DRAUGAS
LITHUANIAN WORLD-WIDE NEWS
KETVIRTADIENIS – THURSDAY, LIEPOS-JULY 6, 2017 • Vol. CVlII NR. 77

NEWSPAPER - DO NOT DELAY - Date Mailed 07-05-17

PERIODICALS

Kaina 1.50

Iki valstybės atkūrimo jubiliejaus liko 224 dienos

Lietuva švenčia Valstybės dieną

Garbingus valstybinius apdovanojimus iš Prezidentės Dalios Grybauskaitės rankų priėmė (iš k.): arkivyskupas Gintaras Grušas,
profesorius Liudas Mažylis, filosofas Algis Miickūnas.
Dainiaus Labučio nuotr.

ŠIAME NUMERYJE:

iepos 6-osios – Valstybės dienos – išvakarėse
už nuopelnus Lietuvos Respublikai ir už Lietuvos vardo garsinimą pasaulyje Lietuvos
prezidentė Dalia Grybauskaitė apdovanojo Lietuvos
ir užsienio valstybių piliečius.
Tarp apdovanotųjų šiemet – Vilniaus arkivyskupas metropolitas Gintaras Linas Grušas, kuriam

L

liepos 5 d. iškilmėse Prezidentūroje buvo įteiktas Vytauto Didžiojo ordino Didysis kryžius. Ordino „Už
nuopelnus Lietuvai” Komandoro kryžius įteiktas Vytauto Didžiojo universiteto profesoriui Liudui Mažyliui, Vokietijoje suradusiam Lietuvos Nepriklausomybės Akto originalą.

– 2 psl.

Joninės atšvęstos linksmai
ir išradingai – 4 psl.

Iš k.: JAV ambasados Politikos ir ekonomikos skyriaus vadovo pavaduotoja Diane M. Kohn, LGUVO „Sugrįžus” nariai Tadas Kubilius, Deimantė Vilčinskaitė, Indrė Makauskaitė, Amerikos prekybos rūmų Lietuvoje valdybos pirmininkas Tadas Vizgirda, Lina Vaitiekūnaitė, Gitana Merkelienė, Brigita Serafinavičiūtė ir LGUVO „Sugrįžus” prezidentas Edmundas Atkočiūnas.

JAV Nepriklausomybės dienos minėjimas Lietuvoje

LINA VAITIEKŪNAITĖ
Jubiliejinė
Santara-Šviesa – 10 psl.

askutinį birželio penktadienio vakarą Vilniaus Verkių parką užgulė šventiškai nusiteikę vilniečiai ir svečiai. Čia vyko kasmetinė, jau
17-ąjį kartą Amerikos prekybos rūmų Lietuvoje
(The American Chamber of Commerce in Lithuania)
rengiama JAV Nepriklausomybės dienos (USA Independence Day) šventė. Piknikas nušvito mėlynos, baltos ir raudonos spalvų deriniais, visus dar labiau priartinęs prie Amerikos ir jos švenčių tradicijų.
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Amerikietiška šventės nuotaika

Amerikos prekybos rūmų Lietuvoje valdybos pirmininko Tado Vizgirdos, gimusio ir augusio Jungtinėse Amerikos Valstijose, teigimu, į Lietuvą norisi atnešti ir visiems jos gyventojams parodyti, kad
valstybės šventė yra ne tik politikų renginys, bet kiekvieno jos gyventojo – kiekvieno iš mūsų. „Todėl ją turime švęsti su šeima, draugais ir, žinoma, linksmai.

Praradimas yra ne kas kita, kaip pasikeitimas – Marcus Aurelius

– 6 psl.
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Netikiu, nes...
AUŠRA STANAITYTĖ
Kartais prisimenu prieš keletą metų iš vienos damos
išgirstą pašmaikštavimą: „Aš netikiu Dievu, nes mano
vyras – fizikas.”
es fizika – ,,kieto” proto reikalaujantis mokslas, kuriam esą prieštarauja vienoje pasakų
knygoje surašyti kliedesiai apie pasaulio sukūrimą per septynias dienas ir kitus mokslui ar tiesiog sveikam protui prieštaraujančius dalykus. Nes
Lietuvoje dabar yra demokratija, kurią suprantu kaip
noriu (nes demokratija!) ir įsitikinimų laisve naudojuosi savo nuožiūra, nesirūpindama, ar kas nors
liks nepelnytai užgautas, ar ne.
Dabar tokių šmaikštautojų smarkiai padaugėjo
– galimos priežastys būtų atskira kalba, tik, mano subjektyviais stebėjimais, gerokai paseno ankstesnė statistika, skelbusi, kad Romos katalikais save laikančių Lietuvoje yra maždaug tiek pat, kiek dabartinėje Rusijoje, oficialių apklausų duomenimis, yra palaikančių Vladimiro Putino politiką (80 proc. su
kaupu). Drįsčiau teigti, kad bent mano regimoje aplinkoje ši statistika apvirto aukštyn kojom: įvairiomis progomis ir visai be progų netikinčiais save garsiai ir išdidžiai vadina maždaug tokia visuomenės dalis, kokia anksčiau skelbėsi bent formaliai priskirianti save tikintiesiems.
Be Fiziko Žmonos, prisimenu vieną savo giminaitį, kuriam irgi buvo nesvetima fizika (jei tiksliau,
jis buvo technikos mokslų atstovas) ir kuris buvo nuoširdžiai praktikuojantis katalikas. Tais laikais, kai
dar nebuvo nukritusi geležinė uždanga, bet kompiuteriai nuo visą patalpą užimančio griozdo jau buvo
sumažėję iki žmoniškesnio dydžio ir pradėję įgyti vis
daugiau proto, Technikos Mokslininkas, visais įmanomais būdais nuo pasaulio atkirstoje šalyje stengęsis
sekti pasaulio mokslo naujienas, kartą man pranešė svarbią žinią. Viename specialiame žurnale jis
skaitęs, kad kompiuteriniais skaičiavimais buvo
mėginta sumodeliuoti sąlygas, kuriomis savaime, be
papildomos, tikslingai veikiančios jėgos įsikišimo, iš
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negyvos materijos išsivystytų paprasčiausios gyvybės formos.
Tų skaičiavimų duomenimis, tokio aplinkybių
sutapimo, dėl kurio savaime, vykstant įprastiems
gamtiniams procesams, įvyktų minėtas raidos šuolis iš negyvosios gamtos į gyvąją, tikimybė lygi nuliui. Nebent įsikištų tikslingai veikianti jėga – nemoksliškai galima pavadinti ją Dievu.
Gal tiesiog negirdėjau, kad šias išvadas būtų paneigę nepalyginti protingesni dabartiniai kompiuteriai – nors, sakoma, bet kurio, net nelabai aukšto
intelekto asmens smegenų pajėgumas pranoksta
kone visus pasaulio kompiuterius kartu sudėjus, o
žmogaus smegenys, nepaisant visų šiuolaikinio
neurofiziologijos mokslo laimėjimų, tebelieka paslaptis, beveik nepažini visata. Kaip ir išorinė visata:
didžiosios mūsų kosminės odisėjos yra neįsivaizduojamai menkos prieš jokiais mūsų prietaisais neaprėpiamą begalybę.
Nebūtina kalbėti apie beribę visatą ar milijardus metų siekiančią senovę: žmogui iki šiol lieka nepažįstamos, rodos, ranka pasiekiamos vandenynų
gelmės, kurias jis greičiau, negu spės ištirti, apnuodys ir uždusins godumo genamos savo veiklos atliekomis – žinoma, jei apvaizda nepadės atsitokėti.
Giliausi gręžiniai siekia vos keliolika apgailėtinų kilometrų, taigi teorijos apie tai, kas yra šimtus ir tūkstančius kilometrų siekiančiose Žemės gelmėse iki
šiol yra hipotetinės ir tam tikra prasme tai yra tikėjimo, o ne mokslo dalykas. Sokrato posakis „Žinau,
kad nieko nežinau” tebegalioja ir šiandien.
Bet palaukite, kodėl mes kalbame apie mokslo
žinių reliatyvumą ir ribotumą, jei vienoje šventa vadinamoje knygoje juodu ant balto parašyta, kad pasaulis buvo sukurtas per septynias dienas ir dar nelabai seniai tuo netikėti paraidžiui buvo laikoma erezija?
Sakysite – laimė, iš tos tamsybės mus išvadavo
mokslo šviesa. Tačiau nepamirškime tos šviesos šaltinio. Vakarų civilizacijos vienas pamatinių akmenų yra būtent minėtas šventraštis, juo grįsto tikėjimo
skleidėjai į barbarų sugriautą antikinę Europą
nešė raštą, švietimą, mokslo pažangą ir skatino kur-

