas dar
buvo įsijungęs telefoną – bendravo su
kažkuo internete. Tuo pačiu su kambaryje esančiais draugais aptarinėjo
tuos nesančius draugus, iš internetinės
erdvės. Na, man toks laiko leidimas nelabai patinka. Turiu savo profilį FB, bet
mano draugai dažnai klausia: ,,Kam
tau tas FB? juk čia senukų erdvė”.
Taip jaunimas virtualiam bendravimui
dažniau renkasi ,,Instagram”, ,,Snapchat” ar kitus tinklus.

Kalbino Virginija Petrauskienė

Remkime Draugo fondą www.draugofondas.org
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„Dagilėlis” koncertavo
Palaimintojo Jurgio
Matulaičio misijoje
ALINA BIČKIENĖ
Šiaulių berniukų ir jaunimo choras „Dagilėlis” šių metų
kovo 11-osios vakarą koncertavo Palaimintojo Jurgio Matulaičio misijoje Lemonte. Gerokai iki koncerto
dienos pasklido žinia, kad tai vienas geriausių chorų Lietuvoje, Europoje ir užsienyje. Visiems buvo labai įdomu jo pasiklausyti ir pamatyti, išgirsti tikrą lietuvišką dainą.
ą šeštadienio vakarą užsikimšo visi įvažiavimo
į PLC keliai, pritrūko vietų mašinų stovėjimo
aikštelėje ir sėdimų vietų bažnyčioje.

T

Gimęs Nepriklausomybės aušroje
Šiaulių berniukų ir jaunuolių chorą „Dagilėlis”
1990 m. įkūrė ir jam vadovauja Remigijus Adomaitis. Per šį laikotarpį „Dagilėlis” tapo vienu reikšmingiausių šio žanro vienetų Lietuvoje. „Dagilėlio”
klausosi ir jam ploja šimtai klausytojų įvairiose Lietuvos ir užsienio koncertų salėse. Jaunieji dainininkai užburia klausytojų širdis emocionalumu,
skambiais balsais, puikiai atliekama muzika. Kiekvienais metais „Dagilėlis” surengia dešimtis koncertų. Už Lietuvos chorinio dainavimo tradicijų puoselėjimą ir Lietuvos chorinio meno atstovavimą užsienyje „Dagilėlis” apdovanotas padėkos raštais, diplomais, tarp jų LR prezidento, Pasaulio lietuvių dainų šventės fondo „Aukso paukštė”, specialiu prizu
„Mūsų vardas Lietuva” (už Lietuvos dainų švenčių
tradicijų, kurios įrašytos į UNESCO nematerialaus paveldo sąrašą, puoselėjimą).
Lietuvos vardą „Dagilėlis” garsino prestižinėse Europos, JAV, Kinijos koncertų salėse, Berlyno
valstybinėje operoje „Unter don Linden” (Vokietija),
Philadelphijos meno atlikėjų „Kimmel” centre, žymioje Maria Laach abatijos bažnyčioje (Vokietija),
prestižinėje Pekino didžiojoje liaudies salėje (Kinija);
puikūs atsiliepimai po koncertų Washingtono Šv.
Mato katedroje, Maskvos valstybinės P. Čaikovskio
konservatorijos didžiojoje salėje, Sankt Peterburgo
M. Glinkos valstybinėje kapeloje (Rusija), Cornwall
grafystės Truro katedroje (Jungtinė Karalystė). Ir
su didžiausiu malonumu įrašau – ir Pasaulio lietuvių centre, Palaimintojo Jurgio Matulaičio misijoje.
Energingo choro vadovo R. Adomaičio meninių,
pedagoginių ir organizacinių sugebėjimų dėka 1999
m. buvo įkurta Šiaulių „Dagilėlio” dainavimo mokykla. Tai įžvalgaus ir sumanaus choro vadovo
ateities vizija, nes berniukai ir jaunuoliai greitai
auga, jų balsai keičiasi, vyksta balsų mutacija. Ši mokykla suteikia galimybę išlaikyti chorą vienodame
muzikiniame ir meniniame lygyje. Be darbo Šiauliuose, choro vadovas kviečiamas į daugelį Europos
šalių vesti meistriškumo kursų. Jis yra daugkartinis Lietuvos dainų švenčių vyr. dirigentas, tarptautinių chorų konkursų vertinimo komisijų narys.
Neįmanoma surašyti viso jo didžiulio indėlio ir apdovanojimų bei padėkų: tai LATGA „Aukso žvaigždė”, Tarptautinės muzikos asociacijos, Karališkojo
šv. Kazimiero ordino „Lelijos” garbės ženklai, LR
Kultūros ministerijos garbės ženklas „Nešk savo šviesą ir tikėk”, 2014 m. R. Adomaičiui suteiktas Šiaulių miesto garbės piliečio vardas.
Prie choro sėkmės prisideda ir koncertmeisterė Daiva Šulcaitė. Kaip solistė ji grojo su Šiaulių kameriniu orkestru, yra paruošusi koncertinių programų su smuikininkais ir vokalistais.

Gražiai skambėjo jaunųjų dainininkų balsai po misijos skliautais.

toriaus, giedodami „Ave Maria” (Gulio Caccini). judesiai, plojimai, – viskas paskendę dainoje.
„The Lion Sleeps Tonight” (George David Weiss)
Kiekvienas stojo į savo vietą. Prieš žiūrovus pasirodė didelis, gražus, puošnus, savas ir mielas berniu- – kelios balsų grupės, imituojančios paukščių, įvaikų ir jaunuolių choras „Dagilėlis” iš Lietuvos. Kon- rių miško gyvūnų ir baisuoklių, vandens krioklių
certo programoje vyravo lietuvių kompozitorių dai- garsus, įjungiant dainininkų ne tik rankų, bet ir piršnos lietuvių poetų žodžiais. Tai Nijolės Sinkevičiū- tų judesius, skirtingi ritmai balsų grupėse – labai įdotės „Ta ta to”, – žaisminga, sutartinės stiliaus, sun- mus ir sudėtingas atlikimas.
„Praise His Holly Name” (Keith Hampton) – klaki techniškai atlikti daina, nes keičiasi ir tempas, ir
ritmas. Iškilminga ir melodinga Juozo Gudavičiaus sikinio religinio stiliaus „Aleliuja” – velykinė giesdaina „Kur giria žaliuoja”. Emocingai nuskambėjo mė, atlikta iškilmingai, nepaprastai skardžių ir gra„Stars” (Eriks Esenvalds), sunki atlikimui, L. Vilkon- žių aukštų balsų skambėjimu, taip pat pelniusi pločiaus „Gimtinė” sulaukė ilgų plojimų. Kiekviena dai- jimų.
Paskutinė programos daina – gerai žinoma Vyna, nors ir žinoma, skambėjo naujai ir įdomiai, keičiantis tai canonu, tai
a’capela stiliumi.
„Dėl tos dainos”
(muz. L. Vilkončiaus, žodžiai Justino Marcinkevičiaus) – Ašara Dievo aky/
Lietuva, ką Tu veiki?...
Koks forte aukštu balsu!
Rodos, pakils garsai į erdves. Laimio Vilkončiaus
„Žmonės ant kalnų”
skambėjo tartum aidas
kalnuose, pakaitom vienų balsų su kitais. Kiekviena daina buvo palydima ilgų plojimų. Gerai
visiems žinoma „Buvo
dūda Vilniuj” (Jono Tamulionio), nuskambėjo Per ,,Dagilėlio” koncertą bažnyčia buvo sausakimša.
savitai, įdomiai, skirtintauto Kernagio „Mūsų dienos kaip šventė”. Papilgų kelių balsų ritmu, palydėta ilgų plojimų.
Didžiausio pasisekimo sulaukė „Lietuvių liau- domai atlikta daina „Lietuva”, kurioje apdainuotos
dies dainų pynė” (Banga Balakauskienė), į kurią su- visos Lietuvos grožybės (nežinau aš kito tokio krašdėta daug dainų: „Padainuosim atsistoję” atlikta įdo- to/ čia kalneliai, ežerai ir upeliai/ ošia girios, pamiai, ritmiškai ir palydėta plojimų; „Ant kalno kle- ukštelių balsai/ artojėliai Lietuvos / mano vardas Lievelis”, „Ar aš tau, sese, nesakiau”, „Saulutė tekėjo”, tuva).
Ilgai netilo plojimai, kol „Dagilėlis” galėjo išei„Šalia kelio”. Šios ir visos kitos lietuviškos dainos,
su kuriomis užaugo mūsų karta. Jos skambėjo visų ti poilsio po kelionės iš Lietuvos ir turiningo, emošvenčių, jubiliejų, vakarėlių ir įvairių renginių pro- cingo, lietuviško, įdomaus, aukšto meninio lygio konga. Jos niekada nepamirštamos, tai lietuviškų dainų certo.
„Dagilėlio” choristams, vadovui, koncertmeislobynas. Klausytojai pritarė joms lingavimu ir daiterei už nuostabų koncertą dėkojo misijos direktorius
navimu.
Remigijaus Šileikos „Juokas”, viena sunkiausių t. Algis Baniulis, linkėjo sėkmės koncertuose Cleatlikti dainų, skirtingi ritmai, žodžiai, įjungti rankų velande, New Yorke ir kt.

Koncertas Lemonte
Koncertas prasidėjo. Tyliai, pagarbiai ir iškilmingai, su degančiomis žvakutėmis rankose choristai ėjo per bažnyčią keturiomis eilėmis link al-

Dainos Čyvienės nuotraukos

Šaunieji choristai padovanojo mums tikrą šventę.

DRAUGAS

5

2017 KOVO 25, ŠEŠTADIENIS

Kovo 11- osios šventė Balboa
LINA JANKUS

San Diego Lietuvių Bendruomenė 27ąsias Lietuvos Nepriklausomybės metines paminėjo miesto širdyje – Balboa
parke. Lietuviai – viena iš 34 tautų,
priklausančių Balboa parko „Kultūriniams namukams”. Jiems priklausančios šalys nuolat pristato savo kultūrą
ir tradicijas San Diego gyventojams ir
miesto svečiams. Lietuvos Nepriklausomybės šventė kiekvienais metais
rengiama istorinėje Hall of Nations salėje, taip pat čia vyksta Lietuvos kultūrinio namuko „House of Lithuania” posėdžiai.
ventę pradėjo „House of Lithuania” pirmininkas Šarūnas Landys. Jis pasveikino susirinkusiuosius ir juokavo, kad tik sėkmingai
įveikusieji Saint Patrick parado gatvių
užtvaras galėjo patekti į šventę. „Nepriklausomybės kovą mes čia, išeivi-

Š

joje, stebėjome iš toliau, ir vienaip ar
kitaip prie jos prisidėjome. Jūs, kurie
gyvenote Lietuvoje, matėte viską iš arčiau, ir neretai buvote judėjimo dalyviai. Svarbu mums visiems prisiminti
tą herojišką darbą ir istorinį laikotarpį.
Malonu matyti, kad Lietuvoje populiarėja paprotys vienas kitą sveikinti
su Nepriklausomybės švente. Ta dvasia sveikinu jus Kovo 11-osios proga”,
– sakė „House of Lithuania” pirmininkas.
Po Š. Landžio kalbėjusi San Diego
lituanistinės Bernardo Brazdžionio
vardo mokyklos direktorė Simona
Kaušas sveikino su Nepriklausomybės
švente ir atkreipė dėmesį į svarbą perduoti tradicijas ir papročius jaunajai
kartai. Ji džiaugėsi mokyklos mokiniais, taip pat dėkojo San Diego Lietuvių Bendruomenės nariams ir mokyklos mamoms, ruošusiems vaišes. Iš
Los Angeles atvykusi Lietuvos Fondo
(LF) atstovė Violeta Gedgaudienė sveikino San Diego mokyklą LF vardu, ji
taip pat pabrėžė lituanistinio švietimo

Susirinkusiuosius sveikina ,,House of Lithuania” pirmininkas Šarūnas Landys.
Š. Landžio asmeninio archyvo nuotr.
užsienyje svarbą.
Svečiai vaišinosi tradiciniais lietuviškais užgavėnių patiekalais – blynais, kugeliu, pyragais.
Kultūrinei programai buvo pasirinktas Giedrės Žickytės filmas „Kaip
mes žaidėme revoliuciją”. Filmas pasakoja, kaip beveik dėl juoko susibūrusi grupė „Antis” pradėjo dainuojančią revoliuciją. Baltijos kelio, tele-

vizijos bokšto apgulties vaizdai daugelį
sugrąžino į tą beprotišką, kupiną vilties ir netikrumo laikotarpį, kai mes,
lietuviai, Lietuvoje ir Amerikoje, kovojome dėl Lietuvos laisvės.
Po filmo žmonės dalijosi prisiminimais, vaišinosi kavute su lietuvišku
„tinginiu” ir, žinoma, šoko tradicinius
lietuviškus ratelius.

Lietuvos Dukterys kviečia į Velykinį renginį
nome, kad lengviau yra duoti, negu
prašyti, kiekviena auka susilaukia
Dievo malonės.

Pernykštis renginys

2016 metų renginio akimirka.

NIJOLĖ NAUSĖDIENĖ

Kaip didysis mūsų rašytojas Kristijonas
Donelaitis rašė, „Jau saulelė vėl atkopdama budina svietą…”, taip ir Lietuvos Dukterų draugijos (LDD) valdyba, pašildyta saulutės, sujudo ruoštis
šiemetiniam metiniam renginiui – tortų ir pyragų pardavimui, kuris vyks

LDD archyvo nuotr.

balandžio 9 d., t.y., Verbų sekmadienį,
PLC didžiosios salės vakarinėje dalyje.
engėjai žino, kad į kiekvieną
renginį reikia įdėti daug darbo.
Prašome mūsų narių ir mūsų
gabiųjų šeimininkių savais iškeptais
skanėstais ir kitais darbeliais prisidėti
prie šio renginio ir paremti šią daugiametę ir garbingą organizaciją. Ži-

R

Praėjusiais metais toks renginys
pavyko. Gabiosios moterys nustebino
skanumynais – saldumynais, gardžiais
sūriais ir dar nematytais meniškais
darbeliais. Visiems krito į akį kabantys,
– kaip tikri, – įvairaus dydžio paukščiukų lizdeliai su įvairiaspalviais miniatiūriniais kiaušinėliais ir šalia tupinčiais, tikromis plunksnomis pasipuošusiais paukšteliais. Negalėjai nesigrožėti tokiu menišku dirbiniu. Kiek
čia buvo įdėta kruopštaus darbo ir
koks pavasariškas, džiaugsmą nešantis
dirbinys. Garbią vietą ant stalų užėmė meniškų rankų išmarginti margučiai. Kokia Velykų šventė be margučių! Stalas puikavosi įvairiausiais
tortais ir pyragais. Tai mūsų gabiųjų
šeimininkių suaukotos gėrybės. Kepiniais stengtasi pirkėjus aprūpinti šven-

tiniais skanėstais, kad jiems patiems sumažėtų darbo, ir velykinis stalas būtų
pilnesnis. Valdybos narės pasirūpino,
kad pirkėjai neišeitų tuščiomis rankomis, ir kiekvienas iš jų išsinešė – jei ne
tortą, tai bent sausainių, kitokių saldumynų ar šventiškų darbelių. Pasigrožėję ir apsipirkę visi galėjo pasivaišinti kavute ir užkandėliais, kurių
buvo įvairių ir skanių. Džiugu, kad
žmonių buvo gausu, jie domėjosi skanėstais, jų receptūra, gyrė Lietuvos
Dukteris ir jų pasiaukojantį darbą.
Tikėsimės, kad ir šiemetinis LDD
renginys vyks ta pačia pakilia nuotaika ir sulauksime daugybės lankytojų.
O kokių skanėstų bendromis jėgomis
draugijos narės paruoš, pamatysime
apsilankę. Tik žinau, kad visi bus pavaišinti kavute, skaniais užkandėliais
ir pyragaičiais. Belieka tik ateiti. Iš
anksto nuoširdžiausiai dėkojame už geranoriškumą. Tik Jūsų, mielieji, dėka
LDD toliau tęsia savo darbą ir praskaidrina ne vieno bėdon patekusiojo
gyvenimą.

