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Iki valstybės atkūrimo jubiliejaus liko 250 dienų

KARALIUS NUOGAS

Prezidentė D. Grybauskaitė skaito metinę kalbą.

ŠIAME NUMERYJE:

etiniame pranešime Lietuvos prezidentė Dalia Grybauskaitė pasakė tai, ką daugelis galvoja: karalius yra nuogas.
Taip birželio 8 d. šalies vadovės kalbą
iš Seimo tribūnos įvertino Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) partijos pirmininkas,
Seimo TS-LKD frakcijos seniūnas G.
Landsbergis. Jo vertinimu, reformoms
yra nepasiruošta, o esanti situacija nekuria vilties atmosferos, už kurią balsavo žmonės rinkimuose. G. Landsbergio nuomone, esminė kritika yra
adresuota premjerui S. Skverneliui.

M

Gedimino Savickio nuotraukos

Jūsų dėmesiui – sutrumpinta
Prezidentės Dalios Grybauskaitės
metinė kalba.

Mieli Lietuvos žmonės, gerbiami Seimo nariai,
gyvename tokiu nepaprastu laiku, kai į mūsų dabartį atkakliai beldžiasi ir istorija, ir viso šiuolaikinio
pasaulio globalūs iššūkiai. Artėjantis
valstybės atkūrimo 100-metis praplečia įprastą matymo lauką, sustiprina
įžvalgas apie valstybingumą, apie
tikslus, kurių siekiame, apie atsakomybę. …Jubiliejiniai metai mus įpa-

reigoja ypač reikliai pažiūrėti į svarbiausius savo uždavinius. Nėra kitos
jėgos, galinčios paspartinti šalies pažangą, kaip mes patys. Nėra ir kito laiko, kaip tik tas, kuriame gyvename.

– 7 psl.

Jungtinės Karalystės Lietuvių Bendruomenė švenčia 70-metį
Išvykdamas į Lietuvą,
Čikagoje palieka… Lietuvą – 4 psl.

JK lietuviai kartu su tautiečiais visame pasaulyje praeitų metų liepos 6 d. giedojo Lietuvos himną. JKLB pirm. Dalia Asanavičiūtė
– trečia iš dešinės.
URM nuotr.

ŠALFASS turnyre – ,,Lituanicos”
pergalė – 9 psl.

ietuvos užsienio reikalų viceministras Neris Germanas Londone pasveikino Jungtinės Karalystės
Lietuvių Bendruomenę (JKLB), šiemet švenčiančią
savo veiklos 70-mečio jubiliejų.
„Jau 70 metų bendrai veiklai sujungiate įvairių pomėgių ir skirtingo amžiaus Jungtinės Karalystės lietuvius,
taip prisidėdami prie lietuvybės puoselėjimo. Smagu
matyti, kaip aktyviai Jūs dalyvaujate kultūrinėje ir pi-

L

lietinėje veikloje, mokote vaikus lietuvių kalbos ir tęsiate renginių tradicijas. Tai yra didelė parama ugdant patriotiškumą. Ryšių su Tėvyne išlaikymas, bendrų projektų
vykdymas, neatitrūkimas nuo valstybės gyvenimo leidžia
vienaip ar kitaip, sugrįžus į Lietuvą ar gyvenant užsienyje,
dalyvauti mūsų šalies ateities kūrime”, – sveikindamas
kalbėjo viceministras ir linkėjo neblėstančios energijos
ir entuziazmo kartu kuriant Globaliąją Lietuvą. – 2 psl.

PRISIMINKITE DRAUGĄ SAVO TESTAMENTE
www.draugas.org/palikimai
Tel. 773-585-9500
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Tikiu Trivieniu Dievu!

GANY TOJO ŽODIS

KUN. DR. VALDAS AUŠRA

Mato 28:16–20
16 Vienuolika mokinių nuvyko į Galilėją, ant kalno, kurį jiems buvo nurodęs Jėzus. 17 Jį pamatę mokiniai parpuolė ant žemės, tačiau kai kurie dar abejojo. 18 Tuomet prisiartinęs Jėzus prabilo: „Man duota visa valdžia danguje ir žemėje. 19 Tad eikite ir padarykite mano mokiniais visų tautų žmones, krikštydami juos vardan Tėvo ir Sūnaus, ir Šventosios Dvasios, 20 mokydami laikytis visko, ką tik esu jums įsakęs.
Ir štai aš esu su jumis per visas dienas iki pasaulio pabaigos”.

į sekmadienį Vakarų (dar kitaip vadinama, lotyniškoji) liturginės bažnyčios – t.y. Romos katalikai, anglikonai, liuteronai, reformatai, metodistai – švenčia Trejybės sekmadienį. Dažniausiai
tą sekmadienį pamaldų metų yra sakomi ne įprasti
Apaštališkasis ar Nikėniškasis tikėjimo išpažinimai,
bet Atanaziškasis tikėjimo išpažinimas. Tikriausiai tai vienintelis sekmadienis, kada šis išpažinimas
yra ,,ištraukiamas” iš retai vartojamo liturgijos
,,stalčiaus” į dienos šviesą. Gal priežastis yra ta, kad
jis yra ilgesnis, nei kiti du tikėjimo išpažinimai. Gal
todėl, kad šis daug komplikuotesnis, nei anie, ir norin jį suprasti, reikia rimtai pastudijuoti ne tik
Šventąjį Raštą, bet ir Bažnyčios Tėvų mintis. Gal todėl, kad net studijuojant Dievo Žodį ar Tėvų raštus,
šio išpažinimo išsakytos tiesos ne visados ,,nušvinta” mūsų galvose. Ir tas mano teiginys neturėtų stebinti skaitytojų – juk mes bandome suprasti dieviškojo BUVIMO paslaptį. Mes bandome apsakyti tai, kas
peržengia mūsų supratimo ribas. Naudojame savo ribotą būtovės supratimą, ribotus tyrimo metodus, ribotus kalbos ir minties įrankius aprašyti tai, kas
mūsų visas ribas peržengia ir pats jų neturi…
Jei nesate susipažinę su šiuo Krikščioniško tikėjimo išpažinimu, tai pasiūlysiu jūsų dėmesiui tik
kelias eilutes:

Š

,,Kiekvienas, kas
nori būti išgelbėtas, pirmiausia turi laikytis
krikščioniško tikėjimo.
Kas šio tikėjimo nesilaiko nuosekliai ir tikrai, tas, be jokios abejonės, pražus amžiams.
Tai yra tikras krikščioniškas tikėjimas, jei
mes vieną Dievą Trejybėje ir Trejybę vienybėje garbiname.
Mes negalime jos
asmenis supainioti, nei
dieviškosios būties perskirti.
Vienas asmuo yra Tėvas, kitas – Sūnus, trečias –
Šventoji Dvasia.
Bet Tėvas, Sūnus ir Šventoji Dvasia yra vienas
vienintelis Dievas, lygus savo garbe, lygus savo amžina šlove.
Koks yra Tėvas, toks ir Sūnus, tokia ir Šventoji Dvasia.
Tėvas yra nesukurtas, Sūnus yra nesukurtas,
Šventoji Dvasia yra nesukurta.
Tėvas yra beribis, Sūnus yra beribis, Šventoji
Dvasia yra beribė.
Tėvas yra amžinas, Sūnus yra amžinas, Šventoji
Dvasia yra amžina.
Tačiau nėra trys amžinieji, bet tik vienas amžinas. Lygiai, kaip nėra trys nesukurti, nei trys beribiai, bet tik vienas nesukurtas ir vienas beribis.
Tėvas yra visagalis, Sūnus yra visagalis ir
Šventoji Dvasia yra visagalė. Tačiau nėra trys visagaliai, bet tik vienas visagalis.
Tėvas yra Dievas, Sūnus yra Dievas ir Šventoji Dvasia yra Dievas. Tačiau nėra trys dievai, bet tik
vienas vienintelis Dievas…”
Tėvas ir Sūnus ir Šventoji Dvasia – trys asmenys, bet tačiau vienas Dievas. – komplikuota matematika, kur 1+1+1 = 1.

al todėl mes ir tenaudojame šį tikėjimo išpažinimą tik kartą per metus, pripažindami, kad
jis išreiškia neginčijamą tikėjimo tiesą, ir tuo
pačiu prisipažindami, kad mums yra be galo sunku,
jei iš viso įmanoma, suprasti Dieviškąjį Trejybės slėpinį.
Mums, eiliniams tikintiesiems, mano giliu įsitikinimu, yra svarbu įsisąmoninti, kad tas Trivienis
Dievas yra visos gyvybės žemėje kūrėjas ir šaltinis;
kad Jis yra visų mūsų, puolusiųjų nuodėmėje, atpirkėjas ir gelbėtojas; kad Jis siunčia priėmusius tikėjimo dovaną į pasaulį skelbti Gerosios Naujienos
– Evangelijos. Todėl mes ir skaitome šiam sekmadieniui skirtus skaitinius: Pradžios knygoje randamą sukūrimo istoriją (Pr. Kn 1,1–2,4), Apaštalų darbų knygoje aprašytą apaštalo Petro pamokslą, kuriame jis skelbia, kad Jėzus – senovės pranašų lauktasis Viešpats – buvo nukryžiuotas dėl mūsų nuodėmių ir prisikėlė kad mus išgelbėtų. Ir pagaliau, šį sekmadienį skaitome prisikėlusio Kristaus įsaką (Mato
28,18–20), skirtą Jo pasekėjams:
Man duota visa valdžia danguje ir žemėje. Tad eikite ir padarykite mano mokiniais visų tautų žmones,
krikštydami juos vardan Tėvo ir Sūnaus, ir Šventosios
Dvasios, mokydami laikytis visko, ką tik esu jums įsakęs. Ir štai aš esu su jumis per visas dienas iki pasaulio pabaigos.
Skaitant evangelijos tekstą atkreipiau dėmesį į
tai, kaip elgėsi mokiniai, kai pamatė prisikėlusį
Viešpatį Kristų Galilėjoje – jie puolė kniūpsti ant žemės. Šventasis Raštas mums liudija, kad tai natūrali žmogaus reakcija, kai jis/ji supranta, jog stovi Dievo akivaizdoje. O kaip kitaip gali būti. Juk mes susiduriame su Tuo, kuris peržengia visas mūsų supratimo ribas. Nes viskas, kas nuodėminga, žūsta, kai
susiduria su Dieviškuoju šventumu! Tačiau mūsų Dievas yra Dievas, kuris mus saugo, rūpinasi ir kviečia
(ne verčia, bet kviečia!) jungtis įgyvendinant Jo valią – krikštu ir mokymu surinkti visų tautų žmones
į Jo dangiškąją karalystę. Toje tikėjimo kelionėje Jis
pažadėjo būti mūsų bendrakeleiviu!

G

Jungtinės Karalystės Lietuvių Bendruomenė švenčia 70-metį
Atkelta iš 1 psl.

Aktyviai Bendruomenės veikloje
dalyvaujantiems JKLB atstovams viceministras N. Germanas įteikė Užsienio reikalų ministro Lino Linkevičiaus padėkas.
JKLB įkurta 1947 m. Didžiosios
Britanijos lietuvių sąjungos vardu.
Jos įkūrėjas – lietuvis verslininkas
Petras B. Varkala. Visą savo veiklos gyvavimo laikotarpį JKLB skatino puoselėti lietuvišką kultūrą ir tapatybę,
saugoti lietuvių kalbą. JKLB veikla neapsiribojo tik kultūrine veikla, nors
meninės saviveiklos kolektyvai sėkmingai veikė visose lietuvių kolonijose, kur lietuviai būrėsi dainai, šokiui,
teatrui. Per 70 savo gyvavimo metų
Viceministras N. Germanas su 70-mečio jubiliejumi pasveikino JKLB pirmininkę D. Asa- JKLB kūrė fondus, rėmė Lietuvoje
navičiūtę.
URM nuotr. persekiojamus disidentus, žuvusiųjų
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Balsuokime:

ŽAIBIŠKI POKALBIAI

popierinė ar elektroninė knyga?
iena mano buvusi kolegė iš Lietuvos, prisiekusi knygų skaitytoja, beje,
nemažai keliaujanti, prieš kurį laiką man papasakojo, kad atsisakė savo
daugelį metų kauptos didžiulės namų bibliotekos. Tačiau tai nereiškia, kad ji liovėsi skaityti. Iš savo bibliotekos pasiliko tik labai nedidelę dalį,
kitas knygas padovanojo, išdalijo. Tarp pasiliktųjų – istoriniai veikalai,
meno albumai, biografinės, filosofinės, psichologinės ir tos grožinės literatūros knygos, kurių nepavyko įsigyti elektroniniu formatu. Šios moters naujojoje bibliotekoje – per 3000 elektroninių knygų, iš kurių didžioji dalis telpa nedidelėje, vos kelis šimtus gramų tesveriančioje elektroninėje skaityklėje.
,,Kur keliauju, visur į kelionę galiu vežtis beveik visą savo biblioteką. Antra, nesu tokia turtinga, kad galėčiau vieną savo namų kambarį skirti popierinėms knygoms: negyvenamą kambarį reikia šildyti, valyti, siurbti dulkes. Dar – mėgstu skaityti gamtoje, o skaityklė tam patogesnė, nes vėjas netaršo puslapių”, – paaiškino savo sprendimo motyvus.
Akivaizdu, kad mano draugė nesvarstė vieno iš daugelio pasaulio pabaigos scenarijų, kuriais gąsdinami visi ateities bijotojai: kai supergalingas
saulės žybsnis išves iš rikiuotės planetos elektros tinklus ir pasaulis liks gyventi tamsoje ir be šiuolaikinių technologijų. Ką tuomet daryti? ,,Negalvoju apie pasaulio griūtį, net jei tokia bus, norėčiau nebedalyvauti išlikimo kovoje”, – juokiasi knygų skaitytoja.
Ji su savo popierinėmis knygomis atsisveikino prieš kelerius metus, tačiau iki šiol nė karto dėl tokio savo sprendimo nesigailėjo. Praktiškas
sprendimas, atspindintis dabarties realijas. Tačiau ar galime jį pavadinti tipišku šiuolaikinei visuomenei?