LAIŠKAI
EUROPA NUSIVYLĖ NE AMERIKA
Norėčiau atsiliepti į mano kolegos
Leonido Rago straipsnį „Europos nusivylimas Amerika”, paskelbtame birželio 24 d.
„Drauge”.
Straipsnis pilnas pagyrų Prezidentui
Donald Trump. Leonidas Ragas žiūri į
Amerikos politiką pro respublikonų partijos akinius. Jis mato tik teigiamą Prezidento veiklos pusę. Kai kurie mūsų draugai žiūri į Amerikos politiką pro demokratų partijos akinius. Jie mato Prezidento
veiklos vien neigiamą pusę. Gintaras Visockas, kurį autorius neigiamai paminėjo
savo straipsnyje, ir kiti Lietuvos intelektualai žiūri į Amerikos politiką neutraliai.
Jie vertina mūsų Prezidento veiklą bešališkai.
Aš, kaip ir Leonidas Ragas, gyvenu
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Amerikoje 68 metus. Įgijau teisę balsuoti
1956 metais. 11 kartų balsavau už respublikonų partijos prezidentinius kandidatus,
5 kartus už demokratus ir 2 kartus už trečiapartiečius. Aš žiūriu į Prezidentą Donald Trump kaip į politiką, nepalaikantį
jokios politinės partijos. Matau temperamentingą, kerštingą, nukrypstantį nuo tiesos, pilną pagyrų ir tuščių žodžių asmenį,
neturintį pagrindinių įgūdžių būti Amerikos prezidentu.
Europa nenusivylė Amerika. Europa,
kaip ir dauguma Amerikos piliečių, nusivylė Amerikos prezidentu Donald Trump.
Jonas J. Kaunas
Downers Grove, IL
Laiškų kalbos stiliaus
redakcija netaiso
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Aušra Stanaitytė-Karsokienė – vertėja, Mykolo Romerio universiteto lektorė. Lietuvos
kultūros spaudoje, taip
pat ,,Draugo” puslapiuose yra paskelbusi
literatūros kritikos ir
straipsnių bendresnėmis kultūros temomis.
ti įstabų meną. Pagaliau mus pasiekusios antikos
mąstytojų mintys buvo išsaugotos būtent viduramžių vienuolynų bibliotekose.
Tas tikėjimas suteikė žmogui tokią iki tol neįsivaizduojamą minties laisvę, kad ilgainiui jis ne tik
ėmė svarstyti, kiek žmogiškų dienų telpa į vieną Dievo dieną ir apskritai ar verta taip tiesmukai skaityti
Šventąjį Raštą, matuoti žemiškais matais dieviškus
darbus. Turbūt ne kur kitur, o krikščioniškuose Vakaruose atsirado ateizmas kaip masinis reiškinys.
Iki europinės Apšvietos epochos – Voltaire, Rousseau,
Diderot paskleistos laisvamanybės – sunku būtų rasti panašių pavyzdžių bent vienoje ligtolinėje pasaulio
kultūroje. Prisiminkime Prometėjo maištą: jis nepakluso seniesiems graikų dievams, bet neneigė paties jų buvimo.
Tačiau argi už mąstytojų, mokslininkų, menininkų dvasinę nepriklausomybę nebuvo brangiai sumokėta persekiojimais būtent Dievo vardu? Taip, net
veikdamas Dievo vardu žmogus nėra apsaugotas nuo
paklydimų ir blogio. Neteisinant nė vienos piktadarystės, vis dėlto ar nuožmiausios visų laikų raganų
medžioklės nėra tik blankus šešėlis to daugiamilijoninio pragaro, kurį nusigręžę nuo bet kokio Dievo žmonės vieni kitiems spėjo užkurti per abu pasaulinius karus ir totalitarinį terorą?
Šiandien, kai dėl tikėjimo pasaulyje vėl žudomi
krikščionys, vietoj atjautos duonos jų tikėjimo broliai dažnai gauna žodžiais „aš netikiu” metamą akmenį. Jį metantys užmiršta, kad pati galimybė
svaidytis panieka tikėjimui, dažnai grįsta primityvesniais argumentais negu išjuoktų viduramžių
scholastų samprotavimai, būtų neįsivaizduojama be
šalia esančiųjų krikščioniško atlaidumo ir pakantumo.

Lietuva švenčia
Valstybės dieną
Atkelta iš 1 psl.
Tarp apdovanotųjų ordinu „Už nuopelnus Lietuvai” –
Prezidento Kazio Griniaus muziejaus įkūrėjas Vytautas Grinius ir filosofas Algis Mickūnas.
„Artėjant Karaliaus Mindaugo karūnavimo dienai visada aplanko didelio dėkingumo jausmas. Ir mūsų protėviams, kurie prieš daug amžių prie Baltijos sukūrė mūsų valstybę, ir, žinoma, pirmiausia Jums – šių dienų Lietuvos žmonėms. Visiems, kurių dėka ir esame šiuolaikinė valstybė. Jūs visi, tie, kurie susirinkote čia, dirbate šiandien,
Jūs dirbote vakar ir dirbsite rytoj. Jūs kuriate Lietuvą”, –
teikdama valstybės ordinus ir medalius sakė šalies vadovė.
Prezidentė padėkojo apdovanojimus pelniusiems žmonėms ir palinkėjo, kad jų pavyzdys ir gyvenimo kelias būtų užkrečiantis ir įkvepiantis.
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Viena moteris žiniasklaidoje papasakojo, kad, grįžusi iš Sibiro ir iš kažkur gavusi trumpam pasiskolinti Adolfo Šapokos istorijos knygą, ją persirašė ranka, plušėdama dienomis ir naktimis,
kad galėtų parodyti vaikams, jog jie turėjo tėvynę, kuri turėjo garbingą istoAUDRONĖ V. ŠKIUDAITĖ
riją. Sovietiniai okupantai tikrąją Lietuvos istoriją slėpė ir pateikdavo iškraipytą. Buvo juokaujama, kad Lietuvos istorija Mindaugo svetimoterystę, karūnavimą, apostazę ir
tragišką mirtį nuo brolžudžio rankos”.
prasidėjo nuo tarybų valdžios įkūrimo, – visi faktai
Kaip ten bebūtų, Mindaugas vis dėlto buvo pabuvo persijojami per tarybinį sietą, o istoriniai as- minėtas, ir taip galėjome pajusti, kad ir mes turime
menys nudažomi dviem spalvomis – raudonai (bent istoriją, ir tai mums teikė pasitikėjimo savimi ir sajau rausvai) – kaip „liaudies masių gynėjai”, ir juodai vąja gentim. Žinoma, tokie atvėrimai poetui kainavo labai brangiai – jis turėjo sąžiningai atidirbti so– kaip kraugeriai išnaudotojai.

Kaip mes mokėmės
istorijos

tamas bei pozityviai įvertintas dramos
recenzentų Sovietų Sąjungoje, tačiau
tuo pat metu esmingai nepaveikė lietuvių visuomenės, nes „lietuviui Marcinkevičiaus Mindaugas atrodo ne tik
suprantamas, bet taip pat vertas užuojautos ir gal net meilės”.