Stiprinkime svarbų lietuvybės židinį
DIANA ALEKNAITĖ
Palos-Gaidas laidojimo namų, įsikūrusių Palos Hills
rajone, savininkai David ir Loreta Gaidas neseniai dosnia auka parėmė Pasaulio lietuvių centrą (PLC).
ietuvių bendruomenei teikiantys paslaugas
nuo 1908 metų, Palos-Gaidas laidojimo namai
iš kartos į kartą yra sukūrę stiprius saitus su

L

Iš k.: Loreta Gaidas, PLC renginių ir projektų koordinatorė
Elytė Reklaitis ir David Gaidas.

lietuvių išeiviais. Laidojimo namų direktorius tęsia
savo tėvo verslą, nuoširdžiai padėdamas ir suteikdamas paguodą šeimoms liūdną netekties valandą.
Toks darbas nuolatos primena, kad laikas bėga labai
greitai ir yra svarbu jį praleisti prasmingai, padedant
žmonėms. Gal todėl ir norėta finansiškai paremti
savo tautinę bendruomenę. Suprasdamas, kad PLC
pastatas reikalauja daug priežiūros ir laikui bėgant
atsiranda vis daugiau didelių projektų, kuriems reikia nemažų finansinių išteklių, D. Gaidas savo parama su džiaugsmu prisideda prie Centro veiklos. Jis
taip pat ragina kolegas verslininkus tapti aktyvesniais lietuviškų organizacijų rėmėjais.
PLC yra nepaprastai dėkingas už paramą visiems aukotojams – individualiems asmenims bei
bendrovėms, remiantiems Centrą, vedimiems šeimos
tradicijos ar tiesiog skatinamiems tautiškumo, taip
pat dalyvaujantiems ir remiantiems Centro renginius, šventes, golfo turnyrus. Visi drauge mes galime išlaikyti tokį svarbų kultūros židinį ateities
kartoms.
Kviečiame nelikti abejingais. Yra daugybė būdų,
kaip galite remti Centrą. Jūs galite prisidėti aukodami PLC savo šeimos, verslo vardu, dalyvaudami
darbovietės „Matching-gift” programoje, savano-

Palos-Gaidas laidojimo namai, 11028 Southwest Highway,
Palos Hills, IL 60465, 708-974-4410.
riaudami, paaukodami mums nebereikalingą automobilį, dalyvaudami PLC organizuojamose šventėse ir projektuose, prisimindami mus savo testamente. Jūsų nuomonė bei patarimai mums labai svarbūs, nes tik žinodami, ko iš Centro tikitės, galime sutelkti savo energiją ir darbą, kad taptume branginamu ir svarbiu kultūrinio paveldo Centru jūsų šeimai.
Diana Aleknaitė –
PLC lėšų telkimo koordinatorė.
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Ateitininkų Šalpos fondo
Redaktorė Vida Kuprytė El. paštas: draugasateitis@gmail.com

susirinkimas ir metinė vakarienė
RAMUNĖ KUBILIŪTĖ
VIDA KUPRYTĖ
teitininkų šalpos fondas, įsteigtas pirmosios
Lietuvos nepriklausomybės metais remti
studijuojantį jaunimą, pakeitė savo užduotį
1990 m. Dabar jis nebeteikia stipendijų, bet remia
ateitininkų veiklą bei kitus kultūrinius ar labdaros
užmojus, kurie puoselėja ateitininkams svarbias vertybes.
Fondą tvarko 9 asmenų taryba, kuri kasmet praneša apie savo veiklą ir fondo finansinę būklę. Šių

A

katalikišką spaudą bei jaunimo užimtumo programas Lietuvoje. Iždininkas Viktoras
Kaufmanas glaustai pateikė fondo apyskaitą. Fonde dabar yra
beveik 910 000 dol. Šiais metais
investicijos bei aukos iždą padidino per 47 000 dol. Revizijos
komisijos narė Pranutė Domanskienė pranešė, kad knygos yra vedamos tvarkingai.
Susirinkime dalyvavęs svečias, Ateitininkų federacijos pirmininkas Vaidotas Vaičaitis, papasakojo apie Lietuvoje veikiantį Ateitininkų fondą ir supažindino susirinkusius su ,,Ateities”
žurnalo finansine padėtimi.
Po pranešimų vyko rinkimai.
Trys nariai – Dainė Quinn, Audrius
Rušėnas ir Laima Garbonkienė baiViršuje:
gė savo kadenciją, o į jų vietą buvo
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ją buvo išrinkti Pranutė Domanskienė, Edmundas Vasiliauskas ir Antanas Gilvydis.
Diskusijų metu Juozas Polikaitis priminė,
kaip svarbu rinkti ir kaupti ateitininkų veiklos
archyvą. Šiuo tikslu jis su Ateitininkų namų pirmininke Daine Quinn parūpino ateitininkams atskirą kambarį Jaunimo centre Čikagoje. ŠAAT
pirmininkas Tomas Grinius prie šių diskusijų
prisidėjo, primindamas, kad Lituanistikos tyrimų ir studijų centras Čikagoje ir Amerikos lietuvių kultūros archyvas (ALKA) Putname yra sutikę priimti saugojimui ateitininkų siunčiamą archyvinę medžiagą. Tačiau rūpestį kelia tai, kad
iki šiol nerastas ateitininkas, kuris tais archyvais
Trimitininkas Dovas Lietuvninkas atlieka programą kartu
rūpintųsi,
kataloguotų medžiagą, užsiimtų assu savo gimnazijos muzikos mokytoju Kevin McOlgan.
menų atpažinimu nuotraukose ir pan.
Po metinio susirinkimo naujoji taryba pasimetų Šalpos fondo metinis susirinkimas vyko kovo skirstė pareigomis. Tarybos pirmininku buvo pa18 d. Ateitininkų namuose, Lemont, IL. Tarybos pir- skirtas Petras V. Kisielius, valdybos pirmininku –
mininkas Petras V. Kisielius pasidžiaugė, kad taryba Audrius Rušėnas, sekretore – Laima Aleksienė, iždirba atsakingai, per metus yra surengusi penkis po- dininku – Viktoras Kaufmanas.
sėdžius, kuriuose aptarti dotacijų prašymai ir įvertintas palūkanų augimas. Valdybos pirmininkas
Vakarienė nudžiugino muzikine programa
Audrius Rušėnas pabrėžė, kad praėjusiais metais Šalpos fondas parėmė ateitininkų vienetus ir stovyklas,
Po metinio susirinkimo, vakare, fondo rėmėjai
ir geradariai rinkosi Ateitininkų
namų menėje šeimyniškai pavakarieniauti. Linksmas triumviratas
– Audrius Rušėnas,
Petras V. Kisielius
ir Laima Garbonkienė gyvai ir entuziastingai vedė
vakaro programą.
Vakarienės metu
Šalpos fondo pirmininkas ypač padėkojo LR generaliniam konsului
Čikagoje Marijui
Gudynui, įteikdamas jam Kęstučio
Skrupskelio knygą
Po vakarienės – rimtos diskusijos. Iš k.: Ateitininkų federacijos pirm. Vaidotas Vaičaitis, Šal- ,,Ateities draugai”.
Konsulas negailėjo
pos fondo tarybos pirm. Petras V. Kisielius ir Algis Kazlauskas.

pagyros žodžių susirinkusiems,
dėkodamas ateitininkams, kad jį ir jo šeimą šiltai
priimė jo tarnystės Čikagoje metais. Jis skatino ateitininkus nenuilsti ir toliau uoliai sergėti amžinąsias vertybes, kurias pasaulis dabar įžūliai ignoruoja. Maloni staigmena šio vakaro svečiams buvo išgirsti
generalinio konsulo žmonos, teisės daktarės Gintarijos Gudynienės žodį. Ji prisiminė savo pirmuosius
apsilankymus Čikagoje, kada dalyvavo neo-lituanų suvažiavimuose, vėliau – stažuotėse, teikiant teisines paslaugas beturčiams, o pastaruosius penkerius metus
– bendraujant su Čikagos lietuviais bei 88 šalių diplomatais įvairiuose Čikagos diplomatų renginiuose.
Svečius sveikino ir Ateitininkų federacijos pirmininkas Vaidotas Vaičaitis, ir Š. Amerikos ateitininkų tarybos pirmininkas Tomas Girnius.
Jau daug metų vakarienės ruoša, bilietų platinimu, svečių registravimu, talkininkų telkimu ir stalų tvarkymu po vakarienės rūpinasi Pranutė Domanskienė. Šalpos fondo valdyba už jos nesavanaudišką nusiteikimą yra labai dėkinga.
Po skanios Zitos Kušeliauskienės paruoštos vakarienės nuskambėjo ypatinga meninė programa, kurios metu pasirodė jaunas ateitininkas, trimitininkas
Dovas Lietuvninkas, neseniai baigęs muzikos studijas pasaulinio garso Eastman School of Music prie
University of Rochester universiteto. Trimitininkui klavišiniais ir saksofonu akompanavo jo gimnazijos muzikos mokytojas Kevin McOlgan. Dovas vakaro dalyvius supažindino su įvairių rūšių trimitais
ir jų skirtingu skambesiu, ne kartą prajuokindamas
savo teigimu, kad negalima turėti per daug trimitų.
Programa buvo įvairi ir nuotaikinga. Trimitui palydint žiūrovai dainavo „Daug daug dainelių” ir net
„Beatles” dainą ,,Penny Lane”. Muzikai atliko ir J.
Gruodžio bei J. S. Bacho kūrinius. Po programos salė
vėl subruzdėjo gyvu klegesiu ir juoku, – svečiai nenoriai skirstėsi į namus.
Po tokio smagaus, šilto pobūvio turbūt ne vienas
pagalvojo: kaip paremti Ateitininkų šalpos fondą? Visi
yra kviečiami tapti AŠF nariais ir rėmėjais. Didelių
formalumų nėra: čekį rašykite: ,,Ateitis Relief Fund”
ir siųskite adresu: 1380 Castlewood Drive, Lemont, IL
60439. Pridėkite pastabą, kad auka skiriama Šalpos
fondui, taip pat parašykite savo pavardę ir adresą, kad
taryba žinotų kam padėkoti. Už kiekvieną 100 dol.
auką suteikiamas vienas balsas Šalpos fondo susirinkimuose.
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vARDAN TOS lIETUvOS
Lietuvos šaulių sąjunga išeivijoje (LŠSI)

Pašalintieji šauliai vis dar siekia nešti vėliavas
Po vadovybės sprendimo šaulių gretos praretėjo
VIRGINIJA PETRAUSKIENĖ
Jau kurį laiką girdėti, kad vienos iš lietuviškų organizacijų – Lietuvos šaulių sąjungos išeivijos (LŠSI) gretose kunkuliuoja nesutarimai. Pasklido gandai, kad
dėl nesusikalbėjimo tarp vadų sąjunga
skyla, neva vietoj vienos organizacijos atsiras dvi. Kaip yra iš tikrųjų?
eseniai LŠSI centro valdyba išplatino oficialią informaciją.
Taip pat „Draugo” redakcijoje
apsilankė LŠSI vadas Julius Rūtenis
Butkus ir papasakojo apie padėtį, kuri
buvo susidariusi jo vadovaujamoje organizacijoje.

N

Pirmiausiai pateikiame LŠSI atsiųstą oficialų raštą:
LŠSI centro valdybos raštas
Lietuvos šaulių sąjungos išeivijoje
(LŠSI) vadas ir centro valdyba informuoja visas lietuviškas organizacijas,
kad 2016 m. lapkričio 4 d. centro valdybos posėdyje už grubius sąjungos statuto pažeidimus iš LŠSI narių buvo pašalinti, be teisės sugrįžti į sąjungą, trys Gen.
T. Daukanto jūrų šaulių kuopos nariai:
vadas Sigitas Savicki (S. Savickas), kuopos sekretorius Petras Valius ir moterų
vadovė Aldona Jonikas.
Minėti buvę šauliai savo skaldytojiškais veiksmais mėgino organizacijoje
sukelti sumaištį, sumenkinti organizacijos tradicijas ir pasiekimus, sugriauti
jos tikslus – stiprinti Lietuvos šaulius siekiant ginti mūsų Tėvynę Lietuvą.
Pašalinus minėtus asmenis iš LŠSI
narių, jie netenka teisės atlikti jokių
veiksmų Šaulių sąjungos vardu, negali
nešioti Šaulių sąjungos skiriamųjų ženklų ir dėvėti patvirtintos uniformos, negali
vadintis šauliu.
Lietuvos šaulių sąjunga (LŠS) savo
rezoliucija paskelbė nuostatą šiuo klausimu: ,,Lietuvos šaulių sąjungos nariai,
norintys vykdyti šaulišką veiklą ir atstovauti LŠS interesams ne Lietuvos
Respublikos teritorijoje, priskiriami Lietuvos šaulių sąjungos išeivijoje vado žinion.”
Pagarbiai
Julius Rūtenis Butkus,
LŠSI vadas

Susirinkime – rietenos
ir grasinimai
Nesantaika ir nepasitenkinimas
bei nesutarimai kilo Gen. T. Daukauto
jūros šaulių kuopoje praėjusių metų balandį per metinį kuopos narių susirinkimą. To susirinkimo metu buvo renkamas naujas kuopos vadas. Paaiškėjo,
kad rinkimų metu buvo pažeidinėjama
tvarka, nesilaikoma statuto.
„Lietuvos šaulių sąjunga išeivijoje
yra lietuvių tautinė, kultūrinė, savanoriška organizacija, puoselėjanti ir
skatinanti lietuvių patriotizmą išeivijoje. Tačiau kai kurių šaulių elgesys užtraukia gėdą mūsų organizacijai”, –
„Draugo” redakcijoje kalbėjo J. R. Butkus.
Jis papasakojo, kad minėtame Gen.
T. Daukanto jūrų šaulių kuopos susi-

rinkime buvo ne kartą pažeistas statutas, vadas ir jį palaikantys keli šauliai
elgėsi savavališkai, ignoravo teisėtas
kitų kuopos narių pastabas. S. Savickas
atmetinėjo pasiūlymus dėl naujų kandidatų į vado postą. Nebuvo leidžiama
slapta balsuoti, nors biuleteniai buvo paruošti.
Pažeidimų būta ir daugiau. Garbingos organizacijos susirinkimas peraugo į bjaurias rietenas. Susirinkimo
metu viena šios organizacijos narė,
Irena Z., elgėsi neleistinai: vaikščiojo po
salę, įsiterpdavo į pasisakančiųjų kalbas. Tačiau kuopos vadas S. Savickas jos
nė karto neperspėjo, nesustabdė, leido
trukdyti ir triukšmauti.
Galų gale ši moteris dar labiau įsidrąsino: ėmė agresyviai puldinėti kitas
šaules – įsikabinusi į drabužius jas
tampė ir grasino, liepė daugiau nesirodyti šaulių susirinkimuose.