V

Domėjausi, kokia yra šio šeštadienio ,,Draugo” pašnekovų nuomonė? Kokias knygas – spausdintas ar elektronines jie vertina
labiau? Ar spausdintos knygos
pamažu nesitraukia iš mūsų kasdienybės? Ir apskritai, ar šiame bėgimo ir technologijų amžiuje dar
lieka laiko ir noro skaityti knygas?

kažkada išleistų ir, atrodė, jau į praeitį nuėjusių vinilinių. Nors knygos, ne
taip, kaip tos plokštelės, toli gražu dar
nepasitraukė. Neseniai buvau Vilniaus
knygų mugėje, kur pristačiau Karilės
Vaitkutės į lietuvių kalbą išverstą savo
knygą ,,Kai Lietuva valdė pasaulį”
(,,When Lithuania Ruled The World”).
Aš ten pamačiau ir įsitikinau, kad
žmonės skaito knygas – mugės lankytojai jų pirko labai daug. Aš? Taip, aš
labai mėgstu skaityti knygas.

tinu ir mėgstu popierines knygas. Nes
tarp knygos ir ją skaitančio žmogaus
užsimezga tam tikras emocinis santykis. Labiausiai mėgstu skaityti ką nors
iš pasaulinės grožinės literatūros, išspausdintos tiek lietuvių, tiek anglų
kalbomis. Kalbant apie profesinę literatūrą, tai jos skaitau ir internetiniu,
ir spausdintu pavidalais.

Paprastai knygos skaitymo malonumui skiriu atostogas arba išeigines dienas, kai išvykstu iš namų. Kada išvažiuoju, pasitraukiu nuo kasdieninių
rūpesčių, tuomet turiu susirasti savo
erdvę sau vienai, kad galėčiau nors
trumpai pabūti be šeimos, tik su knyga. Labiausiai mėgstu pasiėmusi knygą išvažiuoti prie vandens. Aš laukiu

Sesutės Marija Mantautė ir Danielė Gudynaitės:

tos akimirkos, ją planuoju. Tuomet
,,įkrentu” į skaitymą ir pamirštu viską – galiu skaityti neatsitraukdama
kad ir 8 valandas. O būnant namuose
taip skaityti man nesiseka. Tai šeima,
tai pati sau neleidžiu, nes mintyse rikiuojasi visokie nepadaryti darbai. O

Marija Mantautė:
Man popierinę knygą yra daug
smagiau skaityti, nei tą, elektroninę.
Todėl, kad geriau įsijaučiu į skaitymą,
kai knygą jaučiu savo rankose. Visai ne
taip, kaip žiūrėčiau į elektroninės ekraną. Turiu ir elektroninę skaityklę, ją
naudoju. Pavyzdžiui, kai einu į sporto
salę sportuoti. Jeigu noriu ir sportuoti, ir skaityti, tuomet ji yra tinkamas
pasirinkimas. Tiesą sakant, puikiai
apsieičiau ir be tos skaityklės, jeigu jos
nebūtų. O šiaip tai noriu pasakyti,
kad knygas pradėjau skaityti atvykusi su šeima iš Lietuvos į Čikagą. Skaitau paprastai anglų kalba, o labiausiai
patinka J. K. Rowling knygos apie Harry Potter. Perskaičiau jas visas.

Danielė:

Kęstutis Nakas, Čikagos Roosevelt
University profesorius:

Nora Aušrienė, dailininkė, kapelionė:

Pasižiūrėkite, kas vyksta su vinilinėmis plokštelėmis: jos grįžta iš
praeities. Nors šiuo metu daromi geriausios kokybės kompaktinės muzikos
plokštelės, skaitmeniniai įrašai, tačiau žmonės vis labiau nori klausytis

Aš labai daug skaitau, tačiau paprastai tai būna spausdintos knygos, o
ne esančios kompiuterio ekrane. Suprantu, kad ateityje, greičiausiai, vis
daugiau žmonių persikels skaityti į
elektroninę erdvę. Tačiau aš labai ver-

Aš irgi pritariu. Kai skaitau spausdintą knygą, aš geriau įsimenu tai,
kas joje parašyta. Prisimenu net po kelerių metų. Todėl man labiau patinka
popierinės knygos.O elektroninę skaityklę turiu, tačiau mieliau renkuosi
spausdintą knygą. Kelionėje gal labiau tiktų elektroninė, bet keliaujant
su tėvais, nėra kada skaityti. Mano dabar mėgstamiausias autorius yra John
Green, aš esu perskaičiusi ne vieną jo
knygą.

Estera:
Aš asmeniškai labai vertinu popierines knygas ir tą popieriaus prisilietimą jas skaitant. Todėl visada į
savo planus įrašau knygos skaitymą.
Nes man šis procesas yra tarsi šventė.

jeigu skaitau spaudžiama visokių minčių, tuomet prarandu skaitymo malonumą. Ką skaitau? Labai dažnai tai, ką
rekomenduoja draugai, kurių literatūriniu skoniu pasitikiu. Neretai jie patys ir paskolina tą knygą. O kartais ją
užsisakau internetu ir nusiperku.

Kalbino Virginija Petrauskienė
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Išvykdamas
į Lietuvą,
Čikagoje
palieka kitą
Lietuvą
VIRGINIJA PETRAUSKIENĖ
u vyrai sėdi scenoje ir kalbasi. O kone pusė
tūkstančio susirinkusių žiūrovų stebi ir susidomėję klausosi. Pokalbio dalyviai – Čikagos lietuviams gerai pažįstami žmonės – Lietuvos
generalinis konsulas Čikagoje Marijus Gudynas ir
Vytas Čuplinskas. Vyrų pokalbis, tiksliau, interviu
– konkretus, šmaikštus, linksmas. Su plojimų vertomis improvizacijomis ir visą žiūrovų salę supurtančiomis juoko bangomis. Toks buvo kiek netikėtas ir netradicinis penkerius metus Čikagoje dirbusio
generalinio konsulo išleistuvių, vykusių birželio 3
dieną Lemonte esančiame Pasaulio lietuvių centre,
scenarijus.

D

Atsisveikinimo interviu –
tarsi nauja pažintis
Į atsisveikinimo popietę susirinko net 63-jų
Amerikos lietuvių organizacijų atstovai. Prieš renginio pradžią dalis svečių rikiavosi į ,,gyvą” koridorių, kuriuo į išpuoštą R. Riškus salę turėjo žengti Čikagos lietuvių pamiltas generalinis konsulas M.
Gudynas. Pagrindinis šventės ,,kaltininkas” nevertė susirinkusiųjų laukti – atvyko laiku. Lydimas žmonos Gintarijos, dukterų Marijos Mantautės, Danielės, Paulinos ir sūnaus Karolio, jis netrukus jau šiltai sveikinosi su pasitinkančiais šventės dalyviais.
Ilga trispalve ir balionais papuoštos R. Riškus
salės scenoje – tarsi improvizuota studija su dviem
krėslais, į kuriuos sėdo popietės pasikalbėjimo dalyviai – V. Čuplinskas ir M. Gudynas. Diplomato šeima savo vietas užėmė pirmoje eilėje. Pagrindinė
šventės dalis prasidėjo. Lietuvių meno ansamblio
,,Dainava” (vad. Darius Polikaitis) dainininkai pradžioje visus nustebino specialiai M. Gudynui sukurtais ir padainuotais kupletais. Scenoje prasideda pokalbis, kuris ne vienam iš susirinkusiųjų leido iš naujo susipažinti su M. Gudynu: protingu, išmanančiu savo darbą, nebijančiu priimti rizikingų
sprendimų, šmaikščiu, atviru, nevengiančiu kartais

Atsisveikinant norėtųsi visus apkabinti.

Virginijos Petrauskienės nuotr.

iš savęs pasišaipyti, rūpestingu tėvu ir sutuoktiniu,
Lietuvos patriotu.
V. Čuplinsko klausimai diplomatui – ir rimti, ir
linksmi, provokuojantys, kviečiantys kalbėti taip, tarsi šis vakarotų draugų būrelyje. Galima sakyti, kad
taip ir buvo. Tik tų draugų buvo ne būrelis, o didžiulis
būrys, užpildęs beveik visą gražiai išpuoštą salę. Į ją
susirinko tie žmonės, kurie norėjo dar kartą pasiklausyti M. Gudyno minčių, paspausti jam ranką,
nusifotografuoti su juo atminimui. Netrumpo ir
įdomaus scenoje vykusio pokalbio intarpai – nuotraukos ir filmuoti prasmingų dainų palydimi siužetai, pasakojantys apie generalinio konsulo darbą
ir laisvalaikį su šeima. Dar – ,,Dainavos” kelios skambios dainos, prieš dvejus metus Padėkos dienos eisenoje žengusių marionečių – Bobutės ir Dieduko
šmaikštūs pasirodymai.

Apie diplomatinį ,,džiazą”–
šuniuko lėktuve istorija
Koks yra generalinio konsulo darbas? Ar tikrai
M. Gudynui žmonės galėjo skambinti 24 valandas per
parą? Kuris Gudynų šeimoje perka maistą, o kuris
priima svarbiausius sprendimus? Kodėl vienoje
nuotraukoje M.Gudynas užfiksuotas lipantis į palmę?
Koks konsulo batų numeris? Ką M. Gudyno vaikai
galvoja apie tėtį?
Ir juokais, ir labai rimtai atsakydamas į V. Čuplinsko klausimus, M. Gudynas patvirtino, kad įteik-

Ir V. Čuplinsko (k.) klausimai, ir M. Gudyno atsakymai buvo verti plojimų.
Vidos Kuprytės nuotraukos

damas žmonėms savo vizitinę kortelę, dažniausiai nepamiršdavo pridurti, jog jam skambinti galima 24 valandas per parą.
Paaiškėjo, kad diplomato veikloje, nors ir reglamentuojamoje įvairių griežtų taisyklių, netrūksta erdvės ,,džiazui”. Kartais nori nenori pats privalai nuspręsti, kaip elgtis tam tikromis aplinkybėmis.
Visus prajuokinęs pavyzdys iš M. Gudyno darbo
praktikos – tikrai jau nebe darbo metu jį pasiekęs vienos ponios telefono skambutis.
Barbara prisistačiusi moteris pasiaiškino gavusi
diplomato leidimą skambinti bet kuriuo paros laiku,
todėl juo ir pasinaudojo, kreipdamasi pagalbos. Paaiškėjo, kad vieno turtingo amerikiečio verslininko,
nusprendusio investuoti Lietuvoje, žmona buvo suplanavusi skristi į Lietuvą, pas ten jau nuvykusį sutuoktinį. Tačiau jai sutrukdė viena aplinkybė: ponios
pasirinktos oro linijos atšaukė jos šuniukui nupirktą verslo klasės bilietą. Skambintoja vylėsi,
kad konsulas padės grąžinti keturkojį į lėktuvo saloną. Ir M. Gudynas rado išeitį. Neilgai svyravęs, paskambino tų avialinijų vadovui, prisistatė kas esąs
ir priminė apie neseną jųdviejų susitikimą ir pažintį.
Tuomet išdėstė savo prašymą: ar nebūtų įmanoma
padėti poniai su šuneliu, kuris yra mylimas jos šeimos narys? Pašnekovas, po kurį laiką užsitęsusios
nustebimo pauzės, pažadėjo išsiaiškinti situaciją. Galutinis rezultatas – ponia galėjo skristi į Lietuvą verslo klase kartu su savo augintiniu, tačiau keliomis dienomis vėliau, nei buvo planavusi.

J. Polikaitis įteikia M. Gudynui 63 organizacijų nuotraukų ir
sveikinimų knygą ,,Tobula” bei skaitmeninių ,,Draugų” dvitomį, kuriame atsispindi 5-erių metų konsulato veikla.
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Apie šeimos darną ir sėkmę
Klausimas apie batų numerį nesutrikdė M. Gudyno. Netrukus paaiškėjo, kodėl klausiama. R.
Čuplinskas iš stalčiaus ištraukė dovaną – ryškias,
Ameriką simbolizuojančiomis spalvomis ir piešiniais išmargintas kojines. ,,Reikės jomis pasipuošus nueiti į ministeriją”, – priimdamas dovaną pažadėjo diplomatas.
Ne vieną JAV nacionalinį parką su šeima aplankiusiam generaliniam konsului visai nesudėtinga pasirodė paaiškinti, kodėl jis vienoje nuotraukoje įamžintas lipantis į palmę. ,,Todėl, kad sunkiau pasiekiamas vaisius visada yra saldesnis”.
O kas Gudynų šeimoje pirkdavo maistą? Tėtis,
nes šešių asmenų šeimai reikia nemažai produktų.
O jų savaitinio pirkimo metu būdavo tiek daug, kad
pirkinius tekdavo sukrauti į du parduotuvės vežimėlius. ,,Iš parduotuvės iki automobilio vieną vežimėlį stumiu, o kitą traukiu”, – savo išrastą pirkinių gabenimo būdą atskleidė konsulas. O kaip dėl
galutinio žodžio šeimoje? Kuris paprastai jį taria?
M. Gudyno atsakymas į šį klausimą buvo tipiškas
šeimyninės diplomatinės iškalbos pavyzdys: ,,
Sprendimą priima žmona su vaikais, bet visada leidžia man tikėti, kad aš pats jį priėmiau”.
Renginio vedėjas nepamiršo ,,apklausti” ir M.
Gudyno šeimos. Jis visų vaikų paprašė vienu žodžiu
apibūdinti savo tėtį. Ir štai tie vaikų apibūdinimai:
,,Patriotas, drąsus vyras, sunkiai dirbantis, mano

Atsisveikinimo žodžiai, gėlės ir įspūdingi tortai – išvykstantiems į Lietuvą (iš k.) Agnei Vertelkaitei, Gintarijai ir Marijui
Gudynams.
sulato Čikagoje kolegų atsisveikinimas ir bendras
emocingas apsikabinimas scenoje. ,,Bijojau, kad
Agnė per daug nepasakytų, bet vis vien pasakė

organizacijos pasakyti M. Gudynui – galėjo tą padaryti: viso renginio metu per susirinkusiųjų rankas keliavo storas sąsiuvinis, į kurį galima buvo išlieti susikaupusias mintis ir jausmus. Daugelis rašė
– sąsiuvinis pilnėjo. Salės kampe stovėjusi didelė
kraičio skrynia buvo prikrauta įvairių atminimo dovanų, skirtų konsului. Tarp jų – net ir amerikietiška
pagalvė. Šventės kulminacija – ,,Dainavos” pradėta ir visos salės pagauta daina ,,Žemėj Lietuvos ąžuolai žaliuos”.

Svarbiausia žinia
O kokią svarbiausią žinią į Lietuvą po penkerių metų darbo ir gyvenimo Amerikoje parsiveža
Marijus Gudynas? Tai, kad be pagrindinės Lietuvos,
nuo seno esančios prie Baltijos jūros, pasaulyje yra
ir daugiau mažų Lietuvų, kurios iki galo nėra pažintos ir ištyrinėtos. Viena iš jų – labai įdomi ir pilna netikėtų atradimų, pasilieka čia, Čikagoje.

Šventės organizatoriai ir rėmėjai svečių neišleido
alkanų. Visi vaišinosi salės pasienyje ant stalų išdėliotais užkandžiais, skanavo įspūdingo dydžio tortų, lietuviško šakočio.