Apie partizanus
sužinojome iš filmo

Apie partizanus sužinojome iš režisieriaus Vytauto Žalakevičiaus filmo „Niekas nenorėjo mirti,
nors ten buvo papasakota sovietinė versija: 1947-ieji.
Lietuvos kaime bandoma įtvirtinti sovietų valdžią.
„Miškiniai” pavaizduoti „blogiečiais”, bet filmas viešai prasitarė, o mes supratome, kad lietuviai kovovietų valdžiai, kad galėtų prabilti ir apie Lietuvos is- jo ginkluotą kovą prieš okupantus. Filmas pastatyietuvos istorija – kaip atskiras dalykas – mo- toriją. Kai kurie mes peikiame „dainių” kaip sovie- tas 1965 m., o iki tol niekada viešai nebuvo užsiminta,
kyklose nebuvo dėstoma. Neva Lietuvos isto- tinių rūmų poetą, bet vis dėlto turime atiduoti jam kad Lietuvoje vyko partizaninis karas. Buvo kalbarijai buvo skiriamos kelios pamokos Sovietų duoklę – Lietuvos istoriją mums pradėjo dėstyti J. ma ir rašoma tik apie banditus, kurie plėšė ir žudė
Sąjungos istorijoje. O tikruosius faktus sužinodavom Marcinkevičius. Nors minėtas istorikas yra skep- žmones (nors vėliau vienas rusas, buvęs komandikaip kokią paslaptį vienas iš kito. Gerai, kas šeimoje tiškesnis, jis sako, kad poetas atliko sovietinės ideo- ruotas į Lietuvą pokariu, nusistebėjo: bet dviračių
turėdavo išlikusių vyresnės kartos inteligentų, jie ga- logijos užduotį, nes šiaip ar taip tos temos nebuvo ga- pas jus niekas nevogdavo!?). Mano kartai, kuri jau nelėdavo papasakoti, ką žinodavo iš prieškario laikų. lima amžinai nutylėti: „...Kunigaikščio Mindaugo ta- bematė ant miestelių grindinio numestų nužudytų
Šapokos istorijos knygos bibliotekose nebūdavo, pimo karaliumi ir jo meilės Vismanto žmonai Mor- partizanų kūnų ir kuriai tėvai apie partizanus bijojo
tik specfonduose, kuriais galėjo naudotis moksli- tai istorija įgalino Marcinkevičių sukurti įtaigų pasakoti, tai buvo atradimas – nelyginant pasaulio
ninkai, rašantys ta tema ir pateikę oficialią paraiš- Lietuvos, lipdomos krauju, vaizdinį, kuris taip pat stebuklas. Šiandien šio filmo aš nebegaliu žiūrėti,
paradoksaliai galėjo būti naudingas sovietinės sis- man ten viskas atrodo melas (išversta tiesa), bet tuoką.
Liepos 6-oji, kaip Lietuvos valstybinė šventė, ofi- temos reikmėms. Mindaugo valstybės kūrimo ir stip- met mes tais vyrais – „miškiniais” – žavėjomės. Recialiai vadinama Valstybės arba Mindaugo karū- rinimo procesas palydimas, kaip jis pats pripažįsta žisierius partizanus vaidinti buvo parinkęs išskirnavimo diena, buvo įvesta po Nepriklausomybės at- broliui Dausprungui, „sąmokslų, klastos ir melo…” tinius – gražius, jaunus, stiprius – Regimantą Adokūrimo 1990 m. rudenį, o pradėta švęsti nuo 1991 m. Taigi pirmasis ir paskutinis Lietuvos karalius iš es- maitį, Juozą Budraitį, estą Bruno Oja. Nors taip reNors Liepos 6-oji nėra dabar žinomų istorijos šalti- mės yra nusikaltėlis, ilgainiui praradęs žmogišku- žisierius parodė palankumą tiems neigiamiems pernių paliudyta Mindaugo karūnavimo 1253 m. diena mą, bet tapęs valdovu, kuris vėliau yra priverstas pri- sonažams.
ir tikėtiną Mindaugo karūnavimo laiką hipotetiškai pažinti, jog valstybės kūrybos rezultatas žmogiškąŠiandien filmas ne tik teberodomas Lietuvos ekapskaičiavo prof. Edvardas Gudavičius (su kuriuo ne ja prasme yra apgailėtinas – tai „pragaras šioje že- ranuose, bet ir vežamas į užsienį kaip lietuviškas
visi istorikai sutinka), bet dabartinei kartai ši šven- mėje” (idealiosios paskatos pralaimi prieš realią po- kino paveldas, o Lietuvos valstybinė televizija šį „sotė imponuoja. Mat primena karžygių laikus ir kokie litiką; moralė – prieš valdžią). Tokie dramos pra- vietinės propagandos perlą” rodo net per valstybines
nors „gerųjų komunistų” vaikai ir vaikaičiai netu- sminiai ir emociniai akcentai leido Marcinkevi- šventes. Menotyrininkas Arūnas Vyžintas „Kultūros
ri progos pareikšti savo neigiamos nuomonės apie čiui sukurti politinio despoto paveikslą, kuris, žvel- baruose” yra rašęs: „Tokios tematikos istoriškai bent
„miško brolius”, kurie viso labo tebuvę banditai, giant iš sovietinės istoriografijos schemų perspek- kiek objektyvesnio ar ideologiškai neutralaus filmo
tyvos, buvo ideologiškai teisingas ir todėl atpažįs- praleidimas į ekranus, o ir pats statymas buvo prakžudę nekaltus žmones.
tiškai neįmanomas. Daugių
Apie karalių Mindaugą
daugiausia, ko šiuo atžvilgiu
pirmasis prabilo poetas
galėjo tikėtis tokių filmų kūrėjai, tai šiek tiek pažaisti ties
Karaliaus Mindaugo epoleistino ir neleistino riba, bet
chą pirmasis po karo, sovietnet už tai paprastai patirdavo
mečiu, tyrinėjo (pralaužė lerimtų nemalonumų. Tuo tarpu
dus) rusų istorikas Vladimifilmas „Niekas nenorėjo mirti”
ras Pašuta 1959 m., bet jo knyga
tais laikais buvo demonstruo„Lietuvos valstybės susidaryjamas ne tik visoje SSRS nuo
mas” lietuviškai buvo išleista
Kaliningrado iki Vladivostotik po 12 metų, 1971 m., ir tai geko, bet ir užsienyje, jis susižėrokai sutrumpinta. Lietuviams
rė krūvą prestižinių sovietiistorikams tai buvo draudžiama
nių apdovanojimų, gavo net
tema. „Feodalinės praeities
valstybinę premiją, buvo išaukštinimas” anoje ideologijogirtas ir išreklamuotas kino
je buvo itin nepageidaujamas
kritikų, žurnalistų ir net buddalykas. Plačioji lietuvių viriausių Kremliaus ideologinės
suomenė apie Mindaugą plakontrolės ryklių. Ir buvo už
čiau sužinojo 1965 m., Justinui
ką. Nes Žalakevičius sugebėjo
Marcinkevičiui parašius dramą
sukurti įvairiausių sovietinės
„Mindaugas” ir ją pastačius
visuomenės sluoksnių skoniui
Valstybiniame dramos teatre
įtinkantį, be galo populiarų filVilniuje (vėliau ir kituose teatmą, kuriame gana įspūdingoje
ruose). „Lietuvos valstybės geir
daugumai patrauklioje meBrangûs pasaulio lietuviai,
nezės problemos ir LDK politininėje pakuotėje buvo konnės istorijos tyrimai LSSR buvo
centruotai ir įtaigiai pateiktas
švęskime Valstybės dieną su pasididžiavimo mintimis apie Lietuvą. Apie Karaliaus Mindaugo pradėtą
iš esmės neįmanomi arba beesminių bolševikinių propakelią į valstybingumą, į civilizaciją, į krikščionybę, į Europą.
veik neįmanomi”, – sako istogandinių klišių rinkinys: pirikas Aurimas Švedas str. ,,J.
lietinis karas, klasių kova, šauValstybė iš mūsų tautos ne kartą buvo atimta, tačiau mes visada turėjome ką atkurti: savo valstybę,
Marcinkevičiaus drama ‘Minnieji sovietų tvarkos gynėjai,
tautinę savimonę ir savigarbą. O atkūrę – saugoti, branginti ir ginti.
daugas’ sovietinės ideologijos,
baisieji miško banditai, šių teTai, ką dabar ir stengiamės daryti visų mūsų pastangomis štai jau 27-erius laisvės metus, nepamiršdami
istorijos politikos ir istoriogrorizuojama neryžtinga, svysavo istorinės patirties ir jausdami ypatingą palaikymą, kokio Lietuva neturėjo jokiais kitais laikais.
rafinių konjunktūrų lauke”
ruojanti liaudis, lemiamu mo(Colloquia 30). Toliau jis rašo:
mentu su ginklais rankose visPasisemkime iš Liepos 6-osios vienybės jėgos. Tos vienybės, kuri skambės šventinį vakarą giedant
„Sovietinės ideologijos skatigi stojanti ideologiškai teisin“Tautišką giesmę drauge su tautiečiais visame pasaulyje.
nama valinga užmarštis, pasigon pusėn”.
Sveikinu visus su Valstybës diena!
reiškusi istorijos politikos konPatriotinių partijų, buvujuntūrų ir istoriografinių taisių partizanų ir politkalinių,
Dalykimės sveikinimais ir linkėjimais su kiekvienu, kuriam brangi mūsų Tėvynė.
syklių veikimu, sukūrė situatremtinių atstovai kategorišGražios šventės su Lietuva širdyje!
ciją, kurioje apie Lietuvos valskai pasisako prieš šio filmo detybės genezę Lietuvoje prabilo
monstravimą, nes jis kalba nene istorikas, bet poetas, beje, patiesą, bet jų balsas į dangų neisinaudojęs Pašutos veikalo atna. Ir taip buvo prie visų Nevertomis galimybėmis ir atpriklausomos Lietuvos valdžių.
rinkęs iš to, kas žinoma apie
Tai taip mes mokėmės ir
Dalia Grybauskaitė
Mindaugo istorinį asmenį, vien
vis dar mokomės istorijos. ToLietuvos Respublikos Prezidentė
tai, kas jam pasirodė esmindėl nereikia stebėtis, kad kargiausi gyvenimo momentai, –
tais pasiklystame...
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RY T YS

Rytys – rytinis, iš rytų pučiantis vėjas. Puslapis „Rytys” pristato JAV lietuvių naujienas iš rytų pakrantės valstijų.

Redaktorė Vaida Lowell • El. paštas: draugas.east.coast@gmail.com

Joninės Centrinėje New Jersey – lietuviškų tradicijų pynė

Šventė prasidėjo trispalvės iškėlimu.

RASA MILIŪTĖ

Birželio 17 dieną Centrinės New Jersey
lietuviai jau 8-ąjį kartą susirinko į Estų
namų slėnį Jackson mieste, New Jersey
valstijoje (neturim savo Lietuvių namų)
atšvęsti vasaros pradžios – Joninių
šventės.
eveik 400 tautiečių, šventės rengėjų ir svečių su vaikučiais suvažiavo prisiminti lietuviškas
tradicijas bei svarbias Lietuvos istorijos atkarpas. Kasmet šventėje pažymime kurią nors svarbią Lietuvai
datą ar sukaktį ir kiekviena Joninių
šventė turi pavadinimą. Šiemetinė
„Audimų raštuos ir dainoj – šalelė
Lietuva!” buvo skirta išeivijos poeto
Kazio Bradūno 100-osioms gimimo
metinėms bei Tautinio kostiumo metams paminėti.
Susirinkusiems paruošėme 2 koncertus, daug linksmybių – įpynę į jas
lietuviškas tradicijas. Svečiai galėjo
numalšinti alkį mūsų pačių „Papartėlyje” gamintais lietuviškais valgiais,
alaus putą nubraukti „Bočių užeigoje”,
apsilankyti mugėje, kur prekeiviai
pirkėjus džiugino savo gaminiais. Vaikams veidukus lietuviškais simboliais spalvino jaunasis dailininkas
Kornelijus Šukys.
Turime savas šio vasaros renginio
tradicijas: kasmet kviečiame didelius
ir mažus piešiniais užpildyti Lietuvos
žemėlapį aikštėje. Gaila, šįkart piešimui netikėtai sutrukdė lietus. Jau tadicija tapo šventę pradėti viena iš gražiausių lietuviškų dainų. Skambant
dainai „Už Raseinių ant Dubysos” didžiulę trispalvę nešė mūsų mažieji
bendruomenės vaikučiai, juos keitė ir
ją iškėlė vyresnieji, visi kartu giedojom Tautišką giesmę. Susirinkusius
pasveikino iš New Yorko atvykusi Lietuvos generalinio konsulato New Yorke antroji sekretorė Aistė Jakštienė.
Poeto K. Bradūno 100-to metų jubiliejui paminėti paruošėme parodėlę
apie šios iškilios asmenybės gyvenimą.
Poetine muzikine kompozicija „Pėdos
arimuos” ir jo dukters Elenos Bradūnaitės prisiminimų ištrauka pager-

B

Marko Četrausko nuotr.
bėme poeto atminimą. „Kultūra ir kalba yra svarbiausia. Tai tarsi atsvara
materialiam gyvenimui”, – nuskambėjo prasmingi poeto žodžiai.
Lituanistinės mokyklos „Lietuvėlė” mokytojos Rasos Lukošienės paruoštas vaikučių grupės pasirodymas
kėlė šypsenas ir džiugesį, matant „piemenėlių” pasierzinimus, ratelį, klausant lietuviškų dainelių, muzikavimo
mediniais šaukštais ar senovės lietuvių būgno mušimo.

kino Centrinės New Jersey tautinių šokių grupė „Viesulas” (vadovė Onytė
Žukauskienė), paantrindami kiekvieno krašto šokiu. Smagia „Grečenikės” polka kostiumų pristatymą užbaigė šauni Šiaurės New Jersey jaunimo šokėjėlių grupė (vadovė Laima
Liutikienė).
Dar viena tautinių kostiumų paroda traukė dėmesį Estų namų salėje.
Ją paruošė Rasa Lukošienė, tautiniais drabužiais „aprengusi” mane-