peikimą, ne vienerius metus Gen. T.
Daukanto jūros šaulių kuopai vadovaujantis S. Savickas parengė atsakomąjį ėjimą. Jis per advokatą Daną Lapkų atsiuntė LŠSI centro valdybai pranešimą, kad praėjusių metų liepos pabaigoje į visuotinį susirinkimą atvykę
jo vadovaujamos kuopos nariai (dalyvavo 31 narys iš 36) slaptu balsavimu nutarė atsiskirti nuo LŠSI. Advokato atsiųstoje susirinkimo protokolo kopijoje
nurodoma, kad 25 nariai pasisakė už atsiskyrimą, o 6 prieštaravo.
LŠSI vadas J. R. Butkus ,,Draugo” re-

Gumbino rezoliucija. Joje teigiama,
jog „Lietuvos šaulių sąjunga remia
LŠSI veiklą, kuriai teisėtai vadovauja
LŠSI vadas (JAV ir Kanadoje) Julius Rūtenis Butkus”.
J. Butkaus teigimu, buvę šauliai S.
Savickas, P. Valius ir A. Jonikas žengė
dar vieną žingsnį. Jie nuvyko į Lietuvą
ir ten pabandė įstoti į Lietuvos šaulių sąjungą. Tačiau tokia jų strategija nepasiteisino. Jiems buvo pasakyta, kad užsienyje gyvenantys šauliai negali priklausyti Lietuvos šaulių sąjungai.
„Aš noriu perspėti visas lietuvių or-

Agresyvią šaulę pašalino
Apie tokį neleistiną šaulės poelgį
LŠSI vadą J. R. Butkų raštu informavo
viena iš nukentėjusių, Irenos Z. apstumdytų moterų. Ji prisiminė, kad
tvarką trikdžiusi Irena Z. prieš metus
jau buvo panašiai pasielgusi. Ji 2015 metais vasario 22 dieną Lemonto bažnyčioje rikiuotės metu trenkė kumščiu vienai šaulei ir ją pastūmė nuo laiptų. Ataskaitiniame susirinkime nukentėjusios
šaulės laišką pasirašė ir liudininkų
grupė. Nuskriausta šaulė perspėjo, kad
jeigu dėl šio incidento sąjungos vadovybė nesiims tinkamų veiksmų, informacija apie neleistinai pasielgusią Ireną Z. bus perduota Čikagos policijai.
Reaguodama į skundą ir susirinkimo metu vykusį chaosą, LŠSI centro valdyba praėjusių metų gegužės 27 dieną
išsiuntė S. Savickui kvietimą atvykti į
posėdį, kuriame buvo numatyta svarstyti statuto pažeidimus jo vadovaujamos
kuopos ataskaitinio – rinkiminio susirinkimo metu. Šiame posėdyje centro
valdybos narių sprendimu, triukšmadarė Irena Z. buvo pašalinta iš LŠSI trejiems metams. Kuopos vadui S. Savickui
buvo pareikštas viešas papeikimas.
Į klausimą, kodėl kuopos vadai
skandalingajame susirinkime ignoravo
eilinių narių pastabas ir neteisėtai elgėsi, J. R. Butkus truktelėjo pečiais: „Gal
dėl garbės… Gal todėl, kad bijojo būti
nebeišrinkti vadais, o patys labai troško toliau vadovauti”.

Atsakas į papeikimą – melas
Netrukus po to, kai gavo viešą pa-

Šauliai Navy Pier.
dakcijoje pateikė įrodymą, kad iš tikrųjų šios atsiskyrimo idėjos nepalaikė
didžioji Gen.T. Daukanto jūrų šaulių
kuopos dalis. Net 26 šios kuopos šauliai
pareiškė norintys likti organizacijoje.
Tą jie patvirtino savo parašais.
Praėjusių metų lapkričio 4 dieną
LŠSI nutaria šios kuopos vadą Sigitą
Savicką, jo pavaduotoją Petrą Valių ir
kuopos moterų vadovę Aldoną Jonikas
pašalinti iš LŠSI be teisės sugrįžti.
„Jie daugiau nebeatstovauja LŠS Išeivijoje, nebetenka šaulio vardo, apdovanojimų ir šaulio teisių”, – sakoma J.
R. Butkaus pasirašytame rašte.
Šio sprendimo teisėtumą patvirtina Lietuvos šaulių sąjungos vado atsargos pulkininko leitenanto Liudo

Sandra Scedrina nuotr.
ganizacijas, esančias Čikagoje. Mano
žiniomis, šie trys žmonės ir toliau
prisistato šauliais, siūlosi įvairiuose
renginiuose nešti Gen. T. Daukanto
jūrų šaulių kuopos vėliavą. Jie negrąžino šaulių ženklų ir vėliavos, toliau bando jais neteisėtai naudotis. Šie
asmenys savo elgesiu ir veiksmais ne
tik sulaužė šaulišką priesaiką, bet ir išdavė šaulių sąjungą, seną lietuvišką organizaciją, kurį už dvejų metų švęs
savo 100 metų jubiliejų. Mes negalime
leisti teršti mūsų garbingos organizacijos, kurios nariai kovojo ir žuvo dėvėdami šaulio ženklą ant krūtinės
Lietuvos miškuose”, – kalbėjo Lietuvos
šaulių sąjungos išeivijoje vadas J. R.
Butkus.

Namams paskolos, apdraustos sąskaitos
2212 West Cermak Road, Chicago, IL 60608
773-847-7747 * www.mutualfederalbank.com
Stephen M. Oksas, President
Patarnaujam Čikagos ir apylinkių lietuviams daugiau kaip 100 metų.
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l I E T U vA I R pA S A U l I S
Parengė Vitalius Zaikauskas

Greitų sprendimų kovojant su migracija nėra
Vilnius (BNS) – Premjeras Saulius
Skvernelis pripažįsta, kad Vyriausybė
turi pasitempti kovodama su migracija
Lietuvoje, tačiau pabrėžia, kad lengvų
ir greitų sprendimų šiuo klausimu
nėra.
Kaip skelbė Statistikos departamentas, pernai iš Lietuvos emigravo
per 50 tūkst. žmonių, per pirmus du šių
metų mėnesius – beveik 14 tūkst. gyventojų. Beveik pusė migrantų pernai
išvyko į Jungtinę Karalystę.
Premjeras pritaria ekspertų nuomonei, kad skaičius šiemet galėjo išaugti ir dėl to, kad dalis žmonių galėjo suskubti deklaruoti išvykimą siekdami išvengti prievolės mokėti privalomojo sveikatos draudimo mokestį.
Ekspertai be aktyvių „Sodros”
veiksmų išieškant PSD mokestį, dar

viena galima išaugusios migracijos
priežastimi nurodo „Brexit”. Anot
ekonomisto Nerijaus Mačiulio, iki šiol
dar svarstę išvykti gyventi į JK galėjo paskubinti sprendimą dėl prognozių,
jog bus apribotos galimybės Europos
Sąjungos (ES) piliečiams gyventi ir
dirbti šioje valstybėje.
Dėl emigracijos ir visuomenės senėjimo Lietuvos gyventojų skaičius sumažėjo nuo 3,7 mln. 1990 metais iki 2,8
mln. šiais metais.
Apklausų duomenimis, dauguma
emigrantų iš Lietuvos į Vakarų Europą išvyksta dėl didesnių algų. Pagal oficialią statistiką, Lietuvos gyventojai „į
rankas” vidutiniškai uždirba apie 640
eurų, mažesnes algas ES gauna tik bulgarai ir rumunai. Pernai vidutinis atlyginimas Lietuvoje augo beveik 9 proc.

Spręs, kur statyti išeivių dovanojamą paminklą
Kaunas (KaunoZinios.lt) – Artėjant Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui išeivijoje gyvenantys kauniečiai nusprendė miestui padovanoti
Jono Vileišio paminklą. Kauniečiai
kviečiami dalyvauti apklausoje ir nuspręsti, kuri miesto vieta šiam paminklui yra tinkamiausia.
„100-osioms Lietuvos Nepriklausomybės metinėms ne tik mūsų giminė, bet ir J. Vileišį pažinoję Kauno patriotai, gyvenantys JAV, iškėlė idėją pagerbti jo atminimą nors kukliu paminklu tame mieste, dėl kurio Tėvelis
darė viską, kad jis prilygtų kitiems Europos miestams”, – teigia burmistro J.
Vileišio jauniausioji dukra Rita Vileišytė-Bagdonienė.
„Idėjos iniciatoriai – užsienyje gyvenantys Kauno patriotai, vieni iš
ankstyvesnės pokario emigracijos, kiti
ekonominiai migrantai iš naujos kartos. Jie visi laiko brolius Vileišius
tautos didvyriais, o Joną Vileišį – Kauno patriarchu”, – sakė išeivių susivienijimo atstovas Arūnas Paliulis.
Amerikos lietuvių iniciatyvą suskubo paremti ir Vilniuje įsikūręs Vileišių fondas.
J. Vileišis buvo bendruomenės kūrėjas, demokratas, todėl jo skulptūros nenorima smarkiai iškelti virš

Briuselis (Bernardinai.lt) – Baltieji rūmai patvirtino, kad Jungtinių
Valstijų prezidentas Donald Trump
dalyvaus gegužės 25 d. vyksiančiame
NATO viršūnių susitikime Briuselyje.
Aljanso lyderiai susitiks pirmą
kartą po D. Trump pergalės prezidento rinkimuose. Pasak Washingtono,

D. Trump dar kartą patvirtins stiprų
įsipareigojimą NATO, sąjungininkų
atsakomybės pasidalijimą ir NATO
vaidmenį kovojant su terorizmu.
Kiek anksčiau buvo pranešta, kad
Aljanso generalinis sekretorius Jens
Stoltenberg balandžio 12 d. Washingtone susitiks su JAV prezidentu.

D. Trump aplinka bendravo su Rusijos veikėjais
Paminklo J. Vileišiui maketas. Rengėjų nuotr.
žmonių, jos nesiūloma statyti ant pjedestalo. Skulptoriaus Kęstučio Balčiūno sukurta klasikinė bronzinė
skulptūra, kurios bendras aukštis
sieks apie 2,4 m, pirmąjį Kauno burmistrą vaizduoja realistiškai, to laikmečio drabužiais ir net autentišku
odiniu portfeliu. Paminklui statyti
siūlomos trys Kauno vietos: Rotušės
aikštė, Laisvės alėja ties Centriniu
paštu bei Nepriklausomybės aikštė
prie soboro. Kauniečiai kviečiami aktyviai dalyvauti apklausoje ir išrinkti tinkamiausią vietą istorinės asmenybės įamžinimui.
Balsuoti galima adresu: http://vileisis.kaunas.lt/.

VSD, policijos ir prokuratūros akiratį
dėl įtarimų dalyvaujant kovos veiksmuose Rytų Ukrainoje arba dėl teikiamos paramos ten veikiančioms teroristinėms organizacijoms yra patekę keletas Lietuvos piliečių ir vienas
mūsų šalyje gyvenęs Ukrainos pilietis.
Pasak tinklalapio, Generalinės prokuratūros žiniomis, šiuo metu atliekami du ikiteisminiai tyrimai pagal
Baudžiamojo kodekso 249-1 straipsnį
(Grupių, kurių tikslas – daryti teroristinius nusikaltimus, kūrimas ir
veikla).

Patvirtintas K. Bradūno metų planas
Vilnius (Mano vyriausybė) – Vyriausybė patvirtino išeivijos poeto Kazio Bradūno 100-ųjų gimimo metinių
minėjimo 2017 metais planą.
Per šiuos metus numatyta sukurti ir transliuoti video skaitymų ciklą,
papildyti ir atnaujinti medžiagą apie K.
Bradūną Lietuvos istorijos, lietuvių
kalbos ir literatūros mokymosi šaltinių
bazėje, organizuoti K. Bradūno straips-

Londonas („Draugo” info) –
Londono policija teigia, kad kovo
22 dienos išpuoliu įtariamas asmuo buvo įkvėptas su islamistais susijusio tarptautinio terorizmo, tačiau jo tapatybės kol kas
neatskleidžia.
Per ataką žuvo mažiausiai 5
žmonės, tarp jų ir užpuolikas.
Teroro aktas Londono centre. RedState nuotr.
Dar maždaug 40 žmonių sužeista,
kai kurie sunkiai.
neatsitiktinai.
Užpuolikas automobiliu įvažiavo į
Pasaulio vadovai pasmerkė išpuolį
pėsčiuosius ant Westminsterio tilto, pa- Londono centre. Vokietijos kanclerė
skui prie parlamento rūmų pastato sako, kad Vokietija tvirtai stovi kartu
nudūrė policijos pareigūną. Tada įta- su Britanija. Prancūzijos vadovas teiriamasis buvo nušautas.
gia, kad jo šalis, kuri pastaruoju metu
Londone ir visoje šalyje arti- pati keliskart nukentėjo nuo teroristų,
miausiu metu žadama, kad budės dau- supranta, ką britai išgyvena. Baltieji
giau patruliuojančių pareigūnų, ta- rūmai pažadėjo visišką Jungtinių Valsčiau terorizmo grėsmės lygis Jungti- tijų vyriausybės paramą atsakant į
nėje Karalystėje nekeičiamas, nes ir iki išpuolį ir siekiant išsiaiškinti visus atšiol jis buvo aukštas.
sakingus asmenis. Išpuolį pasmerkė ir
Iškart po išpuolio Theresa May pa- Lietuvos prezidentė bei premjeras.
reiškė, kad jos šalis nepasiduos terorui.
Didžiosios Britanijos policija suJos teigimu, išpuolio vieta pasirinkta laikė aštuonis asmenis.

D. Trump dalyvaus NATO viršūnių susitikime

Stebi lietuvius kovojančius Rytų Ukrainoje
Vilnius (ELTA) – Rytų Ukrainoje
separatistų pusėje galimai kovojantys asmenys iš Lietuvos yra stebimi,
teigė Valstybės saugumo departamento
direktorius Darius Jauniškis.
„Be abejo, sekame informaciją.
Yra norinčiųjų kariauti separatistų pusėje. Identifikuojame ir žiūrime, ką toliau tie žmonės daro. Jeigu grįžta čia,
jie iškart turėtų būti didesnės rizikos
zonoje, mes gi nežinome, kaip jų įgyta
patirtis gali būti panaudota Lietuvoje”,
– D. Jauniškis.
Tinklalapis delfi.lt skelbia, kad į

Teroro išpuolis Londone

nių, poezijos, knygų leidybą ir pristatymus, praktinį seminarą mokytojams, skirtą K. Bradūno kūrybai aktualizuoti.
2017-uosius Seimas yra paskelbęs
ne tik Kazio Bradūno, bet ir Lietuvių
kalbos kultūros, Ievos Simonaitytės,
Tautinio kostiumo, Piliakalnių, Algirdo Juliaus Greimo, Sporto ir Reformacijos metais.