,,Dainavos” ansamblio dainos sukūrė ypatingą nuotaiką.
meilė”. Į sceną pakviesta tarti žodį generalinio konsulo žmona Gintarija nedaugiažodžiavo. Pagrindinė jos kalbos mintis – savo gyvenime Dievui reikia
skirti ne paskutinę vietą. Tuomet viskas seksis.

Atsisveikinimai –
ir žodžiu, ir raštu

daug”, – slėpdamas susijaudinimą pajuokavo M. Gudynas. Beje, šventės metu toje pačioje scenoje buvo
atsisveikinta ir su Agne – ji pasirinko kitą darbą ir
netrukus išskrenda į Lietuvą. (Apie tai, koks tai darbas, su kokiomis mintimis Agnė palieka Ameriką –
,,Draugo” skaitytojams papasakosime viename iš kitos savaitės numerių).
O tie šventės svečiai, kuriems nebuvo skirta laiko scenoje, tačiau norėjo ką nors nuo savęs ar savo

Nors atsisveikinti su M. Gudynu susirinko
keliasdešimties JAV lietuvių organizacijų atstovai, tačiau renginio metu buvo
išvengta prie scenos nutįsusių eilių,
kuriose rikiuotųsi kalbėtojai. Keli sveikintojai, kuriems renginio organizatoriai leido pasisakyti, suprato rengėjų
norą – kalbėjo iš esmės ir lakoniškai,
arba taip, kad kai kas salėje braukė
ašaras. Atsisveikinimo žodžius tarė iš
Rytų pakrantės atvykę JAV Lietuvių
Bendruomenės (LB) Krašto valdybos vicepirmininkai Juozas Kazlauskas ir
Laima Liutikienė, verslininkas, lietuvių
kultūros muziejaus įkūrėjas ir geras
M. Gudyno draugas Stanley Balzekas,
JAV LB prezidiumo pirmininkas Juozas
Polikaitis, įteikęs knygą, pavadintą ,,Tobula”. Joje – visų Amerikoje esančių lietuvių organizacijų atsisveikinimo ir
padėkos žodžiai, nuotraukos. Dar kelis
sakinius pridėjo ir ,,Draugo” vyriausia
redaktorė Ramunė Lapas. Jos vadovaujamo laikraščio dovana – net į dvi kompaktines plokšteles įrašyti ,,Draugo”
numeriai, kuriuose buvo rašyta apie
LR generalinį konsulatą Čikagoje bei
jam vadovavusio M. Gudyno darbus. Iš
viso 250 straipsnių!
Po konsulato darbuotojos Agnės
Vertelkaitės už širdies griebiančios kal- Stanley Balzekas Jr. Marijui Gudynui priminė, kad vyro sėkmę darbe ir
bos – jautrus visų LR generalinio kon- gyvenime užtikrina jam padedanti žmona.

Šventės scenarijų kūrė: Asta Zimkienė, Giedrė Knieža, Austėja Sruoga, Agnė Vertelkaitė, Vytas Čuplinskas,
Darius Polikaitis, Linas Umbrasas, maisto patiekimu rūpinosi Vesta Valuckaitė.
Prie visų svarbių šventės darbų ir salės puošybos
prisidėjo ne mažiau kaip šimtas privačių talkininkų ir
įvairių organizacijų atstovų.

Renginį parėmė:
Lietuvių Fondas
Vydūno jaunimo fondas
Ateitininkų šalpos fondas
Lietuvių meno ansamblis ,,Dainava”
Lietuvių dailės muziejus, galerija ,,Siela”
Mothers Foundation
JAV LB Waukegan apylinkė
Balzeko lietuvių kultūros muziejus
Mažosios Lietuvos fondas ir draugija
Čikagos lituanistinė mokykla
Maironio lituanistinė mokykla
Pal. Jurgio Matulaičio misija
Kavinė ,,Rūta”
JAV LB Vidurio vakarų apygarda
Tautinių šokių grupė ,,Suktinis”
Lietuvos šaulių sąjunga išeivijoje
Dainavos stovykla
,,Lina Embroidery”
Ateities jaunučių ,,Daumanto” kuopa
Maluko bendrovė ,,HMD Trucking Inc”
Bendrovė ,,Dev Bridge”
Draudimo bendrovė ,,Goodwill”
Siuntinių bendrovė ,,Atlantic Express”
Restoranas ,,Kunigaikščių užeiga”
Kavinė ,,Senasis Vilnius”
Pasaulio lietuvių centras”
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I š AT E I T I N I N k Ų G Y V E N I M O
Redaktorė Vida Kuprytė • El. paštas: draugasateitis@gmail.com

Vasaros
stovyklos
DAINAVOJE
Amerikos lietuvių Romos katalikų
federacijos jaunimo stovykloje,
Manchester, Michigan
Sendraugių-2 stovykla
birželio 25 – liepos 1 d.
Į stovyklą kviečiami sendraugiai ateitininkai ir jiems prijaučiantys – pavieniai
ar su šeimomis. Registruokitės rašydami sendraugiai2@gmail.com.
Moksleivių ateitininkų stovykla
liepos 7–15 d.
Stovykla yra skirta lietuviškai kalbantiems moksleiviams, kurie yra baigę 8-tą
skyrių ir dar nepradėję universiteto studijų. Registracija jau prasidėjo. Informacija
apie
stovyklą
rasite:
http://www.mesmas.org/vasaros-stovykla-2017-m-dainavoje/
Dovanėle nešina Dainė Quinn ir kitos Korp! Giedros narės skuba atsisveikinti su Lietuvos generaliniu konsulu Čikagoje Marijumi
Virginijos Petrauskienės nuotr.
Gudynu Pasaulio lietuvių centre, Lemonte, birželio 3 d.

Sveikinome tėvus
apilės Simono Daukanto gimnazijos šv. Aloyzo kuopos ateitininkai Tėvo dienai pradėjo ruoštis tik pasveikinę miestelio bendruomenės Motinas. Su didžiule meile karpė angelus, klijavo šiltus žodžius, skirtus
Tėvui, dabino šiuos dirbinius, priklijuodami širdutę ir saldumyną. Visa pintinė (apie 150) ryškiaspalvių sveikinimų
laukė savo adresatų.
Tėvo dienos ir Sekminių saulėtą rytą kuopos narės
kiekvieną parapijos ar iš svetur atvykusį tėvą, vos tik įžengusį į Papilės Šv. Juozapo bažnyčią, pasitiko sveikinimo
žodžiais ir kukliomis šventinėmis dovanėlėmis. Vaikiškų
balsų giedojimas šios nepaprastos dienos šv. Mišiose taip
pat šildė ir graudino ne vieną parapijietį. Aukas prie Viešpaties altoriaus nešė ne tik ateitininkai, bet ir jų tėveliai.
Po šv. Mišių sesės Austėja ir Viktorija (prieš dieną grįžusi
iš Juodkalnijoje vykusio akordeonistų konkurso, kur
laimėjo antrąją vietą) Nociūtės šventinę nuotaiką sustiprino dovanodamos jausmingą muzikinį kūrinį, skirtą ne tik savo mylimam, pačiam geriausiam, tėčiui, bet ir
visiems, tą dieną Papilės šventovėje buvusiems tėveliams.
Gražu, kai jaunimas nuo mažumės mokosi gerbti tėvus, vyresniuosius. Stengiasi sąmoningai suvokti šventų
žodžių: Motina, Tėvas, Tėvynė, Tėviškė prasmę ir vietą jų
gyvenime. Malonu, kad Papilės miestelio bendruomenė ir
atvykę iš svetur vyresnieji tai jaučia, priima, vertina, geru
žodžiu ir padėka palydi.

Sendraugių 1 stovykla
liepos 23–30 d.
Kviečiamos šeimos su vaikais ir pavieniai
asmenys. Vietų nebėra, bet galima atvykti dienos metu, klausytis paskaitų.

P

Genovaitė Pundziuvienė
Papilės Simono Daukanto gimnazijos mokytoja,
šv. Aloyzo ateitininkų kuopos globėja

Jaunųjų ateitininkų stovykla
liepos 15–23 d.
Ši stovykla yra skirta lietuviškai kalbančiam jaunimui nuo 9 iki 14 metų. Vietų
nebėra, bet galima rašytis į laukiančiųjų sąrašą. Informacija: Jas@ateitis.org

Ateitininkų Studijų savaitgalis
rugsėjo 1–4 d.
Š. Amerikos ateitininkų valdyba pasiryžo atgaivinti ateitininkų studijų dienas
JAV Darbo dienos savaitgalį. Planuokite
dalyvauti. Kviečiami sendraugiai ir studentai bei jaunimas su tėvais. Programa
bus pranešta netrukus.

KENNEbuNKpORT, MAINE

Ateitininkių tėveliai A. Nocius ir K. Joniškis.

Sendraugių poilsio savaitė
rugpjūčio 5–11 d.
Lietuvių Tėvų pranciškonų vasarvietėje,
Kennebunkporte, Maine. Kviečiamos
šeimos ir pavieniai ateitininkai bei jiems
prijaučiantys. Savaitės programos reikalais kreiptis į Moniką Sabalienę: Vygantaite.sabaliene@gmail.com. Užsisakyti kambarius vasarvietėje adresu:
info@franciscanguesthouse.com arba
skambinti tel. 207-967-4865.

LOS ANGELES

Kuopos pirmininkė Ugnė Statkutė ir jos tėtis Sigitas Statkus.

Su dėkingumu ir aukomis link Viešpaties altoriaus – Papilės kuopos narės su tėveliais.

Rengėjų nuotr.

Jaunųjų ateitininkų stovykla
rugpjūčio 6–18 d.
Stovykla įvyks La Casa de Maira rekolekcijų centre, Montecito, California
Stovykla skirta vaikams nuo 6 iki 13
metų. Registruokitės rašydami Žydrai
van der Sluys
Zydra.vandersluys@lmu.edu

Ateitininkų rankomis padaryti sveikinimo
atvirukai tėvams.

DRAUGAS

100 metų džiaugsmo sukaktis
Šventėje dalis šeimos: dukra Vida Gaižutytė-Liddie, sukaktuvininkė Eleonora Gaižutienė,
dukra dr. Danutė Gaižutytė-Abriani; antroje eilėje – Tom Liddie, dėdė dr. Viktoras Stankus, Andrius Stankus, jo brolis Stevenas Abriani.

Tauri, linksma Eleonora Šilinskaitė-Gaižutienė, plačios
šeimos ir Clevelando lietuvių gerbiama, uoli lietuviško
savo vaikų, vaikaičių ir provaikaičių kelio puoselėtoja,
Gaižučių, Šilinskų, Obelenių, Abriani, Stankų šeimų
ištikima širdis ir šerdis, pasaulį išvydo 1917 m. gegužės
17 d. Molėtuose, Utenos apskrity, dar neišsilaisvinusioje Lietuvoje.

leonora augo tarp šešių seserų ir keturių
brolių gražioje lietuviškoje šeimoje, sukurtoje
jos tėvelio Juozo Šilinsko ir motinos Teklės Tamašauskaitės-Šilinskienės. Eleonora buvo antroji
jauniausia, todėl patyrė daug mylimų tėvų ir vyresnių seserų bei brolių meilės. Jos tėveliai buvo kepėjai, turėjo kepyklą, todėl ir Eleonora buvo gabi kepėja ir virėja.
Pradinę mokyklą lankė jau nepriklausomoje Lietuvoje, baigė Molėtų gimnaziją. Bet neilgai džiaugėsi,
nes Lietuva 1940 m. birželį buvo okupuota Sovietų Rusijos. Jos būsimą vyrą, Lietuvos kariuomenės karininką Kazimierą Gaižutį, sovietai peršovė besitraukdami nuo vokiečių iš Lietuvos 1941 m. birželio
mėn. Pagijęs Utenos ligoninėje buvo pakviestas į
Švenčionių miestą padėti atstatyti lietuvių val-
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Susirinkusieji klausosi močiutės Eleonoros Gaižutienės 100 gyvenimo metų aprašymo,
– skaito dėdė Viktoras Stankus, papildė dukra dr. Danutė, šalia – dukra Vida GaižutytėLiddie.
Andriaus Stankaus nuotraukos

džios dar iki vokiečiams įžygiuojant ir užbėgant jiems
už akių.
Kazimieras ten sutiko Eleonorą. Susituokė Švenčionių katalikų bažnyčioje 1942 metais. Susilaukė sūnaus Kęstučio ir dukrelės Birutės. Begrįžtančių sovietų 1944 m. buvo išblokšti iš Lietuvos ir pasitraukė į Austriją. Dėl nepalankių sąlygų ten mirė jų jaunutė dukrelė Birutė.
Vingiuotais tremties keliais 1949 m. per Vokietiją šeima pateko į Ameriką. Įsikūrė žaliame, medžiuose paskendusiame Clevelande, kur gimė dukrelės Danutė ir Vida. Norėdama prisidėti prie augančios šeimos išlaikymo, Eleonora darbavosi siuvėja
„Dalton Industries“, Clevelando miesto centre.
Augo ir klestėjo Gaižučių šeima. Sūnus Kęstutis
vedė Laimą Obelenytę ir darbo reikalais išsikėlė į
Houston, Texas, augino sūnus Rimą ir Audrių bei susilaukė vaikaičių McGregor, Walt ir Olivia. Dukra dr.
Danutė liko Clevelande ir ištekėjo už Juliaus Stankaus, susilaukė vaikų Kristinos ir Andriuko. O
Vida tarnybos reikalais įsikūrė Detroite, ištekėjo už
ilgų metų draugo Tom Liddie. Čikagos giminės Gaižučiai: a. a. Jeronimas ir Nerutė Gaižučiai ir jų vaikai – Ramunė, Rūta, Lina, Saulius.
Eleonora savo namuose mielai priimdavo Gai-

žučių gimines ir uošvius – Mariją ir Igną Stankus, žento Juliaus brolį, jau dėdę dr. Viktorą Stankų ir plačiąją
giminę. Per šventes – Kūčias-Kalėdas ir Velykas iškepdavo savo ypatingąjį tortą „biškupinį” ir pagamindavo stebuklingą žuvies patiekalą, kuriuo konkuruodavo su uošvio Igno skanėstu – jo receptu paruoštom silkėm.
Eleonora tradicijų neapleido ir po žento Juliaus
bei vėliau jo dukrelės Kristinos mirties. Dr. Danutė
po vedybų su Jerry Abriani, susilaukusi sūnų Alekso ir Steveno, šeimos tradicijas pratęsė savo namuose, paveldėjusi tą nuostabųjį Eleonoros kulinarinį talentą ir svetingumą. O Eleonora džiaugėsi, kad vaikaičiai Kristina, Andrius, Aleksas, Stevenas lankė lituanistinę mokyklą, dalyvavo lietuviškose organizacijose ir sporte, kad su Rimu ir Audrium baigė aukštuosius mokslus. Kad ir jie oriai tęsė šeimos tradicijas.
Eleonora pasiekė savo gyvenimo tikslą – jos palikuonys puoselėja jos pradėtą lietuvišką židinį. Jinai
– šeimos kosminis centras, aplink kurį mes sukamės.
Ir džiaugiamės jos meile, paslaugom šeimai, jos pasiekimais, jos 100-uoju gimtadieniu, kurio švęsti plačioji šeima, giminės, bičiuliai susirinko dr. Danutės
gražiuose namuose, jos gaiviame, žaliame sode. Šventė buvo tikrai ypatinga, meilės kupina.
Ilgiausių metų, Valio, mylimai Eleonorai!
Pagarbiai

Prezidentė pasakė, kad karalius nuogas
Atkelta iš 1 psl.