Vaikai susirinkusiems parodė gražią programą.
„Tai gražios, gražios tos Lietuvos
mergelės lelijėlės: ne tik skaisčiais
veideliais, bet ir apdarėliais visus žavėjo. Dzūkės, aukštaitės, nuo Klaipėdos
krašto mergaitės, o ir žemaitės! – visos
viena už kitą puošnesnias andarokais
segėjo, o ir audimų raštais – vis kitaip
kiekvienam Lietuvos krašte vilkėjo”, –
susirinkusiems visų penkių Lietuvos
regionų tautiniais kostiumais pasipuošę aikštėje pasirodė bendruomenės
vaikučiai, moterys ir vyrai. Jiems tal-

kenus. O Ritos Clemens dėka aikštėje prie scenos galėjome grožėtis lietuviškų kostiumų vaizdais atspaustuose
paveiksluose. Šią sieną jau ne pirmoje šventėje puošia dar ir didelė dekoracija – dailininkės Jolantos Talaikienės piešta „Trakų pilis”.
Jei yra gera idėja ir noras – atstumai nebaisūs! Jie nesutrukdė Dianai Norkienei iš Connecticuto valstijos ir Andriui Stanioniui iš Centrinės
New Jersey suburti puikų akordeono

ir birbynės duetą ir taip paįvairinti
programą. Programos vedėjai Redai
Šešelgienei pasveikinus ir ąžuolų vainikais apdovanojus Jonus, visi drauge uždainavome „Žemėj Lietuvos”.
Kasmet tradiciškai rengiame stipruolių varžytuves: kas toliau numes
medinį rąstą ar į savo pusę patrauks
virvę. Vyrams tos varžytuvės labai
patinka. Laimėjusieji būna apdovanoti (varžytuves vedė Rimas Jonauskas). Moterys ir merginos būrėsi ku-

Marko Četrausko nuotr.
poliauti ir iš įvairių smilgų bei žolynų
pynė vainikus. Gražiausius vainikus
nupynusieji gavo dovanų – lietuviško
medaus. Sutemus, o staiga atsiradusiame „ežerėlyje” vainikėlius plukdė.
Vidurnakčiui artėjant, daugelis leidosi paparčio žiedo ieškoti. Iki vidurnakčio dainavome, šokome, buvo ir laužo liepsnas peršokti bandžiusiųjų.
Šventėje dalyvavo viešnia iš Lietuvos
dainininkė Asta Pilypaitė, kuri visus
džiugino lietuviškomis dainomis.
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Lietuvių liaudies šokiai traukė susirinkusiųjų dėmesį.
Ruošiant šią šventę įdėta daug
triūso. Pasiruošimą Joninėms pradedame prieš 2–3 mėnesius. Jame dalyvauja per 100 tautiečių, kai kurie su šeimomis ir visi dirba vedami geranoriškų paskatų. Savanoriškai šventėje
dirba draugiški kaimynai, ir ne tik dirba, bet ir programoje pasirodo. Renginyje dalyvavo Dunčių šeima iš Philadelphijos, savo darbu prisidėdama prie
jo ruošos. Jonas Dunčia dar ir smagią
reklamą sugalvojo – simpatiška meška kvietė į svečius atvykti, gyrė mūsų
kepsnius ir ragino neišsigąsti prana-

Jono Dunčios nuotr.

šauto lietaus.
Džiugu, kad šauniai darbavosi ir
kiti kaimynai: Diana Norkienė iš Connecticuto; iš Vilniaus pasisvečiuoti
pas draugus į New Jersey atvykusi Diana Bartkevičienė; jau ne pirmus metus
mums talkinanti Lina Čeikaitė iš Philadelphijos; Vytas Pakalniškis iš Baltimorės; Šiaurės NJ jaunių tautinių šokių grupė su vadove Laima Liutikiene
bei Gintaras Ivoška ir Rimas Vaitauskas. Rimas pristatė naujovę: tiesiogiai filmavo šventės vaizdus ir transliavo „Facebook” tinklalapyje. Beje, jis

Moterys ir merginos pynė vainikus.
kartu su draudimo paslaugas teikiančiu Tadu Brusoku ir Dunčių šeima iš
Philadelphijos dar ir asmeninėmis aukomis parėmė – ačiū jiems!
Joninių vartai, ažuolų vainikai,
„Gedimino pilis”, aikštės paruošimas,
apšvietimas, net sukonstruota scena –
viskas padaryta mūsų bendruomenės
žmonių rankomis. Reikėtų vardinti ir
vardinti visus, kurie šios šventės „audinį nuaudė”: vadoves ir atlikėjus,
maisto paruošėjus, visus pardavėjus,
mašinų statymo ir apsaugos vyrus,
kepsnių kepėjus, valiutos – ,,litų” kei-

Gintaro Ivaškos nuotr.
tėjas, garso technikos komandą. Organizacinius rūpesčius spręsti padėjo
Bendruomenės nariai Asta Šuminskienė, Kostas Maštauskas, Rasa Lukošienė ir Šarūnas Stančauskas. Sukūrėme renginį savo rankomis ir širdimi, kad neužsimirštume, iš kur mes
atėjome ir kuo mes išskirtiniai pasaulio tautų margumyne, kad mes – lietuviai.
Rasa Miliūtė – JAV Lietuvių Bendruomenės Centrinės New Jersey apylinkės pirmininkė.

Atlantoje Joninės tęsėsi iki paryčių

Merginos ir moterys pynė vainikus.

Vyrai varžėsi rąsto metimo rungtyje.

VIRGINIJA THORESEN

ol moterys ir merginos pynė vainikus, vyrai
žaidė tinklinį. Kai vėl visi susirinko į pagrindinę pavėsinę, dangus praplyšo. Bet kokios Joninės be lietaus? Kol vaikai su džiaugsmu žai-

Atlantos Lietuvių Bendruomenės Joninėse dalyvavo Lietuvos
generalinis konsulas New Yorke Julius Pranevičius su šeima.

dė lietuje ir turškėsi balose, tautinių šokių grupės
„Jievaras” šokėjai pakvietė visus pašokti „Oira,
Oira”, „Malūnėlį” ir kitus pamėgtus šokius. Smagu
buvo pamatyti, kad ir LR generalinis konsulas New
Yorke Julius Pranevičius, viešėjęs Atlantoje su šeima, linksmai įsisuko į šokių ratelius.
Kai dešrelės ir kopūstai buvo suvalgyti, visi noriai varžėsi vandens balionų mėtymo, rąsto metimo,
balionų sprogdinimo žaidimuose. Vaikai ieškojo
raidžių, kurias sudėjus galėtų surasti paparčio žiedą. Temstant moterys paleido vainikėlius su žvakutėmis į ežerą ir palydėjo juos lietuviškomis dainomis. Vėliau likusieji persikėlė prie palapinių sukurto laužo, kur Joninių šventė tęsėsi iki paryčių...

Prapliupus lietui vaikai turškėsi balose.

„Jievaras” šokėjai pakvietė visus pašokti „Malūnėlį”.

Temstant moterys paleido vainikėlius su žvakutėmis į ežerą.

Kaip ir kiekvienais metais, birželio 24 dieną Atlantos
lietuviai bei svečiai susirinko prie Lanier ežero Georgia valstijoje pasveikinti Jonus ir Rasas, ieškoti paparčio
žiedo bei pabūti kartu. Nors orų prognozės nežadėjo saulėto dangaus, dauguma nepabūgo ir atvyko nešini kepta duona, rūkytais lašinukais, raudona mišraine
bei kitais lietuviškais skanėstais.
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Ant burtininko gimtadienio torto – 20 žvakučių

Knygų lentynose dulka vaikų ar anūkų paliktos knygos? Imkite jas ir skaitykite!

Harry Potter (lietuviškai Haris Poteris) – britės rašytojos J. K. Rowling septynių fantastinių romanų serijos
herojus. Šiose knygose aprašomi paauglio burtininko Harry Potter ir jo geriausių draugų iš Hogswart burtų ir kerėjimo mokyklos Ron Weasley bei Hermione
Granger nuotykiai. Visų knygų leitmotyvas – Harry
kova prieš piktąjį burtininką Lord Voldemort, kuris nužudė Harry tėvus, siekdamas užvaldyti burtininkų, o
kartu ir žiobarų pasaulius.
uo pat pirmojo romano ,,Harry Potter and
the Philosopher’s Stone” (,,Haris Poteris ir
Išminties akmuo”) išleidimo 1997 m., šios
knygos sulaukė didžiulio populiarumo ir komercinės sėkmės visame pasaulyje. Pagal jas imta
kurti filmus, video žaidimus ir įvairias Harry Potter tematikos prekes. Septintoji, o kartu ir paskutinė, serijos knyga ,,Harry Potter and the Deathly Hallows” (,,Haris Poteris ir Mirties relikvijos”) buvo išleista 2007 m. liepos 21 d. Ši knygų serija yra išversta
į 67 kalbas.
Lietuvoje leidykla ,,Alma Littera” pirmąją Hario Poterio knygų serijos knygą lietuvių kalba išleido
2000 m. Septintoji ir paskutinioji šios serijos knyga
lietuvių kalba pasirodė 2008 m. vasario 29 d.
Apimdama plačią tematiką, įskaitant fantastiką ir paauglystės problemas, ši knygų serija taip pat
turi ir daugybę kultūrinių motyvų bei nuorodų. Pasak rašytojos Rowling, pagrindinė knygų tema yra
mirtis, kas susilaukė neigiamos kritikų nuomonės,
kadangi šios knygos yra laikomos vaikų literatūra.
Bet čia taip pat ir daug kitų temų, tokių kaip meilė
ir prietarai. Šių knygų sėkmė Rowling pavertė
daugiausiai uždirbančia rašytoja per visą istoriją.
Kino studija ,,Warner Brothers” ekranizavo visas septynias knygas ir jos tapo visų laikų daugiausiai uždirbusia filmų serija (septintosios knygos
ekranizacija yra dviejų dalių). Įvairios Harry Potter
tematikos prekės taip pat solidžiai papildo Harry Potter prekės ženklo pelną. Šiuo metu šis prekės ženklas yra vertas 10 milijardų Didžiosios Britanijos svarų sterlingų (15 milijardų JAV dolerių).