Washingtonas („Draugo” info) –
Televizija CNN skelbia, esą Federalinis
tyrimų biuras turi informacijos, rodančios, kad Prezidento Donald Trump
komandos nariai bendravo su Rusijos
veikėjais ir galbūt koordinavo, kaip paskleisti informaciją, kenkiančią demokratų kandidatės Hillary Clinton
kampanijai.
Tai amerikiečių televizijai CNN
sako neįvardijami Jungtinių Valstijų
pareigūnai. Esą tai dalis to, apie ką FTB
vadovas James Comey prieš kelias dienas kalbėjo liudydamas Kongrese, kai
pirmąkart pripažino, kad biuras tiria D.
Trump kampanijos ryšius su Rusija.
Šiuo metu FTB „tiria informaciją,
kurioje, kaip pranešė šaltinis, yra

agentūros žvalgybos duomenų, informacijos apie keliones, verslo ryšius, telefoninių pokalbių ir asmeninių susitikimų įrašų”, sakoma CNN pranešime.
Kovo 20 dieną J. Comey pareiškė,
kad FTB tiria klausimą dėl galimos
prieš H. Clinton nukreiptų veiksmų
„koordinacijos” tarp rusų ir D. Trump
komandos narių, nes buvo gauta „patikimų duomenų apie pažeidimus, leidžiančių daryti prielaidą, kad amerikietis galėjo veikti kaip užsienio valstybės agentas”.
FTB tiria keturių artimų D. Trump
kampanijos atstovų ryšius su Rusija:
Michael Flynn, Paul Manafort, Roger
Stone ir Carter Page.

Rusija negali greitai sureguliuoti krizės Ukrainoje
Maskva (BNS) – Maskva šiuo
metu neįžvelgia galimybės artimiausiu
laiku sureguliuoti krizę Ukrainoje,
pareiškė Rusijos užsienio reikalų ministras Sergejus Lavrovas.

„Perspektyvų sureguliuoti Ukrainos krizę ir realizuoti Minsko susitarimus kol kas nematyti”, – sakė S.
Lavrovas.

Austrija padidino išmokas išvykstantiems migrantams
Viena (BNS) – Austrija dukart
padidino išmokas šalyje gyvenantiems
migrantams, kurie išreiškia norą grįžti į savo gimtąją šalį.
Pirmasis tūkstantis migrantų, pasirengusių išvykti iš Austrijos, gaus po
maždaug 1 tūkst. JAV dolerių. Tačiau
Balkanų šalių gyventojams tokios išmokos nebus skiriamos.
Austrijos valdžia žada padėti migrantams iš Artimųjų Rytų organizuo-

ti kelionę namo.
Vidaus reikalų ministras Wolfgang Sobotka pareiškė, kad iki 2019
metų iš šalies gali išvykti apie 50 tūkst.
migrantų.
2016 metais iš Austrijos išvyko
10,7 tūkst. prieglobsčio prašytojų. Iš jų
5,8 tūkst. išvyko savo noru.
Austrijos 2017 metų biudžete migrantams numatytos 2 mlrd. eurų išlaidos.

Draus darbe ryšėti musulmoniškas skaras
Briuselis (ELTA) – Europos Sąjungos įmonių darbdaviai turi teisę
drausti darbuotojams dėvėti aiškiai
matomus politinius, religinius ar filosofinius ženklus, įskaitant ir musulmoniškas skareles, nusprendė Europos
Teisingumo Teismas (ETT).

Tai pirmasis teismo sprendimas
dėl musulmoniškų skarų ryšėjimo darbo vietoje. ETT sprendimui įtakos turėjo atvejis Belgijoje, kai kompanijoje
G4S atleista skarą ryšėjusi registratūrininkė.
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G. Petraitis – tarp geriausių NBA teisėjų
Parengė Dainius Ruževičius

Šį sezoną NBA aikštelėse savo talentą
rodo net keturi Lietuvos krepšininkai –
Jonas Valančiūnas, Mindaugas Kuzminskas, Domantas Sabonis ir Donatas
Motiejūnas. Ne visuomet jie sulaukia
trenerių malonės ar sužiba įspūdingu
žaidimu, tačiau juos palaikome ir jų pasirodymus įdėmiai sekame.

tipriausios pasaulio krepšinio
lygos rungtynėse galime išvysti
ir penktą lietuvį – jauniausią
NBA teisėją 28-erių kaunietį Gediminą
Petraitį, kuriam šis, jau antrasis, sezonas yra iš būryje išsiskiria ne tik amžiumi ar tautybe, bet ir preciziškumu:
jis – vienas mažiausiai ir rečiausiai
klystančių lygos teisėjų. Skirtingai
nei lietuviai krepšininkai, G. Petraitis
visada patenka į startinę teisėjų sudėtį,
nebūna pasodinamas ant atsarginių
suolo ir visas 48 minutes (jei prireikia
ir daugiau) praleidžia turėdamas savo
darbo įrankį.
Visą tą laiką jis išlieka principingas: nors ir nepiktnaudžiauja techninėmis pražangomis, G. Petraitis nenuolaidžiauja nei ryškiausioms NBA
žvaigždėms, nei savo tautiečiams, kuriuos sutinka aikštėje. „Pasisveikinu
su jais ir viskas. Bet aikštelėje nesibičiuliaujame: jie atlieka savo darbą, aš
– savo”, – sakė kylanti žvaigždė.
„Kiekvienas epizodas gali baigtis
pražanga, technine arba diskvalifikacija. Rungtynių eiga, o kartais net ir jų
rezultatas gali priklausyti nuo teisėjų,
kurie sušvilpia arba ne, meistriškumo.
Šį sezoną NBA yra 63 teisėjai – nuo pirmus sezonus dirbančių G. Petraičio,
Brett Nansel, Aaron Smith ir C. J.
Washington iki veteranų Danny Crawford (32-as sezonas), Ken Maueri (31-as
sezonas) ir Rono Garretson (30-as sezonas), kurie priėmė sprendimus dar
tada, kai aikštėje karaliavo Magic Johson ir Michael Jordan”, – rašo „The Los
Angeles Times”. Šis įtakingas JAV
dienraštis atliko anoniminę apklausą
ir išsiaiškino, kurie lygos teisėjai, žaidėjų ir trenerių manymu, yra geriausi ir kurie blogiausi. Absoliučiai daugiausiai liaupsių ir teigiamų atsiliepimų sulaukė didžiausią patirtį sukaupęs NBA teisėjas D. Crawford. Tuo
metu blogiausių trejetukas atrodo taip:
Scott Foster, Lauren Holtkamp ir Marc
Davis.

S

Lietuvis – geriausių sezono
NBA teisėjų dešimtuke
„NBA lygio krepšinis – tai laisvai
tekantis atletiškumo, gracijos, tikslumo ir konkurencingos dvasios teatras. Šios tiesos gali būti įgyvendintos
tik leidus kiekvienoms rungtynėms atsiskleisti garbingo žaidimo ir taisyklių
ribose. Tam reikalingi ne tik geriausi
pasaulio žaidėjai ir treneriai, bet ir teisėjai. Nacionalinės krepšinio teisėjų
asociacijos (NBFA) tikslas – išdidžiai
atstovauti vyrams ir moterims, kurie
padaro įmanomu tai, kad krepšinis
būtų žaidžiamas savo tyriausia forma”, – taip iškilmingai ir su patosu pristatomas NBA teisėjų darbas bei jo
svarba oficialioje NBFA svetainėje.
„Lietuvoje ir visoje Europoje yra
kitaip nei NBA – skiriasi krepšinio kul-

tūros. Spaudimą teisėjai nebent darosi sau patys, kad nesuklystų: bandai
nuo visų atsiriboti, kad darbą atliktum
teisingai. Nė vienas teisėjas nenori
suklysti. Bet jeigu suklysti, tai būna,
kad nemiegi naktimis”, – Krepšinis.lt
teigė G. Petraitis.
Nors tai – oficialiai tik antras G.
Petraičio sezonas NBA (2014–2015 m.
bandomojo laikotarpio metu jis teisėjavo 12 rungtynių), lietuvio statistika
verta pagarbos: savaitinio žurnalo
„The Pudding” duomenimis, šį sezoną
G. Petraitis per savo kol kas vadovautas 43-ejas rungtynes lemiamu metu neteisingai sušvilpė viso labo du kartus
ir su 0,04 koeficientu per varžybų patenka į geriausių lygos teisėjų dešimtuką. Čia pirmu smuiku griežia nė sykio nesuklydęs jau minėtas D. Crawford.
Dar geresnis lietuvio vertinamas,
kai skaičiuojamos jo švilpuku neužfiksuotos žaidėjų klaidos. Tokių epizodų, lyginant su kitais teisėjais, jo teisėjavime pasitaiko mažiau. Petraičio
rodiklis čia – vidutiniškai po 1,09 per
dvikovą ir pagal jį jis lenkia net tą patį
D. Crawford bei bendroje įskaitoje užima ketvirtą vietą. Čia kalbama apie
paskutines dvi atkaklių NBA susitikimų minutes, kurių analizę ir vertinimą lyga pateikia kitą dieną.
„Teisingai ar neteisingai sušvilpi
– vis tiek viena komanda pralaimi. Visada yra 50 proc. žmonių, kurie liks nepatenkinti, todėl klaidos pripažinimas
ar nepripažinimas niekuo jiems nepadės”, – filosofiškai į galimas savo ir
kolegų klaidas žvelgia G. Petraitis.

Uždarbis – beveik kaip
D. Motiejūno
Nors NBA lygoje vis labiau apsiprantantis G. Petraitis, kurio sąskaitoje
– jau 106-erios rungtynės, ir nesišvaisto
techninėmis pražangomis, kartais jam
kartu su kolegomis tenka pasitelkti ir
jas, kad nuramintų beįsiplieskiančias
aistras. Vienas paskutinių tokių atvejų – Miami „Heat” ir Toronto „Raptors”
(104:89) akistata, per kurią teisėjų
brigada su G. Petraičiu abiem komandoms kartu skyrė net septynias technines pražangas ir vieną diskvalifikacinę.
Pirmame sezone 51 rungtynėse
teisėjavęs, o šiemet jau 43 susitikimuose darbavęsis G. Petraitis neslepia,
kad jo grafikas itin įtemptas, bet jis turi
savo svajonę, kurios siekia. „Per kiekvienas rungtynes tenka nubėgti po
6–8–10 kilometrų. Per daug metų tie kilometrai ir nuovargis susideda ant
kūno, ant kelių. Tiesiog noriu švilpti ir
kad sveikata tam netrukdytų. Kaip ir
kiekvienas teisėjas ar žaidėjas, turiu
tikslą patekti į NBA finalą, o kaip bus
lemta – pamatysime”, – savo svajonę atskleidė jis.
Krepšinio gerbėjus, ir ne tik, itin
domina dar vienas klausimas: kiek gi
uždirba NBA teisėjai? Priešingai nei lygos žaidėjų atlyginimai, ši informacija oficialiai niekur nėra pateikiama, tačiau kai kurie šaltiniai įvardija apytikslius skaičius.
„NBA teisėjai visu etatu dirba
apie 8 mėnesius per metus. Kaip žino-

me, komandos per reguliarųjį sezoną
sužaidžia po 82-ejas rungtynes. Teisėjams reikia būti gerai pasirengus fiziškai, žinoti visas taisykles ir gebėti
greitai priimti nelengvus sprendimus.
Taigi kokia yra metinė NBA teisėjo
alga? Vidurkis yra tarp 150 ir 550 tūkstančių JAV dolerių priklausomai nuo
turimos patirties”, – skelbia tinklala-

už vieną atkrintamųjų susitikimą skiriama apie 10, o už finalo dvikovą – apie
30 tūkst. JAV dolerių. Beje, šios sumos
dabar veikiausiai dar labiau pakilusios.
G. Petraičiui šiemet dar neteks
dirbti atkrintamosios varžybose – į jas
kviečiami tik labiausiai patyrę pirmos
kategorijos teisėjai. „Iki penkerių metų

Antrą sezoną NBA švilpiantis lietuvis G. Petraitis patenka į geriausių lygos teisėjų dešimtuką.
pis interbasket.net. Tai – tik preliminarūs skaičiai, nes NBA teisėjų atlyginimai proporcingai kyla: 1983 m. jie
svyravo tarp 18 ir 78 tūkst. JAV dolerių,
2008 m. jau siekė 95–300 tūkst. JAV dolerių, o 2014 m. pakilo iki bent 150
tūkst. JAV dolerių per sezoną.
Visai neblogai, net jei imsime mažiausią sumą. Tu gauni progą pabūti su
NBA žvaigždėmis, tave rodo TV ir kasmet turi 3–4 mėnesius atostogų.
Primename, kad šį sezoną ne ką
daugiau už geriausius lygos teisėjus uždirba ir New Orleans „Pelicans” priklausantis D. Motiejūnas, sutaręs dėl
576 tūkst. JAV dolerių vertės sutarties.
Maža to, jei žaidėjai gauna sutartyje
fiksuotą atlyginimą, NBA teisėjų honorarai gerokai išauga per atkrintamąsias varžybas: 2008-ųjų duomenimis,

būni trečias teisėjas, paskui tampi antru, o vėliau pirmu teisėju ir jau gali teisėjauti atkrintamosiose varžybose”, –
trumpai NBA teisėjų hierarchiją nusakė jis.
1998 metais kitapus Atlanto persikėlęs tuomet devynmetis G. Petraitis
nepraėjus ir 20 metų įgyvendina savo
amerikietišką svajonę. Ir nors jis 2015ųjų pabaigoje priėmė JAV pilietybę, širdyje ir toliau jaučiasi tikru lietuviu:
dažnai grįžta į savo gimtinę, praėjusią
vasarą čia vedė mylimąją Justę ir
trokšta išsaugoti Lietuvos pilietybę.
„Esu lietuvis, Lietuvoje gimęs, Lietuva
yra mano tėvynė ir į ją visada norisi
grįžti: tiek seneliai, tiek visa giminė čia
yra – norisi būti ir Lietuvos piliečiu,
nes širdyje vis tiek esu lietuvis”, – tikina jis.