Pernai per šalį nuvilnijo teisingumo, perspektyvų, ekonominės gerovės, drąsių ir ilgai lauktų permainų viltis. Ją tauta siejo su atsinaujinusiu Seimu,
su profesionalų Vyriausybe. Pasikeitė daugumos
partijų vadovybės. Tai kėlė sėkmingesnio ir saugesnio gyvenimo lūkestį. Taip pat ir skaidresnio: jau
per pirmąjį naujos valdžios šimtadienį pasibaigė kai
kurių amžinų vadovų era „Lietuvos geležinkeliuose”
ir dar dešimtyje įstaigų.
Atrastas Nepriklausomybės atkūrimo akto originalas dar labiau pakurstė valstybinį pasididžiavimą. O profesoriaus Liudo Mažylio atkaklumas visiems priminė apie asmeninio apsisprendimo ir
iniciatyvos galią.
…Iš viešojo sektoriaus reformos žmonės laukia nomenklatūrinio valdymo pabaigos… Tačiau užsitęsusi valstybės valdymo sumaištis ir kai kurių reformų neapibrėžtumas jau kelia nerimą.
…Visi vienu balsu kartojame – nekokybiškas
švietimas tampa nacionalinio saugumo klausimu.
Tai – emigracijos, socialinės atskirties, mažėjančių
investicijų, ūkio stagnacijos ir korupcijos priežastis.
Visose rinkimų programose ir Vyriausybės veiksmų
plane švietimo sistemos pertvarka įvardinta kaip
prioritetų prioritetas. Atrodė, dėl to jau pasiektas ir
platus politinis sutarimas.
Turime skubiai keisti mokytojų rengimo sistemą, peržiūrėti vaikų ugdymo ir besidubliuojančias

studijų programas, finansavimo modelius. Švietimo
įstaigų tinklą sutvarkyti taip, kad kokybiškas išsilavinimas būtų prieinamas visiems. Kad baigtųsi vaikų segregacija ir šešėlinės pamokos, profesinis
mokslas atitiktų šalies ekonominius poreikius, o universiteto diplomas atgautų vertę.
Ką pirmiausia girdime: vietoj kokybinių pertvarkų – dešimčia dienų pailginti mokslo metai, kurpiami pastatų perskirstymo ir parceliavimo planai. Panašu į reformos imitaciją.
…Bebaimius sprendimus gali daryti tik laisva,
nesusisaisčiusi ranka. Kai ją vedžioja nematomi interesai, net vieno direktoriaus pakeitimas tampa sudėtingesnis nei visa šimtmečio kultūrinė programa.
…Principingi ir aiškūs veiksmai, iki galo atlikta reforma grąžina pasitikėjimą ir teismais. …Mes visi
norime būti tikri, kad teisingumas Lietuvoje – galingesnis už nusikaltėlį. Sąžiningai dirbantys ir gyvenantys žmonės turi jausti valstybės palaikymą.
…Nors ekonomikos šešėlis ir korupcija apvagia
kiekvieną – nuo kūdikio iki pensininko, vis dar trūksta sąmoningumo ir pilietinės drąsos. …Visuotinis
nepakantumas korupcijai būtų geriausia dovana
valstybės atkūrimo šimtmečiui. Kad niekas neduotų ir neimtų kyšių, kad viešieji pirkimai vyktų pagal skaidrias taisykles, o ne pagal vienintelio tiekėjo pageidavimus, kad specialistai būtų įdarbinami ne
pagal pažintis, o pagal gebėjimus, kad mokesčių mokėtojų pinigai būtų naudojami svarbiems valstybės
tikslams, o ne „auksiniams” šaukštams įsigyti. Pa-

Giminaitis dr. Viktoras Stankus

verskime užsibrėžtą tikslą garbės reikalu – atsiras
ir valios, ir galimybių.
…Matome ir daug gerų pokyčių… „Tai – Kauno
vaikai ir juos augins kauniečiai”, – nusprendė miestas, paskelbęs 2017-uosius Vaikų gerovės metais. Tai
galėtų būti šimtmečio šūkis ir Varėnoje, ir Kėdainiuose ar Skuode – visoje Lietuvoje.
…Mokesčių perstumdymas, iš vienų atimant
ir dovanojant kitiems, socialinio teisingumo nepridės. Neparuoštų reformų manija gali virsti išsiilgtų
pokyčių parodija. Stumdoma atsakomybė prognozuoja netesėtų politinių pažadų sezoną ir veiklos
imitaciją.
Pirmieji lūkesčių metai eina į pabaigą – ir politikos naujokas jau nėra pasiteisinimas. Mažareikšmiai sprendimai vietoj solidžių ir efektingų pertvarkų demotyvuoja ir augina žmonių nusivylimą bei
nepasitenkinimą. O nuvilti žmonių dar kartą negalima. Nes jie ir toliau balsuos kojomis.
…Strateginiams sprendimams reikia susivienyti
kaip šalies gynybai. Dėl jos nesvyruojame. Ir politikai, ir visuomenė – visi kalbame vienu balsu ir netrypčiodami darome tai, ką privalome. Suprantame,
kad saugumas kainuoja ir juo turime rūpintis pirmiausia mes patys. Tam jau trečius metus užtenka
ir savanorių šauktinių, ir politinės valios, didėja investicijos į gynybinius pajėgumus, daugėja sąjungininkų.
Nukelta į 11 psl.
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L I E T U VA I R PA S A U L I S
Parengė Vitalius Zaikauskas

TATENA: Astravo AE saugi
Minskas/Vilnius (BNS, „Draugo”
info) – Rinkdamasi Astravo atominės
jėgainės statybų vietą ir projektuodama jėgainę, Baltarusija įvertino visus
saugos aspektus, įskaitant ir išorinį poveikį, pareiškė Tarptautinė atominės
energetikos agentūra (TATENA), paskelbusi šiemet vykusios SEED misijos išvadas.
„Inspektorių grupė įvertino informaciją, kurią pateikė Baltarusijos
pusė, ir priėjo išvados, kad renkantis
Astravo AE statybų vietą ir projektuojant jėgainę buvo tinkamai išanalizuoti visi saugos aspektai, įskaitant
ir išorinį poveikį. Be to, inspektorių
grupė padarė išvadą, kad imtasi tinkamų priemonių užtikrinti jėgainės
saugą kalbant apie išorinį poveikį,
pasimokius iš Fukušimos AE avarijos
Japonijoje”, – nurodoma išvadose.
Jose teigiama, kad išorinio poveikio analizė atlikta, laikantis nustatytų kriterijų, į aikštelės parametrus
atsižvelgta projektuojant jėgainę.

SEED misija, dirbo šių metų sausį.
Astravo AE Rusijos korporacija
„Rosatom” stato 50 kilometrų nuo Vilniaus. Lietuvos Vyriausybė teigia, kad
darbai vyksta nesilaikant saugumo ir
aplinkosaugos standartų. Minskas
šiuos priekaištus atmeta.
Lietuva reikalauja, kad Baltarusija padarytų visus būtinus seismologinius, geologinius, hidrologinius AE
aikštelės tyrimus, atliktų aikštelės parinkimo procedūras pagal numatytus
standartus, taip pat prašė visos apimties „Tatenos” SEED misijos ir streso
testų pagal Europos Sąjungos metodologiją.
Seimo narys Žygimantas Pavilionis pakomentavo: „Tai yra labai blogai.
Akivaizdu, kad mums reikia dar intensyviau dirbti su ES institucijiomis, o visų pirma su NATO”. „Tai yra
Europos sąjungos lobistų nuomonė, o
jiems, be gaunamo pelno, niekas daugiau nerūpi”, – pridūrė Seimo narys.

Vyriausybė: Astravo AE nesaugi
Vilnius (Mano vyriausybė) – Vyriausybė pritarė Baltarusijoje, Astravo rajone, statomos branduolinės elektrinės vertinimo išvadoms. Seimui siūloma šią jėgainę pripažinti nesaugia,
dėl savo geografinės padėties keliančia
grėsmę Lietuvos nacionaliniam saugumui, aplinkai ir visuomenės sveikatai.
Premjeras Saulius Skvernelis teigia, kad šio objekto statybos negali būti
tęsiamos.
Vyriausybė vertinimą dėl Astravo
AE atliko įgyvendindama Seimo priimtą Būtinųjų priemonių, skirtų apsisaugoti nuo trečiųjų šalių nesaugių
branduolinių elektrinių keliamų grėsmių, įstatymą.
Nustatyta, kad Astravo AE pažeidžia nacionalinius ir saugumo interesus pagal visus įstatyme nustatytus
kriterijus (geografinę padėtį ir statybos aikštelės parinkimo tinkamumą,
technologinius ypatumus, branduolinės saugos užtikrinimą ir kt.).
Atliktame vertinime teigiama,
kad Baltarusija nepateikė įrodymų, jog
parenkant AE statybų aikštelę, kuri

vos per 40 kilometrų nutolusi nuo Vilniaus, buvo tinkamai įvertintas Lietuvos gyventojų skaičius, jų pasiskirstymas ir kiti veiksniai, kurie yra
reikšmingi branduolinės ar radiologinės avarijos Astravo AE atveju.
Lietuvai nėra pateikta informacija dėl radiologinio poveikio nei normalaus AE eksploatavimo metu, nei
avarijų atvejais. Astravo AE įvykus
sunkiai branduolinei ar radiologinei
avarijai, maždaug trečdalis Lietuvos
gyventojų galėtų patirti žalingą radiacijos poveikį. Situaciją apsunkintų
dar ir tai, kad į pavojaus zoną patektų
sostinė Vilnius.
Parenkant branduolinės elektrinės statybų aikštelę, nebuvo atsižvelgta
į galimus seisminius ir kitus gamtinius pavojus.
Vertinimą parengė Energetikos
ministerija vadovaudamasi išvadomis, kurias pateikė Valstybės saugumo
departamentas, Valstybinė atominės
energetikos saugos inspekcija, Radiacinės saugos centras, Užsienio reikalų
ir Aplinkos ministerijos ir kitos institucijos.

Griežtina kovą su mokesčių vengimu
Vilnius (Mano vyriausybė) – Vyriausybė pritarė Baudžiamojo ir Administracinio nusižengimų kodeksų
pataisoms, kuriomis siūloma diferencijuoti baudžiamąją atsakomybę už
mokesčių vengimą, priklausomai nuo
siekiamos išvengti mokesčių sumos dydžio ir nuo to, ar buvo veikiama organizuotoje grupėje.
Bausmių už mokesčių vengimą
sugriežtinimas turėtų pagerinti mo-

kesčių surinkimą, sumažinti šešėlinės ekonomikos mastus.
Už neteisingą duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimą, už
deklaracijos ar kito dokumento nepateikimą, kai siekiama išvengti mokesčių, kurių suma viršija 1 900 eurų,
būtų skiriama bauda arba laisvės apribojimo, arba laisvės atėmimo iki 4
metų bausmė.
Šiuo metu bausmės švelnesnės.

„Kultūros naktyje“– net 110 renginių
Vilnius („Draugo” info) Festivalis „Kultūros naktis” Vilniaus miesto
gyventojų ir svečių akis nušvies birželio 16-ąją. Jau tradiciniu tapęs vienos
nakties kultūros ir meno festivalis
„Kultūros naktis”
Naktį iš birželio 16-osios į 17-ąją
vilniečiams ir miesto svečiams miegoti
neleis daugiau kaip 110 įvairiausių
koncertų, pasirodymų, pristatymų ir
projektų, kuriuos rengia daugiau nei
600 menininkų iš Lietuvos ir užsienio.

JAV pensijų sistema gali sugriūti
New Yorkas (ELTA) – JAV pensijų
sistemos griūties galima tikėtis jau
greitai, pareiškė JAV investuotojas,
„Rogers Holdings” savininkas Jim Rogers.
„Ji ‘krizė’ gali kilti iš bet kokio pasaulio taško. Tai gali būti Graikijos ekonomikos griūtis, tai gali būti JAV pensijų programos. Faktiškai išmokos nenutraukiamos, bet lėšos fonduose senka, ir pamatysite, kad didžiausi JAV
pensijų fondai greitai susidurs su sunkumais”, – sakė investuotojas.
Pasak jo, finansinė sfera – aki-

vaizdus netikėtų problemų visame pasaulyje šaltinis. „Matau, kaip didelę dalį
JAV pensinių programų krečia rimtos
bėdos”, – cituojamas JAV investuotojas.
Pasaulio ekonomikos forumas paskelbė ataskaitą, kurioje teigiama, kad
iki 2050 metų pasaulio pensijų sistemos
deficitas sieks 427,8 trln. dolerių, arba
penkis kartus daugiau už dabartinį pasaulinį bendrąjį vidaus produktą. Forumo ekspertai tvirtino, kad JAV pensijų sistemos deficitas padidės nuo 28
iki 137 trln. dol., Kinijoje – nuo 11 iki 119
trln., Indijoje – nuo 3 iki 85 trilijonų.

Th. May formuos naują vyriausybę
Londonas (ELTA) – Suskaičiavus
beveik visus pirmalaikių Didžiosios
Britanijos parlamento rinkimų rezultatus paaiškėjo, kad premjerės Theresa May vadovaujami konservatoriai neteko absoliučios daugumos, tačiau išlieka didžiausia partija. Didžioji Britanija, rodos, turės vadinamąjį „pakibusį parlamentą” (hung parlament).
Remiantis rezultatais, konservatoriai kol kas turi 318 vietų, o leiboristai 261. Manoma, kad nėra jokios galimybės, kad konservatoriai gautų absoliučiai daugumai reikalingas 326
vietas.
Nors ir nesurinkusi absoliučios

daugumos, konservatorių partija turi
daugiausia parlamento narių, tad Th.
May lieka ministre pirmininke. Po susitikimo su Didžiosios Britanijos karaliene Elizabeth II ji pranešė, kad jos
vadovaujama konservatorių partija
suformuos vyriausybę kartu su Šiaurės Airijos demokratine junionistų
partija (DUP).
Th. May tikino, kad naujoji vyriausybė šaliai „suteiks užtikrintumą” ir dirbs siekdama joje užtikrinti
saugumą. Savo kalboje palietė ir „Brexit” temą: ji tvirtino, kad ir toliau bus
laikomasi jau numatyto šių derybų
tvarkaraščio.