n

Siužetas – ne iš lengvųjų
Istorija prasideda džiaugsminga burtininkų pasaulio švente. Naktį prieš tai, spalio 31 d., piktasis
burtininkas Lord Voldemort surado Potter šeimos
slaptavietę ir nužudė James ir Lily Potter. Jis bandė nužudyti ir jų naujagimį sūnų Harry, bet kerai, kuriuos Voldemort pasiuntė Harry, atsigręžė prieš jį
patį. Voldemort kūnas buvo sunaikintas, bet jo siela išliko: jis buvo nei gyvas, nei miręs. Tuo tarpu našlaičio Harry kaktoje atsirado žaibo formos randas – skiriamasis ženklas, liudijantis Voldemort išpuolį. Harry liko gyvas todėl, kad jį saugoja galingi
senoviniai kerai, sukurti dar jo motinos. Šie kerai nepraras savo galios iki 17-ojo Harry gimtadienio.
Lapkričio 1 d. Rubeus Hagrid, kuris yra pusiau

milžinas, atgabena Harry pas jo vienintelius likusius
gyvus giminaičius – Dursley. Šeimą sudaro irzlusis
dėdė Vernon, neslepianti savo pasibjaurėjimo Harry teta Petunia bei jų išlepintas ir antsvorį turintis
sūnus Dudley. Žodžiu – „patys blogiausi žiobarai, kokius tik galima įsivaizduoti”. Siaubingai bijodami
magijos, jie siekia paslėpti Harry tikrąją prigimtį ir
sugalvoja istoriją, jog Harry tėvai mirė per avariją.
Jie elgiasi su Harry kaip su vergu ir priverčia jį gyventi mažame, siaurame sandėliuke po laiptais.
Artėjant Harry vienuoliktajam gimtadieniui jis
pirmą kartą susiduria su magijos pasauliu – pradeda
gauti laiškus iš Hogswart burtų ir kerėjimo mokyklos, kuriuos jam pristato pelėdos. Deja, jo dėdė
konfiskuoja laiškus. Tačiau laiškai ir toliau yra siunčiami, todėl dėdė Vernon nusprendžia persikelti į apleistą salą pajūryje, tikėdamasis, kad laiškų siuntėjas
jų neras. Per Harry gimtadienį, laikrodžiui mušant
vidurnaktį, Rubeus Hagrid išspiria trobelės duris ir
įteikia Harry laišką, paaiškindamas, kad jis yra burtininkas ir yra pakviestas mokytis Hogswart burtų
ir kerėjimo mokykloje.
Prasideda naujas Harry gyvenimo etapas, ir
kiekviena šios serijos
knyga iš eilės aprašo
po vienerius jo gyvenimo metus, kurie
daugiausiai yra praleidžiami Hogsworth.
Ten išmoksta naudotis magija ir maišyti
eliksyrus. Susidurdamas su daugybe kliūčių, naujų ilgalaikių
draugysčių atradimu
ir mylimųjų praradimo skausmu Harry
Potter nugali Tamsos
Valdovą.

Tikrovė – ar..?
Skiriamasis šių
knygų bruožas yra
tai, kad burtininkų
pasaulis, kuriame
Harry atranda save,
yra visiškai atskiras,
bet tuo pačiu artimai
susijęs su mūsų (realiu) pasauliu. Šių knygų personažai gyvena normalius gyvenimus su visiems būdingomis problemomis, o jų aplinkoje yra
pilna magiškų daiktų. Daugybė šio pasaulio institucijų ir vietovių yra miesteliuose ir miestuose, kurie yra žinomi ir tikrame pasaulyje, pvz. Londonas.
Burtininkų pasaulis naudojasi paslėptomis gatvėmis, apleistais senais klubais, vienkiemių dvarais ir
pilimis, kurios paprastai ne magiškai visuomenei (t.
y. žiobarams, kitaip tariant – skaitytojams) atrodo

kaip griuvėsiai. Burtininku
yra gimstama, mažiau tikėtina,
jog juo galima tapti. Tėvai savo
atžalas gali arba mokyti namuose, arba išsiųsti juos į burtininkų mokyklas, kad jie galėtų išsiugdyti reikiamus magijos sugebėjimus. Burtininkų vaikai, kurie neturi magiškų galių, vadinami nevertėliais. Nevertėliai kartais atlieka svarbias pareigas šiame pasaulyje. Taip pat įmanoma,
kad žiobarų šeima susilauks
burtininko vaiko, kaip atsitiko
Hermione Granger. Reikia pastebėti, kad daugelis burtininkų yra nepažįstami su žiobarų
pasauliu ir tai, ką jie žino apie
žiobarus, dažnai būna netiksli
informacija.
Susidomėjote? Šiandieną,
kai pasaulis mini Harry Potter
gimimo 20-metį, o Jūsų vaikai ar anūkai išskrido iš
namų į platų pasaulį, palikę lentynose šias knygas,
kurias, tik gavę dovanų, galbūt perskaitydavo vienu
ypu ir jau laukdavo naujos, – šiandien galbūt atėjo
Jūsų eilė susipažinti su šiuo nuostabiu britės Rowling sukurtu burtininkų ir žiobarų pasauliu?
Pagal įvairius internetinius šaltinius parengė
Raimundas Marius Lapas

JAV Nepriklausomybės dienos minėjimas
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Lietuvoje jau tapo tradicija
Atkelta iš 1 psl.
Kai šventi tą laisvę kartu, supranti, kad tai ir yra svarbiausia – tavo
šeima, draugai, artimieji, – sako Amerikos lietuvis. Palygindamas, kaip šią
šventę sutinka amerikiečiai, Vizgirda
paskelbė: ,,Amerikoje nepriklausomybė švenčiama tikrai linksmiau.
Žmonės čia labiau atsipalaiduoja.”
Todėl atsipalaiduoti ir linksmai
švęsti JAV Nepriklausomybės dieną
jau tradiciškai yra kviečiami ir Lietuvos gyventojai. JAV Nepriklausomybės diena minima liepos 4 dieną.
Lietuvoje piknikas organizuojamas
kiek anksčiau. Gyva muzika, skanus
maistas, švieži gėrimai, užsiėmimai
vaikams ir suaugusiems, o svarbiausia
– gera nuotaika – visų laukia piknike.

Lietus neišgąsdino
Šiais metais buvo minimos jau
241-osios JAV Nepriklausomybės dienos metinės. Daugybė smagių pramogų visus pritraukė į pikniką, nepaisant
pakibusių virš galvos debesų. Atvykusieji į šventę sakė, kad tokios smulkmenos kaip blogas oras, jų tikrai negąsdino.
Renginyje buvo galima sutikti politikus, diplomatus, karius, verslo ir
pramogų pasaulio atstovus, šiuo metu
Lietuvoje besisvečiuojančius Amerikos
lietuvius ir dar daugelį visuomenės atstovų. Daugelis buvo pasipuošęs linksmomis JAV vėliavą primenančiomis
aprangos detalėmis, dekoruotais akiniais, raudonomis, mėlynomis, baltomis juostelėmis ir žvaigždėmis margintomis skarelėmis ar skrybėlėmis.
Įspūdingiausiai atrodantys vėliau buvo
apdovanoti prizais.

Krepšininkas Mindaugas Kuzminskas surengė krepšinio turnyrą po atviru dangumi.

Šventės dalyviai – Amerikos lietuviai Arūnas Pemkus su šeima ir Darius Udrys.

Išskirtinis svečias –
NBA žaidžiantis
Lietuvos krepšininkas
Šventė prasidėjo sugiedojus Jungtinių Amerikos Valstijų ir Lietuvos
valstybinius himnus, kuriuos atliko
jaunimo mėgstama atlikėja, muzikinio
projekto „X faktorius” nugalėtoja Iglė
Bernotaitytė. Sveikinimo žodį tarė
Amerikos prekybos rūmų Lietuvoje
valdybos pirmininkas Tadas Vizgirda.
Susirinkusiems pasirodė Lietuvos kariuomenės orkestras ir Garbės
sargybos kuopos kariai, pristatę parodomąją programą su stilizuotomis
salvėmis.
Išskirtiniu svečiu piknike Verkių
parke buvo Lietuvos krepšinio rinktinėje ir NBA New Yorko „Knicks” klube žaidžiantis krepšininkas Mindaugas
Kuzminskas, šventėje pristatęs savo
karjeros nuotraukų parodą ir surengęs
krepšinio turnyrą po atviru dangumi. Krepšininkas priminė savo kelią į
sportą, komentuodamas nuotraukose
įamžintas akimirkas – nuo penkerių
metų, šeimų turnyrų ir Šarūno Marčiulionio mokyklos.

Dalyvavo LGUVO
„Sugrįžus” nariai
JAV Nepriklausomybės dienos
šventėje, kaip ir kasmet, savo stalą turėjo lietuvių, gyvenusių užsienyje, visuomeninės organizacijos (LGUVO)
„Sugrįžus” nariai bei jų artimieji.

Šventės atidaryme JAV ir Lietuvos valstybinius himnus atliko dainininkė Iglė Bernotaitytė. Stovi (iš k.): JAV ambasadorės Lietuvoje pavaduotojas Howard Solomon, Amerikos
prekybos rūmų Lietuvoje valdybos pirmininkas Tadas Vizgirda, LR Seimo narys, buvęs
Lietuvos nepaprastasis ir įgaliotasis ambasadorius JAV ir Meksikai Žygimantas Pavilionis, renginio vedėjas Vytautas Ulozas.

Šventėje vyravo – JAV vėliavą primenančios aprangos detalės. Antras iš d. – LGUVO „Sugrįžus” prezidentas Edmundas Atkočiūnas. Šventės dalyvių ir organizatorių nuotraukos
„Tai jau tapo tradicija birželio mėnesio susitikimą surengti būtent Vilniaus Verkių parke, kartu su amerikiečiais minint jų Nepriklausomybės
dieną. Juo labiau, prieš dešimt metų organizacija buvo įkurta iš JAV sugrįžusių lietuvių iniciatyva. Daugelis
mūsų anksčiau gyveno Jungtinėse
Amerikos Valstijose, todėl amerikiečių

šventiška dvasia mums tapo labai artima”, – sakė LGUVO ,,Sugrįžus” lietuviai.