Jubiliejinėse žaidynėse –
29 šalių sportininkai!
Atkelta iš 1 psl.
Tarp žaidynių dalyvių populiariausia sporto šaka, be abejo, yra krepšinis. Šio žaidimo varžybose šiemet dalyvaus net 780 žmonių, iš jų 609 – užsienio lietuviai. Gausiausią krepšininkų būrį žaidynėse turės JAV lietuvių delegacija – net 213 (82 – iš Čikagos). Taip pat krepšinį ketina žaisti 171
Lietuvos gyventojas, 134 Jungtinės Karalystės lietuviai, 72 – Lenkijos, 48 –
Australijos, 28 – Baltarusijos, 24 – Airijos gyventojai, kitų šalių delegacijose
bus po keliolika žaidėjų.
Taip pat tarp užsienio lietuvių labai populiarūs futbolas (138 dalyviai iš
užsienio), boulingas (118), keliautojų
sportas (64), stalo tenisas (59), šaudy-

mas (50), tinklinis (50) ir plaukimas
(45).
PLSŽ programoje yra 20 sporto
šakų, tačiau ledo ritulininkų kovos
tikriausiai nevyks, nes į Lietuvą nepavyks atvykti tokį norą anksčiau išreiškusioms dviems komandoms iš
Šiaurės Amerikos.
Žaidynių dalyviai taip pat varžysis
badmintono, golfo, jėgos trikovės, kalnų slidinėjimo (Druskininkuose), lengvosios atletikos, orientavimosi sporto,
smiginio, sportinės žūklės, šachmatų, šaudymo iš lanko ir teniso varžybose.
X Pasaulio lietuvių sporto žaidynės vyks birželio 30 – liepos 1 dienomis.
Iškilmingas žaidynių atidarymas bus
surengtas Kauno sporto halėje.
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„Gyvenimas turėtų būti skaidrus”
taip vadinasi šiuolaikinės kartos istoriko, Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto docento Aurimo
Švedo naujasis sakytinės istorijos
žanro kūrinys, kuriame sutalpinti
vienos iškiliausios Lietuvos asmenybės, teatrologės, literatūrologės,
profesorės Irenos Veisaitės prisiminimai, išgyvenimai ir neeilinės pažintys su išskirtiniais ir įdomiais
žmonėmis. Skaitytojui tai didelis intelektualinis laimėjimas keliais aspektais. Per iškilią asmenybę jis
priartinamas prie Lietuvos svarbių istorinių faktų, per išraiškingus
prisiminimus turi galimybę pamatyt ikikarinį žydiškojo Kauno gyvenimą, per vienos šeimos biografiją
pajusti Holokausto tragizmą, o negyvenusiam gūdžiame sovietmetyje,
leidžiama suprasti kaip tarpo ir
brendo šviesioji visuomenės pusė
sovietinės ideologijos sąlygomis.
Bene tiksliausiai šį kūrinį, kurio pagrindine heroje yra Irena Veisaitė,
apibūdino poetas vertėjas ir kultūros tyrinėtojas Tomas Venclova: „Ši
ilgojo pokalbio žanrui priklausanti knyga būtina kiekvienam skaitytojui, kurį domina pastarųjų dešimtmečių Lietuvos istorija”.
Pradėkime nuo pirminės minties užgimimo ir šios knygos idėjos atsiradimo. Aurimas Švedas jau iki šiol buvo kalbinęs ne
vieną iškilią Lietuvos asmenybę, kūrusią ir
gyvenusią pokario epochoje, gūdžiais sovietmečio metais. Įsimintinos šio žanro knygos apie dailininką Petrą Repšį, istoriką Edvardą Gudavičių, kinematografininką Almantą Grikevičių. Bet, gerbiama profesore,
tikrai nesate atvėrusi savo gyvenimo uždangos viešam vertinimui. Esate prasitarusi,
kad niekada nesileidote į atsiminimus ir net
nerašėte dienoraščio. Tai kokie motyvai vis
dėl to įveikė Jūsų nusiteikimą prabilti apie
save ir kaip pavyko, Jums, Aurimui, įveikti šį profesorės nusistatymą?
Irena Veisaitė: Niekada neturėjau
nei laiko, nei galimybių, nei noro kalbėti apie save. Nemačiau tame prasmės,
kadangi visada gyvenau dabartyje. Be
to, sovietmečiu atsiverti ir atvirai
kalbėti buvo tolygu arba savižudybei,
arba savanoriškai problemų paieškai
– atviraudamas galėjai tapti puikiu
taikiniu skundui ir persekiojimui. Štai
kodėl mano dėdė, kuris gyveno Maskvoje, sudegino mano visus dienoraščius
ir net nuotraukas. Beje, aš net su Stefanija Ladigiene, kuri yra mano antroji
motina, neturiu jokios bendros nuotraukos. (Stefanija Ladigienė, viena
iš Irenos pagrindinių gelbėtojų Holokausto metais, ir po karo priglaudė ją
savo gausioje šeimoje, kur ji gyveno iki
pat S. Ladigienės suėmimo, 1946 metų
kovo 14 dienos – aut. past.) Prieš atiduodamas ugniai man brangius užrašus ir nuotraukas, dėdė pasakė, kad
šiais baisiais laikais rašyti dienoraščius yra nusikaltimas, nes jeigu ateitų
saugumas, savo ir artimųjų mintis bei
išgyvenimus fiksavęs žmogus taptų
skundiku ir sovietinio saugumo daromo nusikaltimo bendrininku. Supratusi tai ir nenorėdama pakenkti ne tik
sau, bet ir artimiems draugams ar pažįstamiems, niekada daugiau nerašiau dienoraščio ar atsiminimų.
Antra vertus, niekada negalvojau, kad tai gali būti ypatingai reikš-

Šioje knygoje – vienos iškiliausios Lietuvos asmenybės, teatrologės, literatūrologės, profesorės Irenos Veisaitės prisiminimai, išgyvenimai ir neeilinės pažintys.
minga. Žinot, aš jau gyvenu savo gyvenimo saulėlydžio laikotarpiu ir tą
puikiai suprantu bei jaučiu. Tai labai
įdomus laikotarpis, nereikia jo bijoti,
jis daug atskleidžia ir yra labai turiningas. Aurimas man patiko, aš juo patikėjau, žinojau jo darbus ir šiandien
esu labai laiminga, kad neatsisakiau
kalbėtis apie savo gyvenimą. Mes radome su Aurimu bendrą kalbą. Tai nebuvo interviu, kai reikia greit, greit
duoti atsakymus. Mes dirbome beveik
ketverius metus. Trejus metus vyko pokalbiai, kurių kiekvienas mus suartindavo ir aš labai stebėjausi Aurimo
jautrumu, taktu, išmintimi, empatija.
Man nebuvo sunku kalbėti su juo apie
savo praeitį.
Aurimas Švedas: Tiesa, sakant, mes
abu su Irena esame be galo dėkingi buvusiai Irenos studentei Audrai Žukaitytei, Oskaro Koršunovo teatro prodiuserei, kuri po vieno renginio, kuriame aš pristatinėjau savo knygą apie
dailininką Petrą Repšį, priėjusi pasiūlė
susipažinti su Irena ir, galbūt, imtis
naujos knygos rašymo.
Profesorę esu matęs begalę kartų
įvairiuose renginiuose, skaitęs jos
straipsnius apie teatrą, pokalbius apie
jos gyvenimo patirtis ir Atviros Lietuvos fondo veiklą, tačiau asmeniškai
nebuvau su ja pažįstamas. Turiu prisipažinti, kad pasiūlymas ir užuomina apie naujos knygos galimybę užklupo mane netikėtai, nes buvau sau
pažadėjęs daugiau neberašyti sakytinės istorijos žanro knygų – mano galvoje brendo nauji, tematikos ir žanro
prasme, visiškai kitokie kūrybiniai
sumanymai.
Dabar aš, žinoma, labai džiaugiuosi, kad man nepavyko nutolti nuo
sakytinės istorijos, nes pokalbiai su Irena man davė labai daug – ir kaip mokslininkui, ir kaip žmogui.
Susitinka dviejų skirtingų kartų, skirtingų patirčių žmonės, kurių asmenybės formavosi visiškai skirtinguose laikmečiuose ir
skirtingoje aplinkoje. Tačiau, kaip Jūs patys išsireiškėte, abu esate „iš knygų pasaulio”, kuris turbūt ir suvienijo jus šiai, beveik ketverių metų kūrybinei bendrystei. Apnuoginti savo jausmus, atverti plačiai savo
gyvenimo duris nėra paprasta. Įsivaizduoju, kad tarp dviejų žmonių turi megztis ypatingas ryšys atviram pokalbiui. Kuri bendravimo dalis buvo sunkiausia Jums
abiems?
Irena Veisaitė: Sunkiausia buvo kalbėti apie asmeninius savo išgyvenimus
ir apie savo draugus. Mane palaimino
Dievas, o gal likimas – aš turiu daug
nuostabių, įdomių, ištikimų draugų;

gyvenime sutikau ypatingai daug gerų
žmonių.
Tiesa, būta visokių patirčių, juk
mes visi ne angelai ir aš žinau daug dalykų, kurių niekada viešai neatversiu, nes turbūt ir nėra prasmės tai daryti, o tai, kas gali būti įdomu visuomenei, tai kas yra įnašas į mūsų Lietuvos
gyvenimą, to laikmečio suvokimą,
šiuos dalykus pabandžiau išsakyti
mūsų pokalbių su Aurimu metu.

tas mikrobendruomenes, kuriose buvo
aptarinėjamos knygos ir filmai, parodos ir spektakliai.
Tai tik viso labo kelios temos, kurias paminėjau norėdamas parodyti
kas man pačiam, kaip XX amžiaus tyrinėtojui, buvo itin svarbu. Šį vardinimą galėčiau tęsti ir toliau, tačiau žinau, kad mūsų su Irena knygos skaitytojai patys atras jiems pačias svarbiausias temas, įžvalgas, vertinimus.

Aurimas Švedas: Akivaizdu, kad
mus su Irena skiria dešimtmečiai, epochos ir netapačios patirtys, todėl ruoštis mūsų pokalbiams buvo ir įdomu, ir
sunku. Juk savais klausimais turėjau
ne tik nužymėti tam tikras temas, kurias norėta aptarti, bet ir siekiau padėti
Irenai sugrįžti prie tam tikrų dalykų,
vėl juos iš naujo patirti bei apmąstyti.
Rengiantis pokalbiams su Irena man
padėjo daug geranoriškų žmonių, su
kuriais tariausi ir kurie negailėjo man
patarimų.
Tuo tarpu prisimenant pačių pokalbių eigą, tai emociškai man sunkiausia buvo Holokausto tema.
Kaip istorikas knygų ir tekstų pagalba aš esu sukūręs santykį su šia
tema, tačiau klausantis Holokaustą
išgyvenusio žmogaus liudijimų bei
autorefleksijų, gimsta naujos patirtys.
Dar vienu iššūkiu tapo mūsų pokalbio įrašų virsmas tekstu. Juk čia
svarbu ne tik tiksliai perteikti pagrindinę mintį, bet ir neprarasti emocinės ekspresijos, pokalbius gaubusios
atmosferos.

Turime istorijoje ne vieną pavyzdį,
kaip žmonės, nukentėję nuo Holokausto, iki
šių dienų vis dar persekioja savo budelius.
Profesorės viso gyvenimo veikla, besąlygiškas patriotizmas savam kraštui ne žodžiais, o veiksmais demonstravo gerbiamos
Irenos Veisaitės apsisprendimą atleisti Holokausto vykdytojams. Tai liudija ir 2002 metais Sugiharos fondo „Diplomatai už gyvybę” metų Tolerancijos žmogaus apdovanojimas. Gerbiama profesore, vis dėl to kas ugdė tą gilų tolerancijos jausmą aplinkai, per
kurią praradote didžiąją dalį savojo pasaulio?
Irena Veisaitė: Tai klausimas, kuris
reikalauja kelių atsakymų. Pirmiausiai
tai tėvų auklėjimas ir tėvų pavyzdys.
Pas mus buvo labai atviri namai ir pagarba visiems. Mano šeima buvo netikinti, sekuliari, bet pas mus ateidavo
visokių tikėjimų, visokių tautybių
žmonės ir aš buvau auklėjama taip, kad
turiu visus gerbti. Pavyzdžiui, jeigu aš
moku kalbėti ta kalba, kuria kalba
svečias, kuris nesupranta lietuviškai ar
rusiškai, tai tėvų mokyta, turėdavau
kalbėti jam suprantama kalba. Priešais
mūsų namą Kaune buvo totorių mečetė. Aš buvau smalsi ir visada labai
norėjau ten nueiti, bet mama man sakydavo, kad ten mergaitėms eiti negalima ir, kad aš turiu gerbti jų papročius.
Taigi, savo šeimoje gavau daug tolerancijos pamokų. Man į atmintį giliai
įsirėžė mamos, kai ją suėmė baltaraištininkas, ir aš mačiau ją paskutinų
kartą, man duotas priesakas. Tai buvo
1941 metų birželio 27 dieną. Aš, aišku,
tada galbūt ne viską, kas man buvo sakoma, supratau, bet vėliau mano motinos priesakas tapo mane visą gyvenimą lydėjusiomis egzistencinėmis
gairėmis. Tuomet, apimta nerimo, visų
pir ma stengiausi įsigilinti į mamos
praktiškus patarimus, kad reikia sutvarkyti tam tikrus reikalus, kad reikia
nueiti pas kai ką ir paprašyti, kad ją išvaduotų iš kalėjimo (ji niekada nepriklausė jokiai partijai), kad reikalui
esant, parduočiau šeimos daiktus, kad
nereikėtų nieko iš svetimų prašyti.
Taigi, kaip jau minėjau, mamos paliepimų esmę, kad niekam nekeršyčiau,
aš supratau vėliau, ir jos priesakai