D. Trump trukdė įvykdyti teisingumą
Washingtonas (BNS) – Atleistas
JAV Federalinio tyrimų biuro direktorius James Comey pareiškė, kad
prezidentas Donald Trump ragino jį
nutraukti tyrimą dėl buvusio nacionalinio saugumo patarėjo Michael
Flynn numanomų ryšių su Rusija.
Šią politinę bombą J. Comey susprogdino JAV įstatymų leidėjams aiškinantis, ar Prezidentas mėgino trukdyti vykdyti teisingumą.
Nekantriai laukiama J. Comey
oficialaus liudijimo Kapitolijuje. Buvęs
FTB vadovas sakė, kad D. Trump per
pokalbius ne kartą užsimindavo apie
šios agentūros atliekamą jautrų tyrimą
dėl numanomo Rusijos kišimosi. J.
Comey sakė, kad po tų pokalbių jį
buvo apėmęs didelis nerimas, ar Prezidentas mėgina kištis į šį procesą.
„Supratau, kad Prezidentas pra-

šo, jog mes nutrauktume bet kokį tyrimą dėl Flynn, susijusį su jo klaidingais
pareiškimais apie gruodį vykusius jo
pokalbius su Rusijos ambasadoriumi”,
– pridūrė J. Comey. Iš FTB vadovo pareigų D. Trump jį atleido gegužės pradžioje.
D. Trump rinkimų kampaniją ir
prezidentavimą temdė įtarimai, kad
Rusijos kišimasis padėjo jam laimėti
rinkimus. Be to, du aukšto rango JAV
žvalgybos pareigūnai neseniai išsisuko nuo atsakymo į Senato komisijos
klausimus, ar D. Trump prašė jų įsikišti į tyrimą dėl M. Flynn.
Įstatymų leidėjai sakė, kad per
posėdį visų pirma bus stengiamasi išsiaiškinti, ar D. Trump trukdė vykdyti teisingumą. Analogiški kaltinimai
1973 metais nulėmė prezidento Richard Nixon atsistatydinimą.

Šiaurės Korėja žvangina ginklais
Seulas (LRT.lt) – Šiaurės Korėja
paleido, kaip manoma, kelias „žemė–
laivas” tipo raketas. Seulas suintensyvino potencialių grėsmių stebėseną.
Branduolinį ginklą turintis Pchenjano režimas raketas leidžia jau ketvirtą kartą per trumpesnį nei penkių
savaičių laikotarpį. Šiaurės Korėja ignoruoja Jungtinių Tautų perspėjimus
bei sankcijas, taip pat JAV grasinimus

imtis prevencinių karinių priemonių.
JT Saugumo Taryba anksčiau vienbalsiai priėmė JAV parengtą rezoliuciją,
numatančią naujas tikslines sankcijas prieš kai kuriuos Šiaurės Korėjos pareigūnus ir juridinius subjektus.
Gegužės pradžioje Šiaurės Korėja
paleido, kaip manoma, toliausiai nuskriejančią iš jos turimų balistinių
raketų.

Sprogimas prie JAV ambasados Kijeve
Kijevas (Alfa.lt) – Prie Jungtinių
Valstijų ambasados Ukrainos sostinėje Kijeve nugriaudėjo sprogimas.
,,Sprogimas JAV ambasados Kijeve teritorijoje laikomas teroro aktu”, –

pasakė Kijevo policijos atstovė Oksana
Blisčik. Tyrėjai išsiaiškino, kad nežinomos tapatybės vyras į ambasados teritoriją sviedė nenustatytos rūšies
sprogstamąjį užtaisą.

Prancūzija kurs kovos su terorizmu centrą

„Kultūros naktyje” skamba įvairiausia muzika, vyksta performansai, cirko pasirodymai ir meno parodos.
Delfi.lt nuotr.

Paryžius (Diena.lt) – Prancūzijos
prezidentas Emmanuel Macron steigs
nacionalinį kovos su terorizmu centrą
šalies žvalgybos tarnyboms koordinuoti.
Naujasis centras, kuriame dirbs
maždaug 20 E. Macron tiesiogiai pavaldžių žmonių, užtikrins „strateginį

vadovavimą žvalgybos tarnyboms”,
nurodė prezidentūra.
Prancūzijoje gyvena didžiausia
Europoje musulmonų bendruomenė.
Prancūzijoje tebegalioja nepaprastoji padėtis, paskelbta po 2015
metų lapkričio atakų Paryžiuje, pareikalavusių 130 gyvybių.
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Parengė Dainius Ruževičius

Dar viena „Lituanicos” pergalė Toronte
Šiaurės Amerikos lietuvių fizinio auklėjimo ir sporto
sąjungos (ŠALFASS) žaidynių vyrų krepšinio turnyrą
laimėjo Čikagos „Lituanicos” krepšininkai. Jie pergalę
šventė antrus metus iš eilės.
amiltone (Kanada) vykusioje 67-osios sporto
šventės finale, po aštrios kovos Lietuvių Fondo (LF) taurę ir stipriausios komandos Š.
Amerikoje vardą išsaugoję Čikagos „Lituanica” vyrai dvikovoje dėl aukso medalių 59:44 (24:31) įveikė
pusantro kėlinio pirmavusią Toronto „Vyčio” komandą.
Šiemet „Vėjų miesto” atstovai 1 000 dolerių lituanistinei mokyklai skirtą paramą iš LF paskyrė
Washingtono DC įsikūrusiai Ilonos Verbušaitienės
vadovaujamai lietuviškai mokyklėlei.
Geriausiu 67-ųjų ŠALFASS vyrų krepšinio turnyro žaidėju vienbalsiai išrinktas čikagietis Derek
Molis, kuriam atiteko specialus ŠALFASS pirmininko

H

Finalinių ŠALFASS vyrų krepšinio turnyro rungtynių dalyviai – „Lituanicos” ir „Vyčio” krepšininkai. L. R. Misevičiaus nuotr.
Lauryno R. Misevičiaus prizas – filmo „Sabonis – Nr.
11 – visa galva aukščiau” – DVD.
O jau už dviejų savaičių šių metų ŠALFASS čem-

pionai keliaus į Lietuvą, kur birželio 30–liepos 2 d.
gins ir Pasaulio lietuvių sporto žaidynių nugalėtojų vardą, iškovotą prieš 4 metus Klaipėdoje.

Lietuvis – po bokso legendos sparnu

JAV sportinių aukštumų siekiančio E. Stanionio tikslas – tapti geriausiu boksininku pasaulyje.

Kaunietis boksininkas Eimantas Stanionis karjerą profesionalų ringe pradėjo pergale, pirmą varžovą JAV įveikęs
boksuodamasis viena sveika ranka.
Prieš tris mėnesius į Los Angeles išvykęs 2015 m. Europos bokso čempionas
pasiūlymo boksuotis su profesionalais sulaukė dar Rio de Janeiro olimpinėse žaidynėse. „Čia turiu galimybę tobulėti sparčiau nei Lietuvoje”, – pasakojo 22 m. sportininkas, kurį treniruoja vienas garsiausių pasaulio bokso
trenerių Freddie Roach.
ar prieš keletą mėnesių E. Stanionis nebūtų galėjęs svajoti,
kad jį treniruos bokso pasaulio
įžymybė F. Roach. Šis buvęs boksininkas yra treniravęs daugybę garsių
boksininkų, net 27 pasaulio čempionus,
tarp jų – legendinį Mike Tyson. Jo auklėtinių sąraše – ir aktoriai Mickey
Rourke, Mark Wahlberg, krepšininkas Shaquille O’Neal. Šiam garsiam
treneriui priklauso „Wild Card Boxing Club” Hollywoode. Klube, kuriame treniruojasi E. Stanionis, ir dabar
apsilanko M. Wahlberg, aktorius Sylvester Stallone.
„Eimantas yra ateities žvaigždė.
Jis turi dideles perspektyvas, daug ir
sunkiai kasdien dirba. Man tai patinka. Visa mano komanda jį myli”, –

D

prieš pirmą E. Stanionio kovą kalbėjo
garsusis treneris. „Aš manau, kad
bokso gerbėjams patiks mano stilius.
Noriu tapti pirmuoju pasaulio čempionu iš Lietuvos. Noriu įeiti į istoriją”, – ESPN žurnalistams sakė visada
besišypsantis E. Stanionis.
E. Stanionis mėgėjų bokse laimėjo 141 kovą ir pralaimėjo 19. Balandį
kaunietis pirmoje profesionalų kovoje
Los Angeles nugalėjo Nigerijos atstovą Rasheed Lawal. E. Stanionis pergalę
iškovojo jau pirmame raunde techniniu nokautu. R. Lawal per savo karjerą profesionalų ringe yra iškovojęs
vieną pergalę, vieną kovą baigė lygiosiomis ir patyrė penkis pralaimėjimus. Varžovas nebuvo pats stipriausias, tačiau E. Stanionis boksavosi iš esmės viena ranka. „Per treniruotę patyriau traumą, plyšo dešinės rankos
nykščio raiščiai ir sausgyslė. Treniravausi viena ranka ir kovojau pusiau pasirengęs. Reikėjo kuo greičiau
įveikti varžovą, nes žinojau, kad ilgai
boksuotis gali būti sunku”, – pasakojo
sportininkas, varžovui nepalikęs jokių
galimybių.

Olimpiadoje prasidėjo vilionės
2015 m. E. Stanionis tapo tik šeštuoju lietuviu, kada nors iškovojusiu
Europos bokso čempionato aukso medalį. Jis iškovojo čempiono vardą svo-

rio kategorijoje iki 69 kg. Laimėtas aukso medalis yra tik antras atkūrus Lietuvos nepriklausomybę. 1993 m. Senojo
žemyno pirmenybėse pirmą vietą svorio kategorijoje iki 67 kg užėmė Vitalijus Karpačiauskas. Europos bokso
čempionais taip pat yra tapę Algirdas
Šocikas (svorio kategorija – daugiau
nei 81 kg, 1953 m. ir 1955 m.), Ričardas
Tamulis (iki 67 kg, 1961 m., 1963 m. 1965
m.), Danas Pozniakas (iki 81 kg, 1965
m., 1967 m., 1969 m.), Juozas Juocevičius (iki 75 kg, 1971 m.).
E. Stanionis labai užsidegęs ruošėsi Rio de Janeiro olimpinėms žaidynėms. Įveikęs pirmą varžovą iš Kinijos,
aštuntfinalyje pralaimėjo prieš būsimą
olimpinį vicečempioną Šachram Gijasov iš Uzbekijos. Kaunietis puikiai
gynėsi, visus varžovo smūgius atrėmė
rankomis. Uzbekas nuolat šokinėjo,
provokavo lietuvį nuleisdamas rankas, tačiau neatliko tikslių smūgių. Teisėjai nusprendė, kad kovą laimėjo Š.
Gijasov. „Pyktis labai didelis. Man
skaudu, kad tiek darbo įdėjau, o likau
su žemėmis sumaišytas. Kas turi daugiau pinigų, tas galbūt ir laimi”, – po
kovos apmaudo neslėpė E. Stanionis.
Ne tik žiūrovai matė, kad E. Stanionis
buvo pranašesnis už varžovą.
Jau po renginio Tarptautinė mėgėjų bokso federacija (AIBA) nušalino
nuo darbo olimpinėse žaidynėse teisėjavusius tris teisėjus, tarp jų ir teisėjavusią E. Stanionio aštuntfinalio
dvikovai alžyrietę.
Kaunietis Rio de Janeire sulaukė
keturių pasiūlymų tapti profesionalu.
Vieną jis priėmė, o šiemet išvyko į Los
Angeles.
Bokso varžybas organizuojančiai
bendrovei „RingStar Sports”, su kuria
jis pasirašė sutartį vadovauja buvęs
šveicarų bankininkas, 55 m. Richard
Schaefer. „RingStar” rengia kovas, didelius pasirodymus. Jie užsidirba iš bilietų, televizijos transliacijų. Man niekuo nereikia rūpintis”, – sakė boksininkas.
Kaunietis džiaugiasi, kad pateko
pas pasaulinio garso trenerį. „Bet iš esmės nematau čia nieko ypatinga. Mano
treneris Vidas Bružas vis tiek pats geriausias. Norėčiau jį čia atsivežti, bet
tai ne taip paprasta”, – sakė sportininkas. Anot E. Stanionio, trenerio

pasiekimai labai priklauso nuo sportininkų. „Pas F. Roach treniruotis atvyksta daug sportininkų. Dauguma
jų yra geri boksininkai, disciplinuoti,
siekiantys tikslo, norintys užsidirbti.
Su tokiais sportininkais lengva dirbti”,
– svarstė lietuvis.
Jį kasdien treniruoja F. Roach,
taip pat su kauniečiu dirba dar du specialistai, vienas jų – fizinio pasirengimo treneris. „Pasiruošimas kovai paprastai trunka 2 ar 3 mėnesius. Atiduodi visas jėgas, o tada ilsiesi. Paprastai dėl čempionų titulo kovojantys
sportininkai per metus turi 2 arba 3 kovas. Man kovos planuojamos kas mėnesį. Dabar esu gavęs traumą, todėl negaliu rengtis. Turėjau kovoti birželio
pradžioje. Kitas susitikimas laukia
liepos pradžioje”, – sakė E. Stanionis.

Svajonė – būti geriausiu
pasaulyje
Nors ir nusivylė tuo, kas įvyko Rio
de Janeire, E. Stanionis svajoja apie kitas olimpines žaidynes.Kai prasidės atranka į Tokijo olimpiadą, jis kovos
dėl teisės vėl boksuotis už Lietuvą. „Bet
auga perspektyvių jaunų sportininkų. Gali atsitikti, kad nelaimėsiu Lietuvos čempionato ir nepateksiu į žaidynes. Niekada negali žinoti”, – sakė E.
Stanionis.
Tapęs geriausiu Europoje, jis siekia daugiau – tapti geriausiu boksininku pasaulyje. Tačiau vien savo jėgų
ir pasitikėjimo gali neužtekti. Tiek
jis, tiek Lietuvos bokso rinktinės treneris V. Bružas jau ne kartą patyrė: net
jei yra už varžovus pajėgesnis, E. Stanionis pralaimi dėl teisėjavimo netikėtumų.
Lietuvos rinktinės treneris V. Bružas E. Stanionį yra apibūdinęs kaip labai darbštų, atsakingą kovotoją iki
galo. „Jis labai pasitiki savimi, psichologiškai yra itin stiprus. Eimantas
turi viską, ko reikia geram sportininkui. Jis labai jaunas pasiekė aukštų rezultatų, taip retai atsitinka. Lietuvoje
tokius rezultatus bok sininkai demonstruoja truputį vyresni. Šie sportininkai paprastai subręsta 25–27 m.,
tada yra jų geriausias laikas. Šis faktas leidžia tikėtis dar daug Eimanto
pergalių”, – mano V. Bružas.
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„O tempora! O mores!”
ilniaus universiteto (VU) bibliotekoje atidaryta paroda „O
tempora! O mores!” („O laikai!
O papročiai!”). Joje eksponuojami dar
niekam nematyti senieji VU bibliotekos
fondų dokumentai, nagrinėjantys žmogaus prigimtį ir elgesį. Kokius neįprasto turinio senuosius dokumentus
saugo VU biblioteka, atskleidė jos darbuotoja Valentina Karpova-Čelkienė,
Vilniaus universiteto bibliotekos Rankraščių skyrius vyresnioji bibliotekininkė.