Tai – šeimos šventė
Šiemet šventė neturėjo konkrečios temos, tačiau viskas priminė tipišką amerikietišką ,,barbekiu”. Buvo

Viena iš daugelio pramogų vaikams.
iškepta 2 tūkst. ,,hamburgerių”, dalyviai mėgavosi kalnais amerikietiškų
saldumynų, parke visus viliojo įvairios
pramogos: batutai, žirgai, buvo galima
pasivažinėti džipu, aplankyti JAV technologijų milžinės „Cognizant” pramogų ir poilsio erdvę. Pagal tikrąsias
amerikiečių tradicijas renginį vainikavo šventiniai fejerverkai. Organizatoriai sakė, kad tai – šeimos šventė, todėl
viskas buvo skirta šeimai.
JAV Nepriklausomybės diena Lietuvoje praeitą savaitę buvo minima
ne vieną kartą. Ją šventiškai pasitiko
ir birželio 28 d. popietę JAV ambasadorės Anne Hall kvietimu į jos rezidenciją susirinkę politikai, diplomatai,
kariai, verslo ir pramogų pasaulio atstovai.
Liepos 4-ąją JAV prisimena nuo
1776-ųjų, kai trylika Didžiosios Britanijos imperijos kolonijų paskelbė nepriklausomybę nuo Didžiosios Britanijos. Tai viena svarbiausių amerikiečių švenčių, kuri šventiškai minima
ne tik Amerikoje.
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L I E T U VA I R PA S A U L I S
Parengė Vitalius Zaikauskas

Lietuva tapo Ramiojo vandenyno Aljanso stebėtoja
Vilnius (URM info) – Lietuvai suteiktas Ramiojo vandenyno Aljanso šalies stebėtojos statusas. Apie tai Kolumbijos mieste Kalyje paskelbta per
šio aljanso Ministrų Tarybos susitikimą su valstybėmis stebėtojomis.
Tapus Ramiojo vandenyno Aljanso stebėtoja, Lietuvai atsiveria galimybės plėtoti ekonominius ryšius ir
ieškoti naujų bendradarbiavimo nišų
su keturiomis ekonomiškai stipriomis
Lotynų Amerikos valstybėmis – Čile,
Kolumbija, Meksika ir Peru. Aktyvus
dalyvavimas tarptautinėse organizacijose didina Lietuvos autoritetą bei žinomumą tarptautinėje erdvėje ir padeda ieškoti bendraminčių partnerių.
Kolumbijoje vykstančiame Aljanso susitikime Lietuvai atstovavo Lietuvos užsienio reikalų ministerijos
Lotynų Amerikos, Afrikos, Azijos ir
Okeanijos departamento direktorius
Eduardas Borisovas, kuris pabrėžė
Aljanso ekonominį potencialą ir atsiveriančias galimybes Lietuvos verslui
skverbtis į naujas rinkas.

„Lietuva turi daug potencialo
tapti finansinių technologijų centru.
Jau dabar pirmaujame pagal ryšių ir
komunikacijos technologijų išvystymą. Esame vieni pažangiausių Europoje išduodant finansinėms technologijų bendrovėms įsteigti reikalingas licencijas – jas išduodame 2–3 kartus greičiau nei kitos ES šalys”, – Lietuvą pristatinėjo Užsienio reikalų ministerijos atstovas.
2011 m. įkurtą Aljansą šiuo metu
sudaro Čilė, Kolumbija, Meksika ir
Peru, narystės siekia Kosta Rika ir Panama. Pagrindinis Aljanso valstybių
narių tikslas yra skatinti ekonomikos
integraciją Lotynų Amerikoje, užtikrinti palankias sąlygas politiniam ir
ekonominiam bendradarbiavimui globalioje rinkoje ir didinti valstybių narių socialinę gerovę. Pastaraisiais metais Aljanso šalys sudarė 37 proc. viso
Lotynų Amerikos bendrojo vidaus produkto ir 50 proc. užsienio prekybos. Aljansas šiuo metu turi 52 valstybes stebėtojas, tarp jų – 21 ES valstybė narė.

Prezidentė įteikė skiriamuosius raštus ambasadorei
Vilnius (Prezidentūros info) – Lietuvos Respublikos prezidentė Dalia Grybauskaitė įteikė
skiriamuosius raštus Lietuvos ambasadorei prie
Jungtinių Tautų švietimo, mokslo ir kultūros
organizacijos (UNESCO)
Irenai Vaišvilaitei.
Prezidentė su naująja
ambasadore aptarė aktualius Lietuvos UNESCO paveldo – Kuršių nerijos, Vilniaus senamiesčio ir Kauno modernizmo architektūros įtraukimo – klausimus. Anot
šalies vadovės, Lietuvos
atstovybei svarbu tarpininkauti užtikrinant, kad Prezidentė D. Grybauskaitė įteikė skiriamuosius raštus amPrezidentūros nuotr.
už vertingiausių paveldo basadorei I. Vaišvilaitei.
objektų apsaugą atsakingos valstybės institucijos bendradar- ropos radijo Prahoje redaktorės pareigas, nuo 2003 iki 2007-ųjų – Prezibiautų su UNESCO.
I. Vaišvilaitė turi meno ir bažny- dento V. Adamkaus vyriausioji patačios istorijos daktaro laipsnius, 1991– rėja. 2012 m. paskirta ambasadore prie
1998 m. buvo Vatikano radijo lietuviš- Šv. Sosto ir Maltos ordino. Diplomatė
kų laidų redakcijos bendradarbė Ro- moka lietuvių, italų, anglų, prancūzų,
moje, 2001–2004 m. ėjo Laisvosios Eu- lenkų, čekų, rusų kalbas.

Išsaugoti pilietybę prašė keturi asmenys
Vilnius (BNS) – Per metus, kai atsirado galimybė išsaugoti Lietuvos pilietybę ypač šaliai nusipelniusiems asmenims, dėl to į Prezidentę Dalia Grybauskaitę kreipėsi keturi asmenys.
Šalies vadovė nusprendė išsaugoti pilietybę Italijoje gyvenančiai dviratininkei Dianai Žiliūtei-Maria (Marijai). Tuo metu Islandijos pilietei rankininkei Ramūnei Pekarskytei pilietybę grąžinti atsisakyta.
Dėl galimybės išsaugoti pilietybę
kreipėsi Kanados piliečiu tapęs Toronto universiteto profesorius genetikas Artūras Petronis ir Vokietijos pilietybę turinti kompozitorė Eglė
von Engeln.
Šie prašymai bus pradėti nagrinėti
rudenį. Pataisos dėl galimybės išsaugoti arba susigrąžinti Lietuvos pilietybę dėl ypatingų nuopelnų įsigaliojo
pernai liepą.

Ypatingais nuopelnais Lietuvos
valstybei laikoma Lietuvos piliečio
veikla, kuria asmuo ypač reikšmingai
prisideda prie Lietuvos valstybingumo
stiprinimo, galios ir jos autoriteto tarptautinėje bendruomenėje didinimo.
Pataisas dėl dvigubos pilietybės
ypač nusipelniusiems asmenims Prezidentė D. Grybauskaitė pasiūlė paaiškėjus, kad JAV piliečiu tapęs buvęs
garsus krepšininkas Žydrūnas Ilgauskas neteko Lietuvos pilietybės.
Pagal Pilietybės įstatymą dviguba
pilietybė buvo leidžiama tiems, kurie
iš Lietuvos pasitraukė okupacijos metu
iki nepriklausomybės atkūrimo 1990aisiais, taip pat tiems, kurie pilietybę
įgijo automatiškai gimdami arba per
santuoką.
Dviguba pilietybė neleidžiama
tiems, kurie išvyko iš Lietuvos po nepriklausomybės atkūrimo.

Popiežius atleido įtakingiausią kardinolą
Roma (Vatikano radijas) – Popiežius Pranciškus atleido vieną pačių įtakingiausių katalikų teologų, konservatyvių pažiūrų vokietį kardinolą Gerhard Ludwig Mueller. Šis kardinolas
buvo vienas iš nedaugelio, atvirai prieštaravusių popiežiaus siekiui Bažnyčią
padaryti atviresne.
Vatikanas nurodo, kad nebus pratęstas G. K. Mueller, Vatikano Tikėjimo
doktrinos kongregacijos prefekto, penkerių metų mandatas.
Tikėjimo doktrinos kongregacijos prefekto postas yra antras svarbiausias po Vatikano valstybės sekretoriaus. Dvasininkus į abu postus skiria pats popiežius.
69-erių sulaukusį G. L. Mueller,
kurį dar 2012 m. paskyrė buvęs popiežius Benediktas XVI, pakeis 73-jų ispanų arkivyskupas Luis Ladaria Ferrer. Pastarasis, kaip ir pats popiežius
Pranciškus priklausantis jėzuitų or-

Popiežiaus komandoje nebeliks kardinolo
G. L. Mueller.
La Croix nuotr.
dinui, apibūdinamas kaip minkštaširdis, ramus žmogus, vengiantis žiniasklaidos dėmesio. O atleistasis G. L.
Mueller, priešingai, mėgsta atsidurti
dėmesio centre.

Protestavo prieš artėjantį G20 viršūnių susitikimą
Hamburgas (BNS) – Tūkstančiai
žmonių Vokietijos mieste Hamburge
protestavo prieš ateinančią savaitę čia
vyksiantį Didžiojo dvidešimtuko (G20)
šalių viršūnių susitikimą, kuriame
pirmą kartą dalyvaus JAV prezidentas
Donald Trump.
Protestas buvo visiškai taikus.
G20 viršūnių susitikimę dalyvaus

labiausiai išsivysčiusių ir besivystančių šalių vadovai. Skelbiama, kad prieš
susitikimą iš viso planuojama surengti
maždaug 30 protesto akcijų.
Per viršūnių susitikimą saugumą
užtikrins maždaug 15 tūkst. policijos
pareigūnų.
3 800 pareigūnų dirbs oro uostuose ir geležinkelio stotyse.