Ar jums, kaip istorikui, žvilgsnis į XX amžiaus istoriją per vieno žmogaus biografijos
prizmę davė naujų patirčių?
Kalbant apie tarpukario epochą,
nacių okupaciją, Holokaustą, apie sovietmetį, Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimą pačiu svarbiausiu dalyku
man tapo galimybė pažvelgti į šias
epochas iš žmogaus, išgyvenusio ir išjautusio visą tai, perspektyvos. Kita
vertus, mane domino ne tik pati galimybė su savotiška „laiko mašina” nukeliauti atgal į praeitį. Pokalbių metu
aš klausinėjau Irenos man rūpimų dalykų, todėl buvo įdomi bei svarbi žydų
šeimoje augusios mergaitės, kuri integravosi į tarpukario Kauno gyvenimą, patirčių paletė; palietus pačią
skaudžiausią – Antrojo pasaulinio karo
ir Holokausto temą – užgniaužęs kvapą klausiausi pasakojimo apie žmogaus
jausenas, kuomet kasdienybė tampa
ėjimu per bedugnę ištiestu lynu; prisilietus prie sovietmečio buvo įdomu
klausytis apie tuomet gyvavusią skaitymo kultūrą, apie bendraminčių kur-
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liko man šventais visam gyvenimui. Paskui aš patekau į gerb. Stefanijos Ladigienės namus. Ji buvo
tikinti katalikė, be galo tolerantiškas žmogus – reikalaujanti labai daug iš savęs ir taip pat gerbianti
kitą. Aš, manau, kad jeigu dvi mano mamos susitiko ten, danguje, jeigu tai įmanoma, tai jos neturėjo
dėl ko ginčytis, jos tikrai gražiai sutaria. Aš tikiu,
kad visi geri žmonės bus išganyti, nepriklausomai
nuo to, ką jie garbino ar kuo tikėjo. Aišku, mano gyvenime ir brendime didelį vaidmenį suvaidino ir literatūra, ir mokykla, ir sutikti žmonės, ir visa gyvenimiška patirtis.
Jūs turėjote ne vieną progą palikti Lietuvą ir pasirinkti
kitą, galbūt kur kas saugesnį ir laisvesnį kelią?
Irena Veisaitė: Labai keista, bet aš visada jaučiu,
kad tik čia yra ir mano gyvenimas, ir mano kapai,
kad čia aš reikalinga, čia aš suprantu žmones, kuriuos myliu. Dažnai pagalvoju – o koks skirtumas,
ką tu mokai? Pavyzdžiui, juk galėčiau važiuoti ir mokyti Afrikoje kokią nelaimingą, negandų kamuojamą visuomenę, kuri iki šiol gyvena tamsoje, ir tai
būtų graži misija. Bet aš jaučiu, kad mano vieta čia
ir būtent čia yra studentai, kuriems aš turiu kai ką
labai svarbaus pasakyti. Todėl ir esu laiminga, kad
galėjau dalintis savo mintimis su jaunais žmonėmis,
kurie mane suprato ir niekuomet nėra manęs paskundę sovietiniais metais.
Vienas Jūsų studentų, teatro režisierius Gintaras Varnas įvertinęs Jūsų kaip pedagogės svarbą, yra pasakęs, kad
Jūs daugeliui sovietmiečio studentų esate padėjusi iš Homo
Sovieticus tapti Homo Europaeus. Ir tikrai, kiek teko bendrauti su Jūsų studentais, jie vienareikšmiškai teigė, kad
Jūsų paskaitos sovietmetyje buvo tikra Vakarų oazė. Turbūt toks įvertinimas Jums yra brangiausias, nes juk nieko nėra vertingesnio, nei perduoti savo patirtį ir žinias būsimai kartai.
Irena Veisaitė: Man brangiausias įvertinimas – tai
medalis, kurį gavau iš savo studentų už „Laisvės dvasią Titanike”. Man niekuomet neatrodė, kad aš
kažkuo skiruosi nuo kitų, bet jiems visada taip atrodė, jie kažkaip jautė, kad esu iš „Vakarų pasaulio”.
Aš niekuomet „netujinau” studentų, visuomet sakydavau „Jūs”. Jie lyg ir jautė mano pagarbą jiems,
lyg ir nesu niekuomet jų užgavusi, visada stengiausi
paaiškinti, tai ko jie nesupranta. Ir labai stengiausi jiems per paskaitas, per literatūrą parodyti, kad
pasaulis nėra toks, kaip marksistai teigia, kad pasaulis yra daug sudėtingesnis ir įdomesnis.
Aurimas Švedas: Mūsų su Irena pokalbių metu
mane nustebino tai, kaip Irena suvokė savojo darbo
su studentais prasmę ir kaip ją pasistengė įkūnyti.
Aš bendraudamas su intelektualais, dirbusiais sovietmečio aukštosiose mokyklose arba įvairiuose
moksliniuose institutuose, dažnai išgirsdavau mintis, kad tuo metu buvo labai sunku – esą viešai pasakyti kokią nors autentiškesnę mintį reikėdavo didelės drąsos ir dažniausiai už tai jie nukentėdavę. Irena man pasakojo apie savąsias patirtis ir kiek kitokius dalykus, pabrėždama kaip vis tik įmanoma apie
amžinąsias vertybes ir idėjas kalbėti net ir sovietmečio epochoje stovint prieš auditoriją, kurioje šalia paprastų studentų gali sėdėti ir kiekvieną dėstytojo žodį konspektuotis koks nors skundikas.
Neabejoju, kad toks Irenos mokėjimas, nepaisant
visų kliūčių, dalintis su savaisiais studentais idėjomis bei vertybėmis, kūrė jos kaip „Vakarų žmogaus” aurą jų akyse.
Profesorės amžininkai, vėlesnės kartos vilniečiai,
skaitydami prisiminimus apie iškilius Jūsų draugus, apie
intelektualų, šviesuomenės „salas”, kartu pajus ir Vilniaus
praeities dvasią, prisimins kultūrinio, teatrinio gyvenimo
svarbą gūdžioje sovietinėje aplinkoje. Knygoje išspausdintos
recenzijos primins spektaklius, kurie daugeliui teatro
gerbėjų padėjo intelektualiai augti bukoje sovietinėje sistemoje. Tačiau veriasi kita medalio pusė. Skaudu, kad šiandien likimo valiai palikti kai kurie griūvantys kultūros pastatai, lyg prabėgusių metų reliktai, sustiprina nostalgijos
jausmą, laiko tėkmės filosofinį suvokimą, bet dar skaudžiau,
kad globalizacijos paveikta visuomenė, kurios pusė emigravo, o kitoji, atvykusi į Vilnių, iš Lietuvos pakraščių, pirmiausiai žvelgia į jį tik kaip į galimybių miestą, bet ne į
kaip svarbų istorijos ir kultūros palikimą.
Irena Veisaitė: Vilnius yra be galo įdomus įvairių
architektūrinių stilių miestas, kuriame gyveno
daug unikalių įvairių epochų žmonių. Ir tai yra mūsų
turtas. Vilnius nebuvo grynai lietuviškas miestas ir
mums, Lietuvoje, daugeliui dar vis sunku tai suvokti.
Ir kol mes nepradėsime žvelgti į Vilnių kaip į dau-

Knygos pristatymas šių metų Vilniaus knygų mugėje (iš k.): poetas, kultūrininkas Tomas Venclova, LR ambasados
Lenkijoje kultūros atašė Rasa Rimickaitė, prof. Irena Veisaitė ir istorikas Aurimas Švedas.
Imanto Gelūno nuotr.
giabriaunį, labai turtingą, daugelio kultūrų pastatytą
miestą, tokį, kokiu jį matė Tomas Venclova, Česlovas
Milošas, Kristina Sabaliauskaitė ir daugelis kitų, tol
mes nesuvoksime, kokį turtą paveldėjome. Kartu tai
tragiškas miestas. XX amžiuje drastiškai pasikeitėVilniaus gyventojų sudėtis: žydų nebeliko, jie beveik
visi išžudyti, lenkų inteligentija pasitraukė po karo
į Lenkiją, jos praktiškai irgi neliko. Aišku, negalima visą laiką dairytis tik į praeitį, reikia galvoti apie
ateitį, reikia naujų pastatų, naujų erdvių, reikia švietimo, kultūros, mentaliteto atsinaujinimo, bet reikia
kartu išsaugoti ir unikalų senamiestį, išsaugoti
turtingą, unikalią mūsų istorijos atmintį.
Aurimas Švedas: Kai atvykau gyventi į Vilnių,
1993–1994 metais miestas buvo papilkėjęs ir ieškojo
savojo veido. Tas „kioskelių kapitalizmas” buvo
tikrai labai keistas laikas. Tačiau man džiugu, kad
mano miestas keičiasi ir net mėnesiui arba dviems
išvykus iš jo ir sugrįžus, jis sugeba nustebinti. Tačiau mane, kaip ir Ireną, neramina tas pats dalykas
– greitų permainų akivaizdoje mus nuolat užklupantis klausimas: „Ką mes turime iš praeities išsaugoti, ką turime prisiminti ir nešti su savimi į ateitį?”. Tai sukelia sumaištį. Taigi, vis dar esame nepasiruošę tokio pobūdžio klausimą svarstyti. Profesorės paminėta ta „vencloviška formulė” apie Vilnių,
kaip daugelio tautų, daugelio konfesijų sugyvenimo
miestą, beje, nuolat kartota mano mokytojų profesorių Edvardo Gudavičiaus ir Alfredo Bumblausko,
yra bene geriausias atsakymas globalizacijos akivaizdoje. Drįstu teigti, kad Vidurio Europos gyventojui globalizacija nesiūlo kažko nesuvokiamai baisaus, nes daugelio kultūrų bei konfesijų žmonės mokėjo ir prieš šimtą, ir prieš du šimtus metų vieni kitus pakęsti ir suprasti, o taip pat ir sugyventi.
Mes visi ieškome atsakymų į tą patį klausimą –
„Kaip gyventi XXI amžiuje? Ir, mano nuomone, Irena mūsų pokalbių metu pateikė savąją atsakymo versiją, pakartodama mano ką tik išvardintus, pačius
svarbiausius dalykus – atida, empatija, pagarba
kuria savitarpio supratimo erdvę, kurioje gali kartu sugyventi ir kurti ateitį labai skirtingi žmonės.
Ir dar vienas dalykas, kurį norėčiau išryškinti
prisimindamas mūsų su Irena pokalbius – ji pasakė
daug prasmingų dalykų apie tai, kaip žmogus galėjo išgyventi ribinių patirčių kupiname, nužmoginančiame XX amžiuje ir tuo pat metu dalinosi mintimis, kaip derėtų gyventi šiandien, kad ta neretai
labai tamsi ir traumuojanti istorija mūsų nesugniuždytų.
Irena Veisaitė: Žiūrėkite, Berlyne vokiečiai įamžino vos ne kiekvieno nužudyto bendrapiliečio žydo
atminimą, pastatė puikų muziejų, jie išsaugojo tai,
ką dar galima buvo išsaugoti ir, svarbiausia, jie nebijo kalbėti apie tą tragišką praeitį. Manyčiau, kad
tik kalbant apie tai galima nusimesti tą praeities naštos kuprą.
Jūsų pokalbiuose yra paminėtas toks faktas apie 1988
metais vykusį pirmąjį Lietuvos Sąjūdžio suvažiavimą, kuriame pirmą kartą po 50 metų okupacijos viešai prabilta

apie sovietinio režimo vykdytą genocidą. Cituoju: „Tai buvo
tam tikros euforijos metas. Tiesa, turiu prisipažinti, kad sėdėdama Sąjūdžio suvažiavime esu net kelis kartus pagalvojusi: ‘Ką aš čia veikiu, juk čia niekas net neužsimena apie
Lietuvos piliečių žydų kančias, apie mano nuo Holokausto stipriai nukentėjusią šeimą – žiauriai nužudytą mamytę, dėdę, senelį’… Liūdniausia, kad istorija apie Holokaustą
Lietuvoje dar vis epizodiškai tebelieka balta dėme. Valstybiniu lygiu dar nėra tinkamai įamžintos mūsų bendrapiliečių žudynių vietos, o likę gyvieji Jūsų amžininkai dar vis
laukia empatiško teisingumo iš pačios visuomenės. Asmeniškai man labai nejauku ir skaudu, kai buvusi Seimo
narė viešoje erdvėje rodo nacių ženklus arba socialiniuose tinkluose, palietus Holokausto skaudulius, pradeda sklisti nuožmios nacionalistinės nuostatos žydų atžvilgiu.
Irena Veisaitė: Man skaudus tas empatijos nebuvimas žydų tragedijai. Aš pati po Molėtų eisenos irgi
daug ką supratau. Daug pajutau. Molėtų eisena
buvo lūžis.
(Pernai vasaros pabaigoje Molėtuose vyko Atminties maršas į miesto žydų Holokausto vietą. Iškilminga eisena buvo pagerbtas prieš 75-erius metus
Antrojo pasaulinio karo metais žiauriai nužudytų
bendrapliečių atminimas – aut. past.). Aš niekuomet
nekalbu apie Holokaustą, jeigu manęs neklausia. Niekuomet. Bet tol kol nebus suprasta, kad Holokaustas
ir Gulagas yra dvi XX amžiaus mūsų tautos tragedijos, tol nebus ir pilno įamžinimo. Tai būtina suvokti. Tas klausimas šiandien jau kirba, žmonėms
rūpi. Ir tik tada, kai galėsime atvirai žiūrėti vienas
kitam į akis ir apie viską kalbėtis, tik tada būsime
išvaduoti iš tos sunkios praeities. Aišku, yra ir dabar nemažai nacionalistų, vyksta viso pasaulio dešinėjimas, kuris mane labai baugina, nes žinau, kad
tai veda tik prie tragedijos, tik prie žudymo. Bet, antra vertus, tikiu, kad Lietuva bus apsaugota nuo to ir
mums užteks sveiko proto. Aš sutikau Lietuvoje daug
gerų žmonių ir ne labai susiduriu su ksenofobais, antisemitais, tik skaitau kartais jų mintis spaudoje, o
ypač internetiniuose komentaruose. Esu visada linkusi matyti gerąsias puses, nes turbūt tik jos padeda gyventi ir eiti pirmyn.
Visada bandau suprasti abi konfrontuojančias
puses. Kaip šveicarų architektas, dramaturgas, rašytojas Max Frisch yra pasakęs: „Budelių yra visur
ir tiek, kiek reikia, jų atsiranda” (cituoju iš atminties). Labai lengva prikelti žmoguje žvėrį ir tuomet
jis pradeda žudyti, nežinodamas ką daro. Ir dabar yra
toks laikas, pavojingas laikas. Sovietmetis buvo
baisus, tačiau Holokauste aš buvau pasmerkta mirti. Mane būtų sušaudę, aš neturėjau jokių vilčių išgyventi, net jeigu būčiau genijus kaip A. Einstein,
mane vis tiek būtų sušaudę. O Gulage? Ten, po karo
aš jau būčiau kaip visi: galėjau patekti į Gulagą, galėjau ir nepatekti. Ir žinot, žydų pateko ten daug ir
daug jų žuvo. Apie tai irgi reikia kalbėti. Sovietmetį mane persekiojo KGB ir aš savo antros mamos netekau, nes ji buvo ištremta į Sibirą. Likimas man tokiu būdu suteikė galimybę jaustis ir kaip žydei, ir
kaip lietuvei, todėl galiu sakyti, kad esu ir žydė, ir
lietuvė. Sunki mūsų Lietuvos istorija.
Nukelta į 14 psl.
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StUbUrO ir SKAUSMO liGOS

ChirUrGAi
PETRAS V. KISIELIUS, MD, FACS
INKSTŲ, PūSLėS, PROSTATOS
GYDYMAS BEI CHIRURGIJA
Center for Health
1200 S. York, Elmhurst, IL 60126
Tel. 331-221-9004

GEDAS M. GRINIS, MD
Inkstų,pūslės ir prostatos gydymas bei chirurgija

HOLY FAMILY MEMORIAL UROLOGY
1818 Memorial Dr., Manitowoc, WI 54220

920-320-6344

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

SKAUSMO GYDYMAS

ViDAUS liGOS

DR. RENATA VARIAKOJYTĖ
SUREnDER LAL, MD

SKAUSMO GYDYMO SPECIALISTė
7600 W. College Drive
Palos Heights, IL 60463
Tel. 708-361-5550
Nugaros, kaklo, galvos, sąnarių bei kitų
skausmų gydymas

Specialybė - vidaus ligos
7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652

Tel. 773-434-2123
Valandos susitarus

benDrA PrAKtiKA

AKiŲ liGOS

AnDRIUS KUDIRKA, MD, MPH
Bendros praktikos gydytojas
15300 West Ave. #221 South
Orland Park, IL 60462

708-590-5300
www.seimosgydytojas.com

AUSŲ, nOSieS, GerKlĖS liGOS
VYTEnIS GRYBAUSKAS, MD
SUSAn T. LYOn, MD
Ausų, Nosies, Gerklės ligos,
Chirurgija, Klausos aparatai
7350 W. College Drive, Suite 208
Palos Heights, IL 60463

Tel. 708-361-9199

DR. K. JUCAS

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

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

LInAS SIDRYS, MD
AKIŲ LIGOS–CHIRURGIJA–AKINIAI
2701 W 69 th St., Chicago, IL
5850 W 111th St., Chicago Ridge, IL

Tel. 708-636-6622
DR. ELIGIJUS LELIS
Akių ligos ir chirurgija

Tel. 815-723-1854

Odos ligų specialistas gydo odos
teigiamus ir neigiamus auglius ir žaizdas.
Kosmetinė chirurgija.

KEPYKLA IR DELIKATESAI

ARAS ŽLIOBA, MD
AKIŲ LIGOS – CHIRURGIJA
219 N. Hammes Avenue
Joliet, IL 60435
Tel. 815-741-3220

1192 Walter St, Lemont, IL 60439
1051 Essington Rd. #200
Joliet, IL 60435

ODOS liGŲ SPeCiAliStAi

.