V

„Parodoje eksponuojami XVI–XX
amžiaus pirmosios pusės dokumentai.
Jie suskirstyti į temas. Ekspozicijoje
matysite rankraštinius dokumentus ir
senąsias knygas religijos, gyvenimiškų papročių, santuokos, auklėjimo ir
medicinos temomis. Salės viduryje
atsidūrė mirtį ir ‘mirimo meną’ Ars
moriendi pristatantys traktatai arba
‘gerosios mirties’ Ars bene moriendi vadovėliai, kiekvienam iš mūsų primenantys, kad viskas šiame pasaulyje laikina. Kitoje pusėje ekspozicija skirta
netinkamam žmogaus elgesiui: negeriems papročiams, girtavimui, amoralumui ir smurtui, kuriuos vainikuoja bausmės už prasižengimus.
Parodoje lankytojui suteikiame
galimybę išvysti pragaro dievybių

no vienuolio „išdaigos” ir piktadarystės – kaip trileris!
Parodoje esantis XVIII amžiaus
raižinys atskleidžia pragaro kančias.
Istorija pasakoja apie jauną moterį, mirusią neišsakius paleistuvystės nuodėmės kunigui ir jam besimeldžiant
pasirodžiusią nuoga sėdinti ant ugninio drakono, iš jos ausų kyšojo strėlės,
spenelius žindė gyvatės, ją kandžiojo
šunys; tokios buvo jos palaido gyvenimo išpirkimo kančios...
Lankytojas pastebės, kad metai
bėga, amžius keičia amžių, bet žmogus
išlieka toks pats – su savo papročiais ir
įpročiais, silpnybėm ir nuodėmėm,
taip ir nepasimokęs, toks pat nuodėmingas...”
Paroda nagrinėja vieną esminį
klausimą, kas ir kaip lemia mūsų elgesį vienoje ar kitoje situacijoje. Kaip
žmogaus elgesys keitėsi istoriškai ir
kur glūdi mūsų papročių šaknys.
Surasti atsakymus į šiuos klausimus bandyta ne tik pasitelkiant VU bibliotekoje saugomus dokumentus, bet ir
diskutuojant su psichologe, VU dėstytoja prof. Laima Bulotaite, VU Orientalistikos centro direktoriumi dr. Vyčiu
Siliumi ir teisininku, kriminologu,
VU Teisės fakulteto dėstytoju doc. Gintautu Sakalausku.

Parodos plakatas. Kas laukė jaunos moters už paleistuvystę.

Visos pasaulio blogybės
jau atrastos
Prof. Laimos Bulotaitės nuomone, nors ir gyvename kitame amžiuje,
tačiau problemos nuo praėjusių laikų

išlieka tos pačios. Visos naujovės – tai
seniai atrastos tiesos. Profesorę nustebino senuosiuose dokumentuose užfiksuoti arabų gydytojo samprotavimai apie emocinės sveikatos poveikį fiziniams negalavimams, taip pat
džiaugsmo, pykčio, baimės saikingumą.
Anot L. Bulotaitės, dabartinėje visuomenėje ypač daug kalbama apie emocijų ryšį su ligomis. Šiais laikais tai tarsi atradimas, o senuosiuose dokumentuose apie tai rašoma jau nuo seno.
Diskusija neapsiėjo ir be visais laikais aktualios alkoholizmo temos,
žmogaus polinkio nusikalsti. Analizuota, ką daryti, kad visuomenė keistųsi, atsisakytų žalingų ydų. Ar gali čia
padėti bausmės, griežti ribojimai? Kur
prasideda ir baigiasi žmogaus teisių ribos? Tačiau kalbant apie bausmes,
anot kriminologo doc. Gintautas Sakalausko, mes vis tebegyvename raganų medžiojimo laikais – siekiame pagauti raganą ir ją nubausti: „Man rodos, kad neteisinga ir neperspektyvu,
žiūrint į senus laikus dėl tada buvusių
papročių juos pašiepti, dėl to meto
nežinojimo, ką mes dabar mokslo, tyrimų dėka žinome, ar dėl to meto žmonių mąstymo ‘primityvumo’.”
Šia paroda bandoma provokuoti
žiūrovą susimąstyti, kas yra gera, o
kas yra bloga.

Viduramžių graviūrose
matome save
Po parodos pristatymo vyko diskusija apie seniausių laikų gyvenimo normas ir keistenybes.
žmonas arba Prūsų dievų šventovę –
romovę. O gal kas norėtų sužinoti,
kaip atrodė eskimų moterys ir kodėl jų
veidus puošė tatuiruotės? Ar esate
girdėję apie Javos salos valdovo Rajah
Bolam Boan šimto žmonų įvykdytą ritualinę savižudybę?
Pirmą kartą eksponuojamas dokumentas, kuriame dar XVIII a. aprašytas ilgaamžiškumo eliksyras. Šis
dokumentas yra visu šimtmečiu senesnis, negu Jungtinių Amerikos Valstijų mokslininkų surastas Manhattano rajone.
Rodomi dokumentai, kuriuose aprašomas amoralumas ir netinkamas elgesys – paleistuvyste kaltinamos dvarininko Petro Borodičiaus žmonos
Pranciškos 110 puslapių byla anuomet buvo skaitoma kaip „meilės romanas”, o Rasnos marijonų vienuoly-

Viena iš parodos rengėjų – V. Karpova-Čelkienė.

Diskusijoje filosofiškai pažvelgta ir
į keistumo sampratą, „kitokį” žmogų
iš skirtingų kultūrų pozicijos. Anot dr.
Vyčio Siliaus, kas keista ir neįprasta
vienoje kultūroje, kitoje gali būti suvokiama kaip normalus reiškinys:
„Kaip aš atrodžiau vietiniams gyventojams atvažiavęs studijuoti į Kiniją?
Buvau išstypęs baltaveidis jaunuolis,
kaip kinai vadina lietuvius – didžianosis. Pirmosiomis dienomis Pekine
nedavė ramybės keistas jausmas, kai
mane įsistebeiliję visi stebėjo, apžiūrinėjo. Man tik vėliau paaiškėjo, kad
jiems atrodžiau keistas, bet aš buvau
normalus europietis. Štai kodėl šios parodos viduramžių knygų iliustracijos
mums atrodo ‘keistos’. Bet tai galimybė pasižiūrėti į save pačius kitomis akimis. Ir ne vien į mūsų kultūrą, tačiau
ir į gyvenamąjį laikotarpį, palyginti su
praėjusiais laikais. Tik ar jie jau tikrai
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Prezidentė pasakė, kad karalius nuogas

Atkelta iš 7 psl.
Žvelgiant iš šimtmečio perspektyvos, Lietuva dar niekada neturėjo tiek
daug draugų. Šiemet sulaukėme istorinio palaikymo: dislokuotas Vokietijos vadovaujamas NATO sąjungininkų batalionas, kuriame net 7 valstybių
kariai. Atvyko ir JAV sunkioji karinė technika. Visa tai kilstelėjo mūsų šalies gynybinį atgrasymą į aukštesnį kokybinį lygį. Nepaisant esamų saugumo
garantijų, neturime sustoti – reikia siekti greitesnio NATO sprendimų priėmimo proceso, dar tvirtesnių gynybos planų, bendros oro gynybos. Šiandien
demokratiją ginantis pasaulis jau aiškiai supranta, kad didžiosios grėsmės
transatlantiniam saugumui kaupiasi būtent mūsų regione…
Nors Lietuva didžiuojasi atvira visuomene, Lietuvos demokratijos tėvo
Kazio Griniaus metinės palydėtos net 4 pasikėsinimais į žodžio laisvę. O juk
kaip ir prieš šimtą metų žiniasklaida yra mūsų ginklas, Tėvynės sargas ir
tiesos kardas. Neretai – vienintelis valstybės ramstis, kovojant su korupcija, informacinėmis atakomis, socialiniu nejautrumu…
Kriminologas, VU Teisės fakulteto dėstytojas doc. Gintautas Sakalauskas (k.), VU Orientalistikos centro direktorius dr. Vytis Silius (d.).
praėję? Ar viską mes jau išgyvenome,
ar viską išbijojome, ar viską prisipažinome patys sau? Ši paroda man –
veidrodėlis, kuriame pamačiau save ir
savo civilizaciją”.
Gintautas Sakalauskas: „Šiuolaikinės baudžiamosios teisės normos
yra susiformavusios kone prieš 200
metų, dar XVIII a.: kad be pagrindo nebūsime suimti, bus teismo procesas, galime turėti advokatą, turi būti pateikti įrodymai ir pan. Iki tol tai nebuvo savaime suprantamas dalykas. Taip buvo
suformuota nuostata, jog nebetaikomos
fizinės bausmės, o vietoj jų atsiranda
kalėjimas, pakeičiantis fizines bausmes
ir kankinimus. Betgi tai ne iš didelio
humanizmo – valdžiai pasidarė nebepatogu bausmes vykdyti viešai, stebint
miniai, kuri bet kuriuo momentu gali
atsigręžti prieš ją pačią. Bausmės vykdymas iš aikštės buvo nugrūstas į patį
tolimiausią užkampį.
Žinoma, kerštas yra visuomet saldus. Dėl to viduramžiais buvo malonu
turėti knygą, įrištą į tam asmeniui
nusikaltusiojo nudirtą odą. Parodoje
matome ir kitų bausmių formų. Galima bausti užmėtymu akmenimis ar atiduoti sudraskyti liūtams, bet gal mes
vis dėlto norime pamatyti pasikeitimus
visuomenėje? Brutalios bausmės vargu ar gali pasitarnauti. Reikia skatinti žmones nenusikalsti. Nuo viduramžių nelabai daug pažengta pirmyn”.

Iš mūsų juoksis
Vytis Silius: „Kaip mes dabar
stebimės viduramžių papročiais, gyvenimo normomis, taip greičiausiai
bus stebimasi ir trūkčiojama pečiais
ateityje, kai bus sprendžiama apie
mūsų gyvenimo normas. Kai kas kels
šypseną. Keistenybių mūsų gyvenime ateinančios kartos įžiūrės daug.
Tikriausiai mums nebūtų labai malonu girdėti, ką apie mus kalbės po kelių
šimtmečių. Juk net ir dabar kitos rasės ir kitos kultūros šaiposi iš mūsų,

lygiai kaip ir mes iš jų. Mes rytiečius
(bent jau mintyse) pavadiname siauraakiais, tai kodėl mums įsižeisti pavadintiems didžianosiais? Ir ko įsižeisti – lyginant su jų, mūsų nosys tikrai nemenkos, kaip ir jų akys yra tikrai siauresnės nei mūsų”.
Nepamirškime, kaip anksčiau
mūsų civilizacija elgėsi su Afrikos ar
eskimų kultūromis. Australijoje dar vi-

Gerbiamieji, gyvename finansiškai ir ekonomiškai stabilioje šalyje, investicijų sausra taip pat kol kas aplenkė Lietuvą, esame konkurencinga valstybė. Inovacijos ir aukštos kvalifikacijos žmonės tampa naujojo šimtmečio
Lietuvos skiriamuoju ženklu pasaulyje. Nuo šiandienos žingsnių priklausys,
kokia ateityje bus mūsų šalis – inovatorių Lietuva ar ištuštėjęs pagyvenusių žmonių kraštas.
…Laikas inventorizuoti visą valstybės investicijų programą, kuriai
kasmet skiriame apie 15 procentų metinio biudžeto. Valstybės šimtmetį pasitikime tokiais investiciniais sprendimais, kurių naudą jaustume dar ilgai.
Visų pirma juos turėtume kreipti į inovacijas ir technologinį šalies atsinaujinimą. Tuomet tapsime patrauklūs ne tik užsienio investuotojams, gimtinės nepaliks ir mūsų piliečiai.
Emigracijos mastas tampa skausmingiausia problema, todėl mėginkime
pirmiausia susigrąžinti savus žmones. Tarptautinės migracijos organizacijos
projektas „Renkuosi Lietuvą” žino, kokios pagalbos reikia tautiečiams, grįžtantiems iš emigracijos. Grįžimu domisi kas antras mūsų emigrantas. Palengvinkime jiems kelionę namo.
Mielieji, maksimaliai išnaudokime Lietuvai palankų metą, kad valstybės stiprėjimą, jos augančią ekonominę galią jaustų kiekvienas gyventojas.
Šis laikas – mūsų turtas. Nešvaistykime jo antraeiliams dalykams, kad spėtume atliepti svarbiausius dabarties iššūkius. Mums reikia tokios pat
energijos, drąsos, pasiaukojimo ir atsakomybės kaip Pirmosios Respublikos
metais.
Nesiginčykime dėl šimtmečio dovanos Lietuvai. Geriau išjudinkime gyvybiškai svarbių reformų ledlaužį, kad mūsų vaikams jau nereikėtų vytis
prarasto laiko. Šie metai – slenkstis į naują atkurtos valstybės šimtmetį ir
į naujos kokybės Lietuvą. Padarykime, ką privalome, šiandien ir suteikime
pasitikėjimo ateičiai.
Linkiu sėkmės kiekvienam, kas trispalvę laiko rankoje kaip atsakomybę.
Kas šimtmečio laukia ne tik kaip pasididžiavimo savo valstybe šventės, bet
ir kaip galimybės svariai prisidėti, stiprinant mūsų Laisvės kūrinį.
ELTA ir LR Prezidentūros info

Psichologė, VU dėstytoja prof. L. Bulotaitė.
sai neseniai iš aborigenų buvo atiminėjami ar apgaule išviliojami vaikai.
Baigiant diskusiją, nors ir buvo atsakyta į kai kuriuos klausimus, jų iškilo dar daug. Žmogus ir jo įpročiai,
troškimai, ydos – neišsemiama tema.
Tačiau bemaž visi diskusijos dalyviai
sutiko, kad jei panaši diskusija būtų ir
po šimto metų – joje susirinkusieji
diskutuotų apie tas pačias žmogaus
problemas.
Paroda veiks iki 2017 m. lapkričio 17 d.
Vilniaus universiteto bibliotekos P. Smuglevičiaus salėje (Universiteto g. 3, I a.)
Parengė Vitalius Zaikauskas

Premjeras Saulius Skvernelis atsakinėja į spaudos atstovų klausimus.
Gedimino Savickio nuotr.