Kritikuoja Vakarų vykdomą „maisto apartheidą”
Sofija (BNS) – Atrodo, kaip „Nutella”, kvepia, kaip „Nutella”, tačiau
skonis ne kaip garsiojo itališko šokolado kremo. Rytų Europos šalių vadovai pyksta, nes atlikti tyrimai parodė,
kad Vakarų bendrovės buvusioms komunistinėms valstybėms skirtiems
maisto produktams naudoja pigesnius
ingredientus.
Bulgarijos premjeras Boiko Borisovas tokią praktiką pavadino „maisto apartheidu”. Čekijos žemės ūkio
ministras Marijanas Jurecka vasario
pabaigoje pareiškė, kad Rytai jau pavargo būti „Europos šiukšliadėže”.
Neseniai valstybės remiami tyrimai Vengrijoje, Slovakijoje ir Čekijoje
parodė, kad daugelis prekių, parduodamų identiškose pakuotėse, turtingesnėse Europos Sąjungos šalyse yra
geresnės kokybės.
Tokie rezultatai paskatino Bulgariją atlikti ir savo tyrimų. Chemikų
grupė Sofijoje pastarąsias kelias savaites tyrė populiarių sviesto, sūrio,
dešrelių, šokolado, maisto vaikams ir
gaiviųjų gėrimų sudėtį.
Nacionalinė maisto priežiūros tarnyba patvirtino, kad buvo neatitikimų

mažiausiai septyniuose mėginiuose
iš 31 tirto produkto prekybos tinkluose Bulgarijoje, Vokietijoje ir Austrijoje.
Pavyzdžiui, šokoladiniame deserte buvo mažiau pieno ir kakavos nei
parduodamame Vokietijoje, nors skoniui tai didelės įtakos neturėjo, nurodė Bulgarijos nacionalinės maisto saugos agentūra.
Bulgarijos prekybos centruose
parduodamuose gaiviuosiuose gėrimuose buvo saldiklių, o Austrijoje parduodamuose – cukraus.
Ekspertai taip pat nustatė, kad 16
tirtų produktų ES skurdesnėse šalyse
buvo parduodama brangiau nei Vokietijoje ir Austrijoje. Pavyzdžiui, tyrelių kūdikiams kaina buvo net dvigubai didesnė.
Tuo tarpu gamintojai teigia, kad
gamybos receptai tiesiog pakoreguojami, atsižvelgus į vietos gyventojų
skonį. Be to, jie pažymi, kad tuo ES taisyklės nepažeidžiamos. Remiantis ES
direktyvomis, gamintojams nedraudžiama keisti ingredientų skirtingose
valstybėse narėse, svarbu tik aiškiai
nurodyti juos ant pakuotės.

Reguliuos garsenybių reklamines asmenukes
Roma (ELTA) – Italijos parlamentarai balsavo už įstatymo projektą, kuriuo būtų reguliuojamos garsenybių
viešinamos asmenukės, kuriomis reklamuojamos kokios nors prekės.
Konkurencijos įstatymo pataisomis nusitaikyta į žinomus tinklaraštininkus ir didelę įtaką socialiniuose
tinkluose turinčius asmenis, kurie savo
paskyrose socialiniuose tinkluose reklamuoja įvairius produktus. Dažniausiai garsenybės nenurodo, kad joms
buvo sumokėta už paviešintus reklaminius įrašus ar nuotraukas.
Daugybę sekėjų „Facebook”, „Ins-

tagram” ir „Twitter” tinkluose turintys
šiuo metu žmonės daug pasipelno, savo
paskyrose reklamuodami prekių ženklus.
Italijos vyriausybė turėtų įvesti
tokio pobūdžio reklamos reguliavimą ir
nustatyti taisykles, kad socialinių tinklų vartotojai būtų aiškiai informuoti
apie reklamą.
Tokios taisyklės jau galioja JAV ir
Jungtinėje Karalystėje: čia garsenybės privalo prie įmonių apmokėtų reklaminių žinučių pridėti grotažymes
#ad (liet. reklama) arba #sponsored
(liet. apmokėta).

DRAUGAS

9

2017 LIEPOS 6, KETVIRTADIENIS

VERSLO N AUJIENOS
Lietuviška aritmetika: išleidžiame
daugiau negu oficialiai uždirbame?
Eurostato skelbiami duomenys apie
Europos Sąjungos gyventojų vidutines vartojimo išlaidas, atsižvelgiant į
kainų lygį šalyje bei įtraukiant tas paslaugas, kurias apmoka valdžios sektorius, rodo, kad 2016 metais Lietuva
aplenkė kaimynines valstybes (Latviją,
Estija, Lenkiją) ir artėja prie Ispanijos.
Joje gyventojų vidutinės vartojimo išlaidos yra dar didesnės negu Lietuvoje. Anot statistikų, vidutiniškai lietuvis
galėjo įpirkti ir suvartoti 86 proc. to, ką
sau galėjo leisti vidutinis ES pilietis.
augumai mūsų šalies gyventojų šie duomenys, matyt, atrodo
laužti iš piršto ir kelia pasipiktinimą. Oficialus vidutinis darbo užmokestis Lietuvoje yra tris kartus mažesnis negu ES vidurkis. Tačiau vidutinės lietuvio disponuojamos pajamos,
į kurias įtraukiamos pajamos iš samdomo ir savarankiško darbo, kapitalo
prieaugio, turto ir netiesiogiai šešėlinės veiklos, yra daug didesnės. Pagal
jas lenkiame Latviją ir netgi Lenkiją.
Žinoma, pajamos Lietuvoje yra labai
netolygios, tačiau pastaruoju metu šia
tema jau daug diskutuota, o valdžia
kaip tik yra pateikusi mokesčių pakeitimus, kurie nors iš dalies padėtų
sumažinti pajamų nelygybę.

D

Lietuvoje kai kas pigiau
negu Lenkijoje

kaina Lietuvoje pabrangs bent dešimtadaliu, tačiau vis vien bus mažesnė
negu kitose Baltijos valstybėse.
Būtina pastebėti, kad į vartojimo
išlaidas Eurostatas įtraukia ir valdžios sektoriaus apmokėtas paslaugas, kuriomis naudojasi namų ūkiai –
juk patys gyventojai moka mokesčius
ir iš surinktų mokesčių gauna nemokamas ar iš dalies nemokamas sveikatos apsaugos ar švietimo paslaugas.
Visgi statistika neatsižvelgia, kokio
lygio paslaugas gauna vartotojai. Prasti vaikų ugdymo rezultatai ir ilgos eilės prie kvalifikuotų medicinos specialistų rodo, kad nors tokių paslaugų
kainos, palyginti su kitomis šalimis,
yra mažos, tačiau kokybė ir galimybė
jomis pasinaudoti nėra užtikrinti. Nenuostabu, kad švietimo ar sveikatos paslaugų kaina ES yra 2,5 karto didesnė
negu Lietuvoje – panašiai skiriasi ir
mokytojų ar medikų algos Lietuvoje
bei užsienyje.

Išleidžia vis daugiau ir netaupo
Lietuviai vartoja vis daugiau, to
paties negalima pasakyti apie taupymą. Dar nėra galutinių 2016 metų duomenų, tačiau ir 2014, ir 2015 metais
mūsų šalies gyventojai daugiau išleido
negu gavo pajamų. Tuo tarpu Estijoje
beveik 9 proc. pajamų namų ūkiai skyrė taupymui, o ES gyventojai vidutiniškai sutaupė 10 proc. pajamų.
Lietuvoje pajamų nelygybė yra
viena didžiausių ES, tad daugiau gyventojų negu Estijoje ar Lenkijoje gauna mažesnes negu vidutines pajamas
ir dėl to jų prekių ir paslaugų įperkamumo galimybės mažesnės. Be to, var-

Lietuvoje kainos nuo pat nepriklausomybės buvo mažiausios Baltijos
šalyse. Tiesa, kainos Lenkijoje, priešingai negu kitose Baltijos šalyse, yra
mažesnės negu Lietuvoje ir apskritai vienos mažiausių ES.
Negalima teigti,
kad Lenkijoje viskas
yra pigiau negu Lietuvoje. Europos Komisijos duomenimis, Lietuvoje elektros energija buitiniams vartotojams 2016 metais buvo
17 proc. pigesnė negu
Lenkijoje. Nuo šių
metų pradžios mūsų
šalyje elektra dar atpigo 5 proc., tad lenkai
mūsų nepavijo. Be to,
Lietuvoje komunikacinių paslaugų (pavyzdžiui, mobiliojo ryšio Vis daugiau lietuvių gyvena šia diena.
Scanpix nuotr.
paslaugos) kainos 2016
metais taip pat buvo
mažesnės negu Lenkijoje ir kitose Bal- tojimo paslaugų ir prekių kokybė, kutijos šalyse. Tą patį galima pasakyti ir rią gauna lietuvis už savo išleistus piapie maitinimo bei apgyvendinimo pa- nigus, dažnai yra prastesnė, negu dauslaugas. Jeigu Lietuvoje kitais metais giau už jas mokančio esto ar lenko.
bus panaikintas lengvatinis PVM tari„Ekonomika.lt”
fas apgyvendinimo veiklai, nakvynės

Euro ir kitų valiutų santykiai (2017 metų liepos 5d.)
1 USD (JAV doleris) – 0,88 €
1 AUD (Australijos doleris) – 0,67 €
1 CAD (Kanados doleris) – 0,68 €
1 GBP (Didžiosios Britanijos svaras sterlingų) – 1,14 €
1 NZD (Naujosios Zelandijos doleris) – 0,64 €