„DRAUGO”

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

internetinėje svetainėje
www.draugas.org
Siūlome pigiausius skrydžius visomis oro linijomis
iš Čikagos ir kitų Amerikos miestų į

LIETUVĄ
www.vytistours.com
info@vytistours.com
4024 235th St., Douglaston, NY 11363

1-800-778-9847

Teiraukitės mūsų 2017 m. brošiūros. Ją galite patys išsispausdinti adresu:

www.vytistours.com
Specialios turistinės kelionės į Baltijos kraštus 2017m.
Dėl informacijos skambinkite Ritai Penčylienei
Kainas sužinoti ir užsisakyti vietas galite
www.vytistours.com
Siūlome informaciją apie specialias nuolaidas
Atsiųskite savo el. pašto adresą

DRAUGAS • 773-585-9500
skelbimai@draugas.org
Pasidalinkite nuomone
www.facebook.com/draugolaikrastis

ATSTOVYBĖ ČIKAGOJE
Bronė Barakauskienė
Rita Penčylienė
Tel fax: 708-403-5717
Tel fax: 708-923-0280
mamabar3@aol.com
pencylar@comcast.net

,,Draugo” prenumeratoriai gali skaityti ,,Draugą” internete
be jokio papildomo mokesčio.
Pageidaujantys turėtų parašyti apie tai administracijai:
administracija@draugas.org
ir gauti ,,log in” bei slaptažodį
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DAntŲ GYDYtOjAi

,,Surašymo” Nr. 68 atsakymas
Pažymėtuose langeliuose: ANTPLŪDIS.
,,Draugo” kryžiažodį ,,Surašymas” nr. 68
Išsprendė ir mums atsakymus atsiuntė:
Rimas Pukelis, Westmont, IL
Jone Šimkute, Orland Park, IL
Olga Krawitz, St. Petersburg, FL

DR. AUŠRInĖ SCHnEIDER
DANTŲ GYDYTOJA
Kalbame lietuviškai
10 S. 640 Kingery Highway
Willowbrook, IL 60527
Tel. 630-323-2245
Valandos susitarus

DR. L. PETREIKIS
DANTŲ GYDYTOJA

9055 S. Roberts Road, Hickory Hills, IL
Nuoširdžiai dėkojame sprendėjams.
Jūsų sprendimų atsakymų lauksime paštu:
,,Draugas”, 4545 W. 63rd St., Chicago, IL 60629–5589
arba el. paštu – redakcija@draugas.org ir faksu: 773-585-8284.

1 mylia į vakarus nuo Harlem Ave.

Tel. 708-598-4055
Valandos susitarus

DR. RAMUnĖ MACIJAUSKAS
Dantų gydytoja
9356 S. Roberts Road
Hickory Hills, IL
Tel. 708-598-2131
Valandos susitarus
DR. DALIA E. CEPELĖ, DDS
Dantų gydytoja
10745 Winterset Dr.
Orland Park, IL 60467
708-873-9074
Valandos susitarus
DR. LInA POŠKUS
Dantų gydytoja
11739 Southwest Hwy,
Palos Hts, IL 60463
9201 Broadway Ave., Brookfield
Tel. 708-387-2020

ADVOKATAI
Advokatas
GInTARAS P. ČEPĖnAS
6436 S. Pulaski Rd.,
Chicago, IL 60629

Tel. 773-582-4500

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

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

DR. DALIA JODWALIS
Dantų gydytoja
15543 W. 127th St.
Suite 101, Lemont, IL

Tel. 630-243-1010
Valandos susitarus
DR. JOVITA KERELIS
DANTŲ GYDYTOJA
9525 S. 79 th Ave., Hickory Hills, IL

Tel. 708-598-8101

PASLAUGOS

Valandos pagal susitarimą

PARDAVIMASIRTAISYMAS

MIGLINAS TV
REAL ESTATE

SIŪLO DARBĄ

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

Reikalingas žmogus, kuris galėtų
prižiūrėti senyvo amžiaus vyrą. 7 dienas
per savaitę, po 4–5 valandas į dieną.
Tel. 630-863-3551 arba 630-2430234 (angliškai).

Remkime
Draugo fondą

www.draugofondas.org
S K e l b i M A i 773-585-9500

GE/RCAATSTOVYBĖ
2346W.69th Street
Tel. 773-776-1486

IŠnUOMOJA
Westmont pirmame aukšte išnuomoju 2 miegamųjų, gražiai įrengtą
butą. Yra 2 automobiliams pastatymo aikštelė. Tel. 630-484-5982

Kalbame lietuviškai, ispaniškai, angliškai
!
MAH Machine Co. is looking to fill the
following positions.
1st or 2nd Shift Machinists, as follows:
• Manual Bore Mill
• Manual Milling
• Vertical Milling
• Manual Lathe
• CNC Lathe
Requirements include:
Minimum 5 year’s experience as a machinist
with set-up experience. Must be able to read
blueprints. Experience with running prototype
parts is helpful.
Please submit your application or resume to:
MAH Machine Co., Inc. –
azorjan@mahmachine.com
3301 S. Central Ave., Cicero, IL 60804

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

Patirtis – daugiau nei
25-eri metai
PERSPEKTYVUS namų, butų, žemės, verslo, investicijų
PIRKIMAS, PARDAVIMAS, FINANSAVIMAS,
PERFINANSAVIMAS ir NUOMA

rasa Mitkus

Nekilnojamojo turto ir paskolų brokerė

PASLAUGOS

Advance translations, Inc.
NOTARIzUOTI VERTIMAI • įgAlIOJIMAI • MIgRAcINIų
FORMų PIlDYMAS • VERTėJO PASlAUgOS

Jurgita LaFortune
Vertėja
119 E. Ogden Ave.,
Suite # 210B
Hinsdale, IL 60521
Faks. 630-756-4161
Tel. 630-400-2995
info@advancetrans.net
www.AdvanceTrans.net

PERKA

PERKAME:

f GINTARĄ IR GINTARO DIRBINIUS
f RAUDONO KORALO DIRBINIUS
f AUKSO IR SIDABRO JUVELYRINIUS
DIRBINIUS
f MONETAS, ORDINUS IR MEDALIUS
f PAVEIKSLUS IR SKULPTūRAS
f ANTIKVARINIUS DAIKTUS:
f įvairius laikrodžius
f radijas
f rankines siuvimo mašinas
f sidabrinius stalo įrankius
f šviestuvus
f ikonas, žvakides, kardus, špagas,
durklus
f portsigarus
Ir kitus senovinius daiktus.
Atvykstame į namus,

tel. 708-603-5494
Perku auksą ir sidabrą (monetas, „bars”, indus, papuošalus). Tel. 331-204-9347

P
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Svarbiausios ketvirtosios emigracijos
bangos priežastys
Atkelta iš 1 psl.

Daugumai kliūva darbo užmokestis

– apklausos rezultatus pateikia mokslininkė.
Profesorės teigimu,
apie 20 proc. apklausos
respondentų teigia, kad
Lietuvoje neįgijo jokios
darbinės patirties ar jos
net neieškojo. Vos pabaigę vidurinę mokyklą ar
studijas aukštosiose mokyklose iškart išvyko į
užsienį ieškotis darbo.
Jie dažniausiai renkasi
angliškai kalbančias šalis. Tačiau jokios užsienio
kalbos nemokantys vyresnės kartos emigrantai neteikia pirmenybės
rinkdamiesi šalį.
„Apžvelgus
visas
emigracijos bangas, galima teigti, jog dažniausiai
žmonės emigruoja dėl
ekonominių priežasčių ir
tų veiksnių svarba su
KTU info. kiekvienos bangos pradžia didėja. 2000–2005 m.
prognozės, kad naujos ES šalys palaipsniui
prisivys senbuves savo darbo užmokesčiu ir
migracijos srautai iš jų sumažės, Lietuvos atveju nepasitvirtino. Lietuva savo minimaliu,
o taip pat ir vidutiniu darbo užmokesčiu
lenkia tik Rumuniją ir Bulgariją, o Lietuvos
piliečių pamėgtose Didžiojoje Britanijoje ar
Airijoje minimalus darbo užmokestis dides-

„Daugiau nei 66 proc. ketvirtosios bangos
emigrantų įvardino per mažą darbo užmokestį Lietuvoje. Tai svarbiausias veiksnys ir
pats didžiausias procentas tarp visų tirtų bangų. Antroje vietoje – produktų ir paslaugų kainos (daugiau nei 42 proc.). Palyginimui, pirmoje bangoje 25 proc., antroje bangoje
– 29 proc., trečioje – 35 proc. respondentų įvardino kainų svarbą”, – apklausos rezultatus pateikia mokslininkė.
Pasak profesorės, darbo užmokesčio skirtumai ir pajamų nelygybė, kurią jaučia Lietuvoje gyvenantys žmonės
(40 proc. respondentų) bei asmeninės
sąlygos (daugiau nei 41 proc.) taip pat
įvardinami tarp pagrindinių iš Lietuvos stumiančių veiksnių. „Reiktų atkreipti dėmesį, kad visų šių veiksnių
svarba kiekvienoje bangoje vis didėja”,
– įsitikinusi mokslininkė.
V. Kumpikaitės-Valiūnienės teigimu, kalbant apie traukos veiksnius, didesnės pajamos svečioje šalyje buvo
įvardintos beveik 60 proc. ketvirtosios
migracijos bangos respondentų. Tai
taip pat didesnis skaičius lyginant atsakymus su kitomis migracijos bangomis.
„Apžvelgiant šiuos ekonominius
veiksnius ir jų augančią svarbą, tai gaKTU info.
lima pavadinti ‘išgyvenimo strategija’. Vilmantė Kumpikaitė-Valiūnienė.
Tokią strategiją žmonės rinkosi ir po
1990-ųjų metų, kai buvo itin didelis nedarbo nis bent 4,5 karto. Tuo tarpu perkamosios galygis ir reikėjo ieškoti išeičių”, – sako KTU lios indeksas skiriasi daugiau nei du kartus
Lietuvos nenaudai”, – teigia mokslininkė.
profesorė.
„Žinoma, emigraciją skatina ir socialinės
priežastys, tokios kaip galimybė tobulėti (38
Pagal darbo užmokestį Lietuva –
proc. ketvirtoji banga), didesnis tolerantištarp skurdžiausių šalių
kumas (30 proc.) ir noras keistis (24 proc.), ku„Dar keli liūdinantys faktai, paremti at- rių svarba taip pat palaipsniui auga, ypač tarp
liktu tyrimu. 46 proc. visų apklaustųjų savo jaunimo. Tai sietina su jaunimo, užaugusio
namais laiko užsienio šalį, o Lietuvą – tik 17 jau Nepriklausomoje Lietuvoje pažiūromis ir
proc. Beje, ketvirtosios kartos migrantai la- nuostatomis”, – apklausos rezultatus apibiau linkę įvardinti Lietuvą savo namais. Ne- bendrina KTU profesorė.
ramina ir tokie faktai, kad daugiau nei 40
„Verslo žinios”
proc. apklaustųjų neplanuoja grįžti į Lietuvą”,

Pasidalinkite nuomone
www.facebook.com/draugolaikrastis

„gyvenimas turėtų būti skaidrus”
Atkelta iš 11 psl.
Aurimas Švedas: Reaguodamas į tai, ką Irena pasakė, tegaliu
pridurti, kad iš tiesų egzistuoja keli problemos lygmenys. Yra
aukščiausios Lietuvos istorijos akimirkos, tokios kaip Liepos
6-oji, Vasario 16-oji, Kovo 11-oji, tačiau Holokaustas yra pati
giliausia mūsų istorijos bedugnė. O žvelgti į tokią istorijos bedugnę baisai nejauku. Istorikai padarė ne tiek jau mažai rinkdami faktinę medžiagą ir įvairiai ją analizuodami. Taigi, pirmas žingsnis atliktas – žinome skaičius, pažymėjome masinių
žudynių vietas, stengiamės prižiūrėti Holokausto metu pražudytų žmonių kapus. Antras žingsnis žengiamas, kai XXI amžiaus žmogus, gyvenantis Nepriklausomoje Lietuvoje, paklausia savęs – o ką man visą tai reiškia dabar?
Per pastaruosius kelerius metus mūsų visuomenėje savistabos bandymų tikrai padaugėjo. Man norėtųsi tikėti, kad
tie prasmingi dalykai, kurių liudininkais mes esame (rašomos
knygos, inicijuojamos visuomeninės akcijos, organizuojamos
prasmingos diskusijos, kuriama grožinė literatūra ir statomi
spektakliai), gyvens ir toliau. Kalbant apie kolektyvinę atmintį
ir visuomenės savivoką bei jos pokyčius, reikia ilgų distancijų.
Kaip jau minėjau, tikiu, kad pradėtas darbas bus tęsiamas ir
mes turėsime laiko bei galimybių nuveikti tai, ką privalome.
Jūsų pokalbių knygos siekiamybė buvo per dialogus aprėpti keturias radikaliai skirtingas epochas – tarpukarį, pirmosios sovietinės
ir nacių okupacijos laiką, sovietmetį, Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimą ir įtvirtinimą. Tačiau užribyje liko šių dienų tikrovė, kai Lietuva tapo Europos Sąjungos nare. Česlovas Milošas savo esė „Gimtoji Europa” rašo: „Lenkų emigrantas Vakarų Europos kraštuose jaučia – vidinį nepatogumą. Nes iš tikrųjų jie mūsų nenori.” Manau, kad
ir lietuvis emigrantas jaučia tą patį, nes iš tikrųjų Europos dalijimas
į geresnę ar blogesnę yra pakankamai senas reiškinys. Taigi, jeigu būtų
šių pokalbių tęsinys, kokia ta Lietuva Jūsų akimis regisi Europos kontekste?
Aurimas Švedas: Europa nuolat kariavo iki to momento, kol
nebuvo sukurta Europos Sąjungos bendrija. Nuo 1957-ųjų egzistuojantis „Europos projektas” ir daugiau nei 70 metų taikos tai unikalus Europos istorijai laikotarpis. Žinoma, kaip
istorikas ir kaip jaunas tėvas, darau sau neguodžiančią išvadą
– kraujas galėtų būti pralietas labai lengvai ir labai greitai, jeigu tas Europos, kaip skirtingų valstybių bei tautų namų, projektas subyrėtų. Bet kartu vėl kaip istorikas galiu sakyti, kad
tokių saugumo garantijų Lietuva, kokias turi dabar po 2004 –
ųjų metų, niekados neturėjo.
Todėl dabar tai jau mūsų ir politikos, ir intelektualinio elito užduotis yra ta unikalia galimybe naudotis, stiprinti mūsų
saugumą, kurti palankias sąlygas Lietuvos visuomenei vystytis. Kita vertus, mums turi rūpėti ne tik tas žemės lopinėlis,
kuris matosi žvelgiant nuo Gedimino pilies. Dabar turime jaustis atsakingi, kad italai, graikai ar portugalai norėtų likti bendruose Europos namuose ir nesijaustų jame kaip bendrabutyje, kad britai suprastų Rytų ir Vidurio Europos gyventojų
intensijas, kad prancūzai nežiūrėtų į mus kaip į išsišokėlius,
„kurie vis praleidžia progą patylėti” ir matytų prasmę su mumis kalbėtis. Taigi dabar ES projekto likimas, kažkuria prasme, yra ir mūsų rankose. Turime rūpintis Europos kaip idėjos ir kaip geopolitinio projekto ir kaip kultūrinės erdvės likimu, jeigu nenorime, kad istorija grįžtų pačiomis šiurpiausiomis formomis.
Irena Veisaitė: Nesuprantu tokio neigiamo požiūrio į Europos Sąjungą. Na, tarkime, ES neatitiko visų lūkesčių, tapo
labai biurokratiška, reikia daug ką taisyti, gal ne taip leidžiami
pinigai ir pan. Bet Europos Sąjungos idėja – tai vienintelė idėja, vardan kurios galime gyventi ir kuria galime tikėti. Tikėt,
kad gyvensime taikoje ir galėsime kurti savo valstybę.
Šiandieninė Lietuva turi nepaprastai gabų jaunimą. Tačiau viešoje erdvėje girdžiu, kad kas savaitę iš Lietuvos išvažiuoja didžiulis tų jaunų žmonių skaičius. Per žinias girdime
tik tai, kas apsivogė, kaip valdžioje sėdintys rūpinasi savo gerove ir nei vienas iš jų nėra iki šiol nubaustas. Žmonės praranda tikėjimą teisingumu. Viskas, kas vyksta, atrodo liūdnai,
bet aš vis tiek lieku durna optimiste ir tikiu, kad Lietuva yra
vakarietiška šalis, vakarų kultūros, krikščioniškos kultūros,
judėjų krikščioniškos civilizacijos erdvė. Manau, kad tikrai
išvažiuoja daugelis ne dėl pinigų, o todėl, kad mums trūksta
pagarbos žmogui, todėl, kad dominuoja „novorišai” (vadinamieji sėkmės kareivėliai, išeiviai iš visuomenės dugno – aut.
past.), kurie tiktai ieško sau naudos ir pelno, nemoka žmonėms
algų, yra apimti godumo. Nežinau, aš to pasaulio nepažįstu,
bet aš Lietuvos ateitį matau tikrai ne jų rankose. Ir neduok,
Dieve, jeigu mes vėl būtume okupuoti ir taptume politinių batalijų erdve ir tada… Aš tikiu, kad Lietuva neišsivaikščios. Ir
kad šio krašto ateitis bus graži. Aš tuo tikiu.