Premjeras Saulius Skvernelis:
,,Aš tikrai nemanau, kad tai buvo kritika Vyriausybei, buvo kalbama apie
valdančiąją daugumą apskritai, išsakyti lūkesčiai. Aš vertinu kiekvieną pastebėjimą ir teigiamą kritiką, matyt, Vyriausybė dar ryžtingiau ir kryptingiau tuos darbus privalės daryti, nepaisant tam tikrų interesų grupių norų
ar populistinių pareiškimų.
Aš tikrai matau sumaištį tame, kad biurokratinis šalies aparatas, kuris
yra išsipūtęs, stipriai išsipūtęs, neefektyvus, neorientuotas į darbo rezultatą,
šiandien save bando apsaugoti nuo reikalingų, neišvengiamų pokyčių visomis
priemonėmis, bando apsisaugoti, kad nebūtų nei mažinamas, nei efektyvinamas, kad nebūtų skaidrūs konkursai į valstybės tarnybą. Vyriausybė mato
ir tuos pokyčius darys, aišku, tas visas ‘gelžbetoninis’ blokas visomis išgalėmis priešinasi.”
Užrašė Vitalius Zaikauskas

Parodos eksponatai.

VU archyvo nuotraukos

Daugiau komentarų apie metinį Prezidentės pranešimą skaitykite gegužės 13 d., antradienio, laidoje.

12

DRAUGAS

2017 BIRŽELIO 10, ŠEŠTADIENIS
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

akiŲ ligoS

ViDauS ligoS
SUREnDER LAL, MD
Specialybė - vidaus ligos
7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652

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

Tel. 773-434-2123
Valandos susitarus

BenDra Praktika

LInAS SIDRYS, MD

.

KEPYKLA IR DELIKATESAI
6216 W. Archer Ave., Chicago, IL 60638
Tel. 773-581-8500
• Lietuviška duona ir raguoliai
• Vestuviniai ir įvairūs tortai
• Siunčiame mūsų produktus UPS
• Atidaryta 7 dienas per savaitę
• Aplankykite mūsų svetainę – www.racinebakery.com

AKIŲ LIGOS–ChIRURGIJA–AKINIAI
2701 W 69 th St., Chicago, IL
5850 W 111th St., Chicago Ridge, IL

Tel. 708-636-6622
AnDRIUS KUDIRKA, MD, MPH
Bendros praktikos gydytojas
15300 West Ave. #221 South
Orland Park, IL 60462

708-590-5300
www.seimosgydytojas.com

DR. ELIGIJUS LELIS
Akių ligos ir chirurgija

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

Tel. 815-723-1854
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

oDoS ligŲ SPeCialiStai
DR. K. JUCAS

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

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

PADEDAME SURASTI, NUPIRKTI IR ATVEŽTI
AUTOMOBILIUS IŠ BET KURIO JAV AUKCIONO.
PERSIUNČIAME AUTOMOBILIUS IR DETALES.
ATLIEKAME AUTOMOBILIŲ REMONTĄ!
Tel. 708-430-4710, 630-774-1192

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

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

DRAUGAS • 773-585-9500
skelbimai@draugas.org

Kainas sužinoti ir užsisakyti vietas galite
www.vytistours.com
Siūlome informaciją apie specialias nuolaidas
Atsiųskite savo el. pašto adresą
ATSTOVYBĖ ČIKAGOJE
Bronė Barakauskienė
Rita Penčylienė
Tel fax: 708-403-5717
Tel fax: 708-923-0280
mamabar3@aol.com
pencylar@comcast.net

Pasidalinkite nuomone
www.facebook.com/draugolaikrastis

DRAUGAS
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DantŲ gyDytojai
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
1 mylia į vakarus nuo Harlem Ave.

Tel. 708-598-4055
Valandos susitarus

,,Draugo” sudoku nr. 116
išsprendė ir mums atsakymus atsiuntė:
Dr. Ilona Smaižytė
Juozas Orentas, Forest Park, 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.

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

REAL ESTATE

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

Aušra Kriščiūnaitė Padalino
Broker/savininkė
Kalbame lietuviškai, ispaniškai, angliškai
Patirtis – daugiau nei
25-eri metai

PERKA

Kun. dr. prof. Kęstučio Trimako paskutinė knyga

,,Mano Pasaulėjautos kelionė”
Knygą sudaro trys dalys: 1. kun. Trimako parašyti tekstai apie savo jaunų dienų patirtį; 2. jaunystės dienoraščiai iš karo pabėgėlių stovyklų Vokietijoje; 3. atsiminimai apie
autorių – su juo bendravusių, dirbusių asmenų įžvalgos. Knyga išleista kun. Trimako
testamento paskirtomis lėšomis.
Knyga parduodama ,,Drauge”. Jos kaina – 30 dol. (be persiuntimo išlaidų). Visos
surinktos lėšos bus persiųstos į Lietuvą, į kankinės Adelės Dirsytės fondą.
Daugiau informacijos tel. 773-585-9500 arba el. paštu: administracija@draugas.org

BRAnGIAI PERKU
GINTARO DIRBINIUS
IR GINTARO GRYNUOLIUS.
tel. 708-603-5494

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

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

,,DRAUGO”
prenumeratoriai

Remkime Draugo fondą

gali skaityti

www.draugofondas.org

,,Draugą” internete be
jokio papildomo
mokesčio. Pageidaujantys
turėtų parašyti apie tai

Namams paskolos, apdraustos sąskaitos

administracijai:
administracija@draugas.org

2212 West Cermak Road, Chicago, IL 60608
773-847-7747 * www.mutualfederalbank.com

ir gauti ,,log in” bei
slaptažodį.

Patarnaujam Čikagos ir apylinkių lietuviams daugiau kaip 100 metų.
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Filosofiškasis Grizlis

DRAUGAS

K A I P Š U O S U K AT E
savo nuotykius. Kiekvieną
aprašyti turbūt reikėtų atskiro straipsnio. Jau vien ko
vertas vonios kriauklės vamzdžio pragraužimas naktį, mane
pažadinęs vandens sprogimas
ir šlapio Grizlio išgąstis ieškant pagalbos. Grizlio stiprių
dantų sunaikintų daiktų palyginus nebuvo daug: interneto
laidas, kompiuterio klaviatūra,
buto grindjuostės, pora rašiklių
ir sudorotas ant stalo neapdairiai
paliktas šokoladas. Nei batų, nei
baldų Grizlis į savo graužimo
meniu nebuvo įtraukęs. Nesujaukdavo jis ir namų, kai likdavo vienas. Vienatvės liūdesį jis malšindavo
gulėdamas ant sofos. Tą išduodavo sujauktas užklotas. Tiesa, prie mūsų ant
sofos gulėti jam nebūdavo leidžiama. O
štai pilnas maisto dubenėlis visą dieną stovėdavo neliestas. Ėsdavo Grizlis
tik tada, kai kas nors būdavo namie.
Išėjęs pasivaikščioti dėl savo gražios išvaizdos Grizlis sulaukdavo labai
daug komplimentų. Ir dabar dažnai
jam sakau, kad jis yra gražiausias
šuo. Klausimų buvo – ir kokia jo veislė. O kad aš žinočiau! Turi panašumo
ir su vilkšunį, ir į biglį, ir į šiba iną.
Toks geras visų kilmingųjų keturkojų
mišinys!
Koks Grizlio charakteris? Artimi

darželyje. Jį prižiūrėjusios merginos
sakė, kad su žaislais žaisti jam nelabai
patiko, o tiksliau – jis visiškai su jais
nežaidė. Tikra tiesa, kad Grizlis nėra
iš tų šunų, kuriems numetus pagalį ar
kamuoliuką, jie pasileis jo ieškoti. Numeti, o Grizlis sėdi vietoje ir į tave žiūri abejingu, klausiamu žvilgsniu: „Kodėl čia mėtai?”
Kartą Grizliui teko patirti šuniškos jėgos išbandymo žygį – per dieną
Lakstymas paskui kamuolį ar numestą pagalį – nėra Grizlio mėgstamiausias užsiėmimas.
nueiti apie 40 kilometrų. Iš tiesų planavome nukeliauti apie 27 km, tačiau
žygio dalyviams pasiklydus, tikslo
mas nepaslėptas žaismingumas bei
VAIVA RUTKAUSKAITĖ
teko siekti dvigubai ilgesniu keliu.
šelmiškumas. Jau nekalbu apie gražią
Pamenu, kitą dieną Grizlis nuo sofos
Gyvenant kaime gyvūnai supa tave jo išvaizdą, trispalvį kailį ir gilias
beveik nesikėlė, nors žygio metu lainuo mažų dienų, todėl augdamas mo- tamsias akis. Tokį vardą jis buvo gavęs,
kėsi labai didvyriškai, tik iš jo trumpo
nes gimė tamsus, beveik juodas, ir
kaisi jais rūpintis, prižiūrėti ir su jais beninkštimo kartkartėmis
nors augdamas – vis šviesėjo ir panadrauti. Matyt, tai ir lemia, kad savo na- šėjo į lapiuką, Grizlio vardas tapo jo
galima buvo suprasti,
mus sunkiai įsivaizduoji be kokio nors nuosavybė. Skelbime buvo rašoma,
kad pavargo.
gyvūnėlio.
Kas labiausiai pakad šuniuką rado vaikų namų auklėtinka Grizliui? Ėsti tai,
tiniai ir perdavė jį globai. Kadangi į gloš visada svajojau turėti šunį. bą jis pateko vos gimęs, tai, pasirodo,
ką valgo žmonės ir to
Tokį, kuris gyventų namie ir, jo laikiniems šeimininkams tekdavo
valgio meiliai prašyti.
tau žiūrint televizorių ar skai- naktimis prie mažylio keturkojo budėti
Tai daro šelmiškai patant knygą, visada ramiai budėtų šalia. ir nuolat jį maitinti pipete. Grizlio nuodėdamas galvą ant šeiNiekad neplanavau pirkti, nes visada traukas parodžiau vienai draugei, ir ji
mininko kelių ar ranmaniau, kad draugo nenusipirksi – mane iškart paragino: „Skambink ir
kos. Gailiu žvilgsniu žiūtiesiog turi pamatyti ir širdimi pa- imk!” O man buvo taip baisu: gal jau
rėdamas, gali taip tūnojausti, kad tai tavo šuo. Negąsdino ir paimtas, gal man jo neduos? Draugė
ti ilgą laiką. Jeigu nekalbos, kad šunys be veislės būna sun- buvo kur kas ryžtingesnė. Paskambigauna to, ko prašo, prakesnių charakterių – nenuspėjami, ag- no už mane ir su Grizlio globėjais sudeda nepiktai urgzti. Neresyvūs, sunkiai dresuojami, – nes bu- sitarė dėl susitikimo. Žinoma, pasiimti
pratę prie jo šuniško
vau įsitikinusi, kad daug kas priklau- šuniuko važiavau jau pati. Su globėjais
bandymo užkariauti dėso ir nuo aplinkos, kurioje gyvūnas turėjau rimtą pokalbį – kodėl jo noriu,
mesį svečiai sunkiai atauga ir bręsta. Tokia mintimi prasidėjo ar žinau, kas laukia, ar suprantu, kad
laiko prašantį Grizlio
mano žvalgymaisi po gyvūnėlių prie- prisiimu didelę atsakomybę. Neslėpsiu
žvilgsnį ir dažnai palūžę
glaudų internetines svetaines ir pa- – jaudinausi lyg per didžiausią savo gyjį vaišina. Negalvokite,
Mėgstu kūrybiškai susimąstyti, todėl kai kas mane vadina
ieškos socialiniuose tinkluose. Reika- venime egzaminą. Tik per šį pokalbį
tikrai nėra taip, kad savo
Čiurlioniu.
lavimų, kiek menu, daug neturėjau, o nesijaudino Grizlis, nes nesustodašuniško maisto jis nekurie buvo, tai ir tie labai šabloniškai mas lakstė aplink mūsų kojas ir nuolat mūsų draugai jį vadina Čiurlioniu. gauna. Mūsų augintinio indelis visada
tradiciniai – jaunas amžius, nedidelis žaidė. Ką gi, po šio ilgo devynių pra- Matyt, dėl jo gebėjimo susimąstyti. su kaupu, bet žmonių vaišės jį traukia
ūgis ir kad būtų galima jį susirasti Vil- kaitų pokalbio mano augintiniu tapęs Būdavo – eini pasivaikščioti, pamato labiau. Ypač pieno produktai, o diniaus mieste.
Grizlis su savo mažu kraiteliu jau sė- kitą šunį – atsigula arba atsisėda ir il- džiausias Grizlio delikatesas – sūris.
Vieną dieną interneto platybėse dėjo automobilio priekinėje sėdynėje, gai, mąsliai žiūri. Ir jokia jėga jo neNuo pirmos buvimo mūsų šeimos
beklaidžiojant tarp šuniukų nuotrau- ir mes abu laimingi važiavome namo. nutempsi. Reikia palaukti, kol tas šuo namuose dienos Grizlis yra didelis
kų, akys sustojo ties Grizliu. Supratau,
Taip mūsų šeimos gyvenime pra- praeis, tada Grizlis iš karto grįžta į savo mėgėjas važiuoti automobiliu. Vos pakad tai mano šuo. Iš nuotraukų dvelkė sidėjo Grizlio istorija. Dabar ketvirtus įprastinę būseną.
mato, kad kuris nors iš šeimos narių
ramybė, orumas. Kartu buvo mato- metus einantis Grizlis skaičiuoja ir
Kartą Grizliui teko pabūti ir šunų ruošiasi važiuoti, visas net spurda iš
laimės. Nors labai ilgų kelionių jis
kol kas dar nepatyrė, bet po Lietuvą jau
yra pakeliavęs. Keista tik tai, kad taip
mėgdamas važiuoti, jis nelabai mėgsta važiuojančių automobilių ir visas
pravažiuojančias transporto priemones palydi piktu lojimu. Nemėgsta
Grizlis ir mažų vaikų. Todėl interneto
memuose sklandančių jaukių filmukų
apie šunų mylavimąsi su mažais vaikučiais herojus Grizlis niekaip negalėtų būti. Savo elgesiu dėl vaikų jis laužo stereotipus. Galima tik spėlioti, kodėl toji nemeilė tokia arši. Veikiausiai
kažkoks mažas vaikas jį bus nuskriaudęs.
Atmetant šias kelias jo charakterio savybes, drąsiai galima teigti, kad
mūsų Grizlis – filosofiškas, kantrus,
gražus, kovojantis, saugantis savo namus ir puikiai sutariantis su keturioGrizlis vaikystėje: matot, koks aš orus, protingas ir žaismingas? Gal norite su manimi draugauti?
Šeimos albumo nuotraukos mis mūsų katėmis.