Kalbėjosi Rasa Sėjonaitė
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DRA UGO FONDAS
4545 W. 63rd st., Chicago, IL 60629

tel: 773-585-9500
www.draugofondas.org

MASTERS

Presents

Draugo fondas ir testamentiniai palikimai
Dėkodami už aukas kiekvieną kartą
primename, kad paremti savo mylimą
„Draugą” ir pratęsti jo amžių galima ir
testamentiniais palikimais Draugo fondui.
estamentiniai palikimai mums
nėra naujiena, tuo naudojasi ir
ne vienas lietuviškas fondas.
Mūsų galimi testatoriai dar gyvi ir
sveiki ir pavasario ar rudens vajams atsiunčia didesnį ar mažesnį įnašą, už tai
DF dėkoja. Tie įnašai yra labai svarbūs
šiandien, bet Draugo fondas mąsto ir
apie ateitį, kai mūsų kartos skaitytojų ir rėmėjų nebebus. O norėtųsi, kad
prisiminimas apie mus, gyvenusius,
mylėjusius savo gimtinę Lietuvą ir
lietuvišką kultūrą ir tos kultūros gražiausią žiedą – „Draugo” laikraštį, išliktų. Ir išlikti jis gali būtent per mūsų
testamento įrašą.
Laikraščio skaitytojų mažėjimas
rodo, kad mažėja ir lietuviško laikraščio visuomenė, o tai kelia nerimą
dėl šimtamečio mūsų laikraščio tolimesnės ateities. Kol kas dosnieji mūsų
aukotojai nepraktikavo Draugo fondui palikti dalies savo palikimo. Nors
kas žino, gal tokių įrašų esama ir kada
nors Draugo fondą ši nuostabi žinia pa-

T

sieks?
Žmonės pasaulyje įsiamžina labai įvairiai – vieni stato auksinius
rūmus ar auksines statulas, kiti rašo
prisiminimų tomus ir papasakoja apie
savo nuopelnus, dar kiti turtus palieka vaikams, tikėdamiesi, kad jie ne tik
laimingai nugyvens savo amžių, padarys daug gerų darbų, bet ir mus
minės geruoju. Mes visi trokštame, kad
mus prisimintų gražiai. Ir yra tokių,
kurie savo turtą įprasmina tarnauti
žmonėms – paskiria nelaimingųjų –
vienišų senelių ar našlaičių globai, bažnyčiai. Tai ypač prasmingi palikimai.
Mes save taip pat galime įamžinti prasmingai – nors tūkstantį kitą testamentu palikę Draugo fondui. Didesnį
ar mažesnį testamentinį palikimą paskyrus Draugo fondui, Jūsų pavardė
liks ne tik kapinių granite, bet bus įrašyta ir Draugo fondo garbės narių lentoje, kad liudytų Jūsų dosnumą ir pasiaukojimą lietuviškai kultūrai.
Žvelgdami į ateitį prisiminkime ir
Draugo fondą.
Čekius rašyti Draugas foundation
ir siųsti 4545 W. 63td Street, Chicago, IL
60629
Marija Remienė
DF tarybos pirmininkė

Friday May 5, 2017
at 7:30pm

FourTH Presbyterian Church
126 E. Chestnut St, ChicagO

JEFF BEAL
STEIN
L E ON A R D B E R N S ON
P
RANDALL THOM D
AARON COPLAN
ERIC WHITACRE

Sunday May 7, 2017
at 3pm

Alice Millar Chapel
NorTHwestern University, Evanston

Tickets available online at
www.brownpapertickets.com

Užprenumeruokite ,,Draugą”
sau ar draugams
ir gaukite dovanų!
Galite pasirinkti:
2 bilietai į ,,Apollo” choro koncertą ,,American Masters”
arba 4 bilietai į Balzeko lietuvių kultūros muziejų
arba 10 proc. nuolaida perkant Liudžiaus ,,Raguolį” (New Britain, CT).
Teiraukitės
tel. 630-805-1404 arba el. paštu: AudreyKizys@gmail.com

DF pavasario vajaus įnašai
Su 200 dolerių:
Albinas ir Vita Markevičiai, garbės nariai, iš viso 2,100 dol., Santa Monica, CA
Ričardas ir Raimonda Kontrimai,
iš viso 850 dol., Mission Viejo, CA
Rimantas Rudys, iš viso 800 dol.,
Portland, OR
Su 100 dolerių:
Dr. Antanas Sužiedelis, garbės
narys, iš viso 2,175 dol., Annapolis, MD
Julija Dantienė, garbės narė, iš
viso 1,550 dol., Exton, PA
Angelė Raulinaitienė, garbės
narė, iš viso 1,300 dol., Burbank, CA
Dalia Dzikienė, garbės narė, iš
viso 1,000 dol., West Hartford, CT
Aldona Čingienė, iš viso 740 dol.,
Los Angeles, CA
Stasys ir Živilė Rudžiai, iš viso 300
dol., Portland, OR
Su 50 dolerių:
Vitalis ir Nijolė Lembertai, garbės
nariai, iš viso 1,100 dol., Santa Monica, CA
Alicia Solienė, garbės narė, iš
viso 1,020 dol., Juno Beach, FL
Ignas ir Dangira Budriai, iš viso

SUBSCRIBE
Receive
BOTH!
ONE YEAR
DRAUGAS NEWS

12 ISSUES
LITHUANIAN
HERITAGE

6 ISSUES

$45 mailed
$30 internet
only

PETKUS & SOn
FUnERAL DIRECTORS

280 dol., Lockport, IL
Benediktas ir Gražina Žemaičiai,
iš viso 150 dol., Chatham, IL
Pijus ir Danguolė Bielskiai, iš viso
100 dol., Hinsdale, IL
Isabelle Howes, iš viso 50 dol.,
Rockville, MD
Gražina Blekaitis, iš viso 50 dol.,
Silver Spring, MD

SUMMIT, 7300 W. ARCHER AVE.
CICERO, 5940 W. 35 ST.
LEMOnT, 12401 S. ARCHER AVE. (& DERBY RD.)
NATIONWIDE TOLL FREE (nemokamas)

Su 40-30-25-20 dolerių:
Elena Jasaitienė, garbės narė, iš
viso 1,910 dol., St. Petersburg, FL
Eugenija Kolupailaitė, garbės
narė, iš viso 1,350 dol., Chicago, IL
Aldona Venckuvienė, iš viso 920
dol., Santa Monica, CA
Romualdas Veitas, iš viso 320 dol.,
Milton, MA
Adelė Rysavy, iš viso 90 dol., Jackson Hts., NJ
Ses. Ona Mikailaitė, iš viso 40 dol.,
Putnam, CT
Rolandas ir Danutė Giedraičiai, iš
viso 40 dol., Los Angele, CA
Algimantas Bublys, iš viso 25 dol.,
Miami, FL
Už paramą „Draugo” laikraščiui
visiems aukotojams DF nuoširdžiai
dėkoja.

DRAUGAS NEWS
LITHUANIAN WORLD WIDE NEWS IN ENGLISH

My Paper – My Friend
My link to LITHUANIA!
www.draugas.org/news

LITHUANIAN
HERITAGE
MAGAZINE IN ENGLISH
A supplement mailed separately

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

Žymenį

„Geriausios laidojimo paslaugos”
suteikė

11028 S. Southwest Hwy. Palos Hills, Illinois
(708) 974-4410 www.palosgaidasfh.com

DRAUGAS
— nuo 1909 metų —
naujiems prenumeratoriams

q $120 metams

q $65 pusei metų
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PAS MUS

APLINK MUS
IR

■ Čiurlionio galerija (5620 S. Claremont
Ave., Chicago, IL 60636) kovo 25 d., šeštadienį, 6 val. v. maloniai kviečia į parodos
,,Mūsų Lietuva” (iš ciklo ,,Šeimos”) atidarymą. Joje pamatysite ,,Aukso vainiko” laureatės
Odetos Tumėnaitės-Bražėnienės karpinius, lino
ir medžio raižinius ir ,,Sidabro vainikėlio” laureatės Adelės Bražėnaitės medžio raižinius.
Atidaryme dalyvaus abi autorės.
■ Kovo 27 d., pirmadienį, nuo 4 val. p. p.
iki 7 val. v. LR generaliniame konsulate New
Yorke (420 Fifth Ave., 3rd Fl, NY, 10018) vyks
susitikimas su Vilniaus prekybos, pramonės
ir amatų rūmų verslo delegacija. Rengia LR
generalinis konsulatas New Yorke, Baltijos
Amerikos komercijos rūmai New Yorke ir New
Yorko profesionalų klubas. Registracija el. paštu: ny.renginiai@urm.lt
■ JAV LB Lemonto apylinkės Socialinių reikalų skyrius kovo 29 d., trečiadienį, 1val. p.
p. kviečia visus į PLC Lemonte skaityklą pasižiūrėti filmo „Asirai Armėnijoje”.
■ Balandžio 1 d., šeštadienį, 10 val. r. Balzeko lietuvių kultūros muziejuje (6500 S. Pu-

laski Rd, Chicago, IL) menininkė iš Lietuvos
Odeta Bražėnienė kviečia pasimokyti dekoratyvinių popieriaus karpinių meno. Pamokoje
išmoksite, kaip iš balto popieriaus lapo iškarpyti dailių ornamentų. Pamokos kaina suaugusiam 15 dol. vaikui 5 dol., muziejaus nariams – nemokamai. Organizatoriai parūpins
reikalingų medžiagų ir įrankių. Registruotis:
info@balzekasmuseum.org. Daugiau informacijos telefonu: 773-582-6500.
■ Lietuvių Fondas kviečia teikti paraiškas
2017 metų projektų paramai gauti. Lietuvių
Fondas remia: švietimą, kultūrą, lietuvių išeivijos bendruomenes, jaunimą, žiniasklaidą.
Prašymai priimami iki balandžio 1 d. Elektroninę paraišką rasite LF tinklalapyje www.lietuviufondas.org (skiltyje ,,Parama”).

DRAUGAS

Kviečiame į
Kazio Bradūno
100-mečio vakarą
Atvykite į ,,Draugo” redakciją,
kurioje poetas darbavosi du dešimtmečius
pakilkite į antrąjį aukštą tais pačiais laiptais, kuriais jis lipo
nesuskaičiuojamą daugybę kartų
sutikite jo žvilgsnį, nukreiptą į jus iš archyvinių nuotraukų
išgirskite jo balsą, mintis, įrašytus į audio ir video juostas
pasigėrėkite, kaip puikiai skamba jo poezija
Vakaro viešnia –
Kauno Maironio muziejaus Išeivijos literatūros skyriaus vedėja
Virginija Paplauskienė
Knygos ,,Kazys Bradūnas. Archyvai” sutiktuvės

■ Balandžio 2 d., sekmadienį, 1 val. p. p.
Jaunimo centre, Čiurlionio galerijoje (5620
S. Claremont Ave., Chicago, IL 60636) vyks
metinis Centro narių susirinkimas. Registracija prasidės 12:30 val. p. p. Maloniai kviečiame lietuvių visuomenę dalyvauti susirinkime.

Tautos Atgimimo Balsas

Renginys vyks
balandžio 7 d., penktadienį, 7:30 val. v.
Adresas:
4545 W. 63rd St., Chicago, IL, 60629
Pasiteirauti tel. 773-585-9500

Atvykite pabūti Kazio Bradūno dvasioje,
pabendrauti, pasidalinti prisiminimais, pasivaišinti.
Įėjimas – auka
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Paskelbtas naujas programos TALENTAI LIETUVAI (TL) etapas. TL – tai apmokamų
stažuočių įmonėse Lietuvoje programa užsienyje mokslus baigusiems lietuviams.
Šiuo metu siūlomų stažuočių vietų sąrašą galite pamatyti čia:
http://stazuokis.lt/positions/
Informacija apie registraciją:
http://stazuokis.lt/dalyviui/

Taip pat primename, kad iki balandžio 10 d. vyksta ir atranka į KURK LIETUVAI programą, kurios dalyviai atlieka projektus viešajame sektoriuje.
Visa informacija: www.kurklt.lt.
URM Užsienio lietuvių departamento info

California Lithuanian Credit Union
Savings 0.90%
IRA
1.40%

Santa Monica, CA

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

3 Year Term
2.00%
5 Year Term
2.25%
3 Year IRA Term 2.25%
Namams pirkti paskolos
duodamos mažais mėnesiniais
įmokėjimais ir prieinamais nuošimčiais.
Kreipkitės į

Advokatas
VYTENIS LIETUVNINKAS
4536 W. 63 Street
Chicago, IL 60629

Mutual Federal Bank,

(Skersai gatvės nuo „Draugo”)

2212 West Cermak Road.
Tel. (773) 847-7747

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

Rengia ,,Draugo” redakcija
Čikagos ateitininkai
DRAUGAS
LITHUANIAN WORLD-WIDE NEWS

Remia: Elenutė Bradūnaitė Aglinskienė

Lietuvių rašytojų draugija