A

DRAUGAS

15

2017 BIRŽELIO 10, ŠEŠTADIENIS

kAlbA VAIkAI

vaisinga meilė būna,
kai mama mane apkabina
ir aš nustoju verkti
Gabrielius, 4 metai
Kai bus vasara, tada aš turėsiu sesutę. Dabar ji gyvena mamos pilvelyje.
Mano mamytė dabar turi didelį pilvą,
ir ten dabar gyvena mano sesė. Ji dar
labai maža, bet kai jau gims, tada bus
didelė. Mama sakė, kad sesė atsirado,
nes tėvelis mylėjo mamą, o mama mylėjo tėvelį. Ir kai meilė pasidarė labai
didelė, tad ir atsirado mano sesė. Aš labai laukiu, kol sesė gims ir atvažiuos
pas mus į namus. Jai nupirkome naują lovytę, ir net staliuką mama nupirko. Dar vieną tokią lėlę sesei močiutė
pirko. Kai tik atvažiuos į namus, jau iš
karto galės žaisti. Aš sesei duosiu net
savo mašiną pažaisti. Mes pasidalinsime. Truputį aš pažaisiu, paskui jai
truputį pažaisti duosiu.

Ignas, 4 metai
Vaisinga meilė būna, kai mama
mane labai stipriai apkabina, ir aš
nustoju verkti. Kartais man būna liūdna, ir tada aš verkiu. Dar verkiu, kai
sesė sugriauna mano pilį, ir dar – kai
nenoriu eitį į darželį. Ten yra Donatas,
ir jis kartais atima iš manęs mašinytę.
Tada auklėtoja liepia atsiprašyti, Donatas atsiprašo ir mes vėl gražiai žaidžiame lenktynes. Kartą verkiau, kai
toks dėdė barė mažą katinėlį. Jis liepė
katinėliui bėgti ir neleido jam žaisti su
vaikais. Tas dėdė nemylėjo katinėlio,
todėl jį ir barė. O mano mama stipriai
apkabino mane ir sakė, kad neverkčiau, ir aš nustojau verkti. Paskui su
mama ėjome į parduotuvę, ir man nupirko knygutę, kur nupiešta daug ka-

tinėlių. Vakare, kai būna naktis, mama
man skaito pasaką apie katinėlį. Man
ta pasaka labai graži. Aš myliu visus
katinėlius. Aš juos net paglostau, ir jie
visai nesidrasko ir nekanda. Tik kai
nori valgyti, sako miau. Tada reikia dar
paglostyti ir duoti pieno arba dešros.

Emilija, 5 metai
Aš su mama buvau pas tokius vaikus, kurie neturi mamos. Jie gyvena
vaikų namuose, ir mama pas juos niekada neateina. Ten susidraugavau su
Agneta. Ji dar maža, bet aš ją myliu,
Kai einame pas Agnetą, jai visada nešame saldainių arba pyrago, ir aš su ja
žaidžiu. Aš jai net savo suknelę padovanojau, rausvą, pūstu sijonu, labai
gražią. Dabar Agneta visada būna pasipuošusi ta suknele ir net nenori jos
nusirengti. Kai važiavome vasarą pas
močiutę, tai Agnetą irgi kartu pasiėmėme. Ten mes žaidėme ir net dainavome. Močiutei labai patiko Agneta.
Močiutė irgi labai myli Agnetą. Mama
sakė, kad mes pasiimsime Agnetą, ir ji
gyvens pas mus viename kambaryje su
manimi. Bet dabar tai ji tik į svečius ateina, kartais šeštadienį arba sekmadienį pas mus pabūna. Tada man būna
labai linksma. Kartą, kai valgėme, Agneta numetė lėkštę ir išbarstė visus makaronus. Bet mama nesupyko ir Agnetos nebarė. Tik sušlavė tuos makaronus ir dar įdėjo naujų. Kai Agneta
pas mus jau gyvens, tada ir bus tikra
meilė.

Užrašė Aldona Atkočiūnaitė

A†A
POVILAS VAIČEKAUSKAS
mirė 2017 m. birželio 6 d. Chicago, IL.
Gimė 1926 m. birželio 21 d. Lietuvoje.
Gyveno West Lawn apylinkėje, Chicago, IL.
Nuliūdę liko: žmona Lauryna Elzbieta Juodvalkytė, dvi dukterys, Laura ir Aurelija; anūkai Aleksandra ir Marius Stalionis;
sesuo Irena Vaičekauskaitė Lietuvoje, kiti giminės Lietuvoje ir
Amerikoje.
Priklausė Partizanų globos fondui, buvo Lietuvių partizaninių kovų dalyvis, Kalinių ir tremtinių sąjungos narys.
Velionis bus pašarvotas pirmadienį, birželio 12 d. 9 val. ryto
Švč. M. Marijos Gimimo bažnyčioje, 2700 W. 69 th St., Chicago, IL,
kurioje 11 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios.
Po šv. Mišių a. a. Povilas bus palaidotas Šv. Kazimiero kapinėse.
Vietoje gėlių prašome aukoti Švč. M. Marijos Gimimo bažnyčiai. Čekius rašyti adresu: 6812 S. Washtenaw Ave., Chicago, IL
60629.
Kviečiame visus draugus, artimuosius ir pažįstamus dalyvauti laidotuvėse.
Nuliūdę artimieji
Laidot. direkt. Donald M. Petkus, 800-994-7600 arba
www.petkusfuneralhomes.com

Žymenį

„Geriausios laidojimo paslaugos”
suteikė

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

PETKUS & SOn
FUnERAL DIRECTORS
SUMMIT, 7300 W. ARCHER AVE.
CICERO, 5940 W. 35 ST.
LEMOnT, 12401 S. ARCHER AVE. (& DERBY RD.)

Tapkite

DRAUGO
skaitytojais
NAUJIEMS PRENUMERATORIAMS

NATIONWIDE TOLL FREE (nemokamas)

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

Donatas Januta. ,,Lietuviški takai”
Vilnius, 2015 m., 300 psl.

metams – 120 dol.

pusmečiui – 65 dol.

internetinė (pdf) metams – 115 dol.

3 mėn. – 30 dol.

Siunčiu _____________ dol.
Vardas, pavardė ________________________________________
Adresas: ______________________________________________
Miestas ___________________ valstija______ zip ____________
Čekį siųskite:
DRAUGAS,
4545 W. 63rd. St.,
Chicago, IL 60629
Tel. 773-585-9500

www.draugas.org

Šioje gausiai iliustruotoje knygoje pristatomi San Francisco advokato, istorijos tyrinėtojo Donato Janutos rašiniai apie šiandienos ir praeities Lietuvą ir
lietuvius.
Aptarti santykiai tarp lietuvių ir žydų. Pristatyti Lietuvos karžygiai, tarp kurių generolai Povilas Plechavičius ir Vincas Vitkauskas, bei kovojusieji Afganistane. Aprašyti Amerikos lietuviai komunistai, jų gyvenimas ir veikla, jų susikirtimai su į JAV atvykusiais ,,dipukais”. Prisiminti du Amerikoje gimę lietuviai, kurie Lietuvoje tapo mirtini priešai – partizanas Adolfas Ramanauskas ir
išdavikas Juozas Markulis...
Daug kitų žmonių, įvykių, ir vaizdų iš lietuvių gyvenimo bei veiklos rasite šiame rinkinyje. Autorius paseka ir lietuvių pėdsakus Baltarusijoje, Prūsijoje, Lenkijos Suvalkų krašte, Latvijoje. Knyga skirta visiems, kas domisi Lietuva,
lietuviais, jų veikla ir gyvenimu.
Knygą ,,Lietuviški takai” galite įsigyti ,,Draugo” knygynėlyje.
Kaina – 25 dol.
(Illinois valstijos pridėtinės vertės mokestis – 9,25 proc.,
persiuntimas paštu – 5 dol.) Teiraukitės tel. 773-585-9500
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■ Birželio 11 d., sekmadienį, 12:30 val.
p. p. Pasaulio lietuvių centro pokylių salėje vyks renginys ,,Prie kavutės puodelio –
pokalbis su LR generaliniu konsulu Marijumi Gudynu”. Įėjimas – auka. Kviečia Lietuvos vaikų globos būrelis „Saulutė”.
■ Literatūrinis salonas Pen Parentis pristato
lietuvių kilmės rašytoją Gint Aras (Karolį Žukauską). Susitikimas vyks birželio 13 d. 7
val. v. Andaz Wall Street (įėjimas iš viešbučio vestibiulio), 75 Wall Street (ties Water), New York, NY. Pasiteirauti tel. 212501-2031 arba el. paštu: info@penparentis.org.
■ JAV LB Lemonto apylinkės Socialinių
reikalų skyrius birželio 14 d., trečiadienį,
1 val. p. p. kviečia visus į skaityklą
PLC Lemonte, kur matysite dokumentinį
biografinį filmą ,,Prie rugių ir prie ugnies”
apie tautos dainių – poetą Justiną Marcinkevičių.
■ Birželio 15–18 d. New York City Center, (131 West 55 Street, New York, NY
10019), vyks Maskvos Vachtangovo teatro gastrolės – bus vaidinamas Rimo Tumino
režisuotas spektaklis „Dėdė Vania”. Spektaklis rodomas Antono Čechovo festivalio
„Vyšnių sodas” metu. Daugiau informacijos
tel. 212-581-1212 arba el. paštu: citytix@nycitycenter.org.

Mieli pacientai,
draugai ir artimieji,

■ Birželio 16 d., penktadienį, 7 val. v. Balzeko lietuvių kultūros muziejuje (6500S. Pulaski Rd., Chicago, IL) dainuos operos solistė Miglė Žaliukaitė (mezzo soprano),
akompanuos Eglė Perkumaitė. Jų koncertiniame repertuare išgirsite lietuviškas dainas ir arijas, kurių didžioji dalis buvo atrastos archyvuose, pirmą kartą įdainuotos
ir išleistos šio dueto kompaktiniame albume ,,Forgotten Lithuanian Songs and
Arias”. Girdėsite B. Dvariono, V. Klovos, M.
Petrausko, V. Banaičio bei daugelio kitų
kompozitorių kūrinius.
■ Birželio 18 d., sekmadienį, 11 val. r.,
minint Gedulo ir Vilties dieną (birželio 14oji), Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje bus atnašaujamos šv. Mišios už Tėvynę. Po Mišių parapijos salėje apie trėmimus kalbės kadenciją baigiantis LR generalinis konsulas Čikagoje Marijus Gudynas. Bus proga padėkoti konsului už jo tarnystę bei palinkėti sėkmės jam ir visai šeimai, sugrįžtant į Lietuvą. Pietums – gardūs
balandėliai.
■ Birželio 18 d., sekmadienį, Švč. Mergelės Marijos Nekalto Prasidėjimo parapija po 10 val. r. šv. Mišių visus kviečia į iškilmingus pietus Tėvo dienos proga. Juos
ruošia JAV LB Brighton Parko apylinkės valdyba.

Pasižymėkite savo kalendoriuose:
■ Š. m. rugsėjo 10 dieną Švč. Mergelės Marijos Gimimo parapija švenčia 90-

ąjį jubiliejų ir ta proga Šiluvos atlaidų užbaigimo dieną rengia pokylį.
Kasmetiniai Šiluvos atlaidai Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje prasidės
rugsėjo 3 d., sekmadienį, o baigsis rugsėjo 10 d., sekmadienį. Savaitės dienomis šv. Mišios bus aukojamos 10 val. r. Kiekvieną dieną bus speciali intencija.
Atlaidams vadovaus Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvilas.
Jubiliejinis pokylis įvyks rugsėjo 10 d., sekmadienį, 1 val. p. p. parapijos
salėje. Bus šventiniai pietūs, sveikinimai, muzikinė programa ir loterija. Visi
laukiami.
■ Iškilmingi ,,Draugo” metiniai pietūs vyks spalio 29 d., sekmadienį, 1 val. p.

š. m. birželio 30 dieną medicinos kabinetas Cardiac Diagnosis, veikęs adresu 4901 W. 79
Str., Burbank, IL 60459, po 40
metų darbo uždaro savo duris.
Noriu padėkoti visiems už
pasitikėjimą ir ištikimybę, už tai,
kad leidote man būti jūsų ir
jūsų šeimų gyvenimo dalimi.
Prisiminsiu jūsų gerumą ir meilę, šypsenas ir juoką, kurie lydėjo mane per visus šiuos darbo metus.
Su dėkingumu, tačiau ir skaudančia širdimi tariu – sudie.
Visada jūsų

dr. Sivaramaprasad Tummala

KOVOTOJAMS UŽ LIETUVOS LAISVĘ
IR NEPRIKLAUSOMYBĘ!
2018 metų vasario 16 dieną Vilniuje, Lukiškių aikštėje,
kur per ilgai stovėjo Leninas, piestu stos VYTIS

Nulieti, pastatyti Vytį,
paruošti ir papuošti
Lukiškių aikštę reikės mūsų
visų dosnios talkos. Šitaip
įsivaizduojama Lukiškių
aikštė: www.vycio-fondas.lt

p. Pasaulio lietuvių centre, Lemonte. Apie programą pranešime vėliau.

VYTIS ir saviems,
ir pasauliui bylos apie
mūsų pasididžiavimą
vyrais ir moterimis,
kurių dėka
Lietuva
dabar yra
laisva
valstybė

Amerikoje aukas priima
ir į Vyčio Fondą jas perves
JAV Lietuvių Bendruomenė.
Čekius prašome rašyti:
Lithuanian American Community, Inc.
ir Memo eilutėje pažymėti Vyčio Fondas.
Aukos nurašomos nuo mokesčių.
Siųsti JAV LB iždininkei Ms. Rasa Dooling
621 Field Street, Naugatuck, CT 06770
JAV LB Krašto valdyba

California Lithuanian Credit Union
Savings 0.90%
IRA
1.40%

Santa Monica, CA

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

Advokatas

Namams pirkti paskolos

VYTENIS LIETUVNINKAS
4536 W. 63 Street
Chicago, IL 60629

duodamos mažais mėnesiniais
įmokėjimais ir prieinamais nuošimčiais.
Kreipkitės į

(Skersai gatvės nuo „Draugo”)

Mutual Federal Bank,

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

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

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

http://draugokalendorius.org