AIG uždaro paslaugų centrą Vilniuje
Didžiausia pasaulyje draudimo bendrovė AIG (American
International Group) traukiasi
iš Lietuvos ir uždaro paslaugų
centrą Vilniuje. Bendrovės atstovų teigimu, šis sprendimas
susijęs su globalia bendrovės
restruktūrizacija ir dalies verslų pardavimu Europoje.
AIG sprendimas trauktis iš
Lietuvos susijęs su nauja ilgalaike bendrovės veiklos strategija ir globalia restruktūrizacija siekiant veiklos efektyvumo. Sprendimas nesusiję su
Lietuva kaip investicijų lokacija, investiciniu klimatu ar
kitomis rizikomis, o šalies specialistų kompetencijas ir nuAlfa.lt nuotr.
veiktą darbą bendrovė įvertina AIG atsisveikina su Lietuva.
puikiai.
Rūpindamasi darbuotojais AIG
saulyje. Paslaugų centras Vilniuje tubendrauja su kitais sostinės paslaugų
rėtų baigti darbą 2018 m. kovo mėnesį.
centrais dėl kvalifikuotų, sektoriuje
Nepaisant šio paslaugų centro papatirties turinčių specialistų perkėlisitraukimo, Vilniaus paslaugų centrų
mo į naujai kuriamas darbo vietas auklasteris sparčiai auga. Vien per pirgančiuose paslaugų centruose Vilmąjį šių metų pusmetį paslaugų centniuje.
rai Vilniuje priėmė sprendimus suDėl globalios restruktūrizacijos
kurti daugiau nei 1 tūkst. darbo vietų.
panašūs procesai jau vyksta ir kituose bendrovės padaliniuose visame pa„Investuok Lietuvoje”

Smarkiai gerins mokestinę aplinką
Reaguodama į Finansų ministerijos pasiūlymų dėl mokesčių lengvatų tobulinimo paketą, Ūkio ministerija pateikė savo rekomendacijas mokestinės aplinkos gerinimo klausimais. Pagrindiniai Ūkio ministerijos
pasiūlymai – nulinis pelno mokestis
reinvesticijoms, „Sodros” viršutinė
riba startuoliams ir lengvatos viešbučiams išlaikymas.
Ūkio ministerija siūlo priimti pelno apmokestinimo sistemą, kai pelnas
apmokestinimas tik tuo atveju, kai
jis yra paskirstomas (išmokami dividendai). Taigi, jei įmonės reinvestuotų pelną, joms neatsirastų prievolės
mokėti pelno mokestį.
„Taip žengtume Latvijos ir Estijos
pavyzdžiu, suvienodintume mokestines lengvatas Baltijos valstybių regione ir atvertume galimybes konkuruoti dėl investicijų. Ši mokestinė
lengvata ženkliau prisidėtų prie sulėtėjusio produktyvumo augimo, kadangi skatintų investicijas ne tik į
technologinį atsinaujinimą, inovacijas,
bet ir gamybos ir paslaugų proceso patobulinimus, kompetencijų ugdymą
ir kitų įmonės konkurencinių pranašumų stiprinimą”, – sako ūkio ministras Mindaugas Sinkevičius.
Ūkio ministerija taip pat siūlo
startuoliuose dirbantiems žmonėms
įvesti vieno vidutinio darbo užmokesčio dydžio „Sodros” įmokų viršutinę ribą. Toks siūlymas grindžiamas
tuo, kad startuoliai daugiausiai veikia
pritraukę rizikos kapitalo fondų investicijas, dažnai dalis investicijų ateina iš ES struktūrinių fondų, o didelė dalis investuotų lėšų panaudojama
darbo jėgai apmokestinti, o ne verslui
plėsti ar produktui vystyti. Siūloma,
kad ši lengvata įsigaliotų priėmus
Smulkiojo ir vidutinio verslo įstatymo
pakeitimus, kuriuose būtų integruotas
ir startuolių apibrėžimas bei aiškiai
apibrėžti kriterijai ir šios lengvatos taikymo laikotarpis.
Pasak ūkio ministro M. Sinkevičiaus, įvedus „Sodros” viršutinę ribą,

startuolių bendruomenė galėtų didesnę investicijų dalį panaudoti aukštos pridėtinės vertės produktams ir paslaugoms kurti, aukštos kvalifikacijos
ir gerai apmokamoms darbo vietoms
steigti, sėkmingiau konkuruoti dėl talentų tarptautinėje erdvėje. Panaši
lengvata galėtų būti taikoma ir tyrėjams.
Pavyzdžiui, Latvijoje startuoliams,
kurie atitinka tam tikrus kriterijus,
yra taikomas sumažintas fiksuotas
socialinio draudimo įmokos tarifas.
Kol kas jokių panašių teisinių ir mokestinių lengvatų Lietuvoje nėra. Įvedus „Sodros” įmokų viršutinę ribą ir
gerinant mokestinę aplinką, Lietuva
galėtų sėkmingiau konkuruoti dėl investicijų ir talentų su kitomis šalimis.
Šiuo metu Lietuvoje veikia kiek
daugiau nei 320 startuolių ir yra iki 50
startuolių, kuriuose vidutinis atlyginimas yra didesnis nei Lietuvos vidutinis darbo užmokestis. Įvedus „Sodros” viršutinę ribą, įmokos sumažėtų
2,8 mln. eurų, o tai sudarytų mažiau
nei dešimtadalį procento visų „Sodros”
įplaukų.
„Siekiame, kad verslo sąlygos Lietuvoje būtų geresnės nei kitose regiono valstybėse. Viešbučių verslas planuoja ilgalaikes investicijas, todėl
svarbu užtikrinti stabilią verslo aplinką. Nuo 2017 m. iki 2020 m. Lietuvoje
planuojama atidaryti 20 naujų viešbučių, bendra investicijų suma sieks
apie 0,5 mlrd. eurų. Pabloginus Lietuvos viešbučių verslo sąlygas, šios investicijos ir naujos darbo vietos gali
„nutekėti” į Lenkiją, Latviją ar Estiją”,
– pažymi ūkio ministras M. Sinkevičius.
2016 m. Lietuvos turizmo paslaugų dalis BVP sudarė 5,3 proc., Latvijoje
9 proc., o Estijoje net 16,1 proc. Lietuvos turizmo sektoriaus dirbančiųjų
dalis 2016 m. sudarė 5,1 proc. visų
įdarbintų žmonių, Latvijoje 8,7 proc.,
Estijoje 16 procentų.
„Mano vyriausybė”
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60-metį mininti Santara-Šviesa turi ką pasakyti
ALGIS VAŠKEVIČIUS
Tris birželio pabaigos dienas Alantos miestelyje Molėtų rajone vyko Santaros-Šviesos federacijos suvažiavimas, kurio metu paminėta šios organizacijos įkūrimo 60 metų sukaktis. Puikūs pranešėjai ir pranešimai, apie 300 dalyvių iš įvairių pasaulio šalių, įdomios
diskusijos ir neformalus bendravimas įrodė, kad organizacija tebėra stipri, turinti daug parako ir labai
ištikimų gerbėjų.
ederacija susikūrė Jungtinėse Amerikos Valstijose 1957 metais, susijungus dar 1947-aisiais
Tübingene, Vokietijoje įkurtam akademinio
jaunimo, studijavusio vietos universitete sambūriui
„Šviesa” ir 1954 m. JAV įkurtai liberalinio jaunimo
organizacijai „Santara”. Federacijos iniciatoriumi
buvo Vytautas Kavolis, ėmęsis įgyvendinti prof.
Stepono Kairio šūkį Lietuvos šviesuomenei, pasitraukusiai į Vakarus – „Veidu į Lietuvą”. Nuo 1993
metų kasmečiai federacijos suvažiavimai vyksta Lietuvoje.

F

V. Adamkus sodina ąžuoliuką jubiliejaus proga.
Vienas iš Santaros-Šviesos suvažiavimų organizatorių Darius Kuolys sakė „Draugui”, kad šviesios atminties Vytautas Kavolis atsikūrus Lietuvos
nepriklausomybei pasiūlė persikelti į Lietuvą. Iš pradžių pirmasis suvažiavimas Lietuvoje 1993 metais
vyko Anykščiuose, o pastaraisiais metais renkamasi
Alantoje veikiančioje technologijos ir verslo mokykloje.
Suvažiavimo pradžioje tylos minute buvo pagerbtas filosofo Leonido Donskio ir architekto Algimanto Kančo atminimas. Šių metų Santaros-Šviesos suvažiavime daug dėmesio buvo skirta semiotikui Algirdui Juliui Greimui ir poetui Kaziui Bradūnui, kurių 100-metis minimas 2017 metais.
Suvažiavimą pasveikino Lietuvos prezidentas
Valdas Adamkus, vienas iš Santaros-Šviesos įkūrimo pradininkų ir aktyviausių narių. Jis pasakė jaudinančią kalbą, kurioje apžvelgė visus organizacijos
šešis dešimtmečius.
„Turbūt visi suprantate, kad mano jausmai
sunkiai telpa krūtinėje. Nors esu savas tarp savų,
nors tarp Jūsų jaučiuosi kaip šeimoje, vis tiek meluočiau sakydamas, kad šaltas protas nugali jaudulį ir kitas emocijas. Dėl to man šiandien būti čia, Jūsų
būryje, ir lengva, ir sunku. Dėl to jaudinuosi turbūt
ne mažiau, nei prieš kokių šešiasdešimt metų.
Taip, Santaros-Šviesos federacijai šiemet – šešiasdešimt metų. Per tiek laiko užauga ir nemažą gyvenimą nugyvena žmogus. Negaliu skaudančia širdimi neprisiminti, kad ne vienas iškilus santarietis
tokio amžiaus nesulaukė. Jie visi iki vieno – mano
atminty ir mano širdy. Ir, žinoma, federacijos istorijoje. Per šešiasdešimt metų pasikeičia kelios kartos. Taip buvo ir su Santara-Šviesa: žmonės augo,
brendo, seno, daugybė bičiulių ir bendražygių jau iškeliavę Anapilin, o aš žvelgiu į praėjusius metus ir
mėginu suvokti ir išskirti, ką viena kitai perdavė santariečių kartos”, – sakė Prezidentas.
Jis priminė, jog Santaros-Šviesos federacija tel-

kė liberaliai galvojantį jaunimą ir jiems prijaučiančius, bet ji į liberalizmo, kaip vienos ideologijos,
vienos pasaulėžiūros rėmus, niekaip netilptų, nes suvažiavimuose dalyvaudavo pačios skirtingiausios asmenybės, atstovaujančios pačioms įvairiausioms idėjoms. Būdavo ir piktų ginčų, ir šmaikščių diskusijų,
bet niekada nebūdavo pykčio, nukreipto į žmogų ar
jo mąstymą, nes liberalumas reiškė ne tik laisvą pasaulėžiūrą, bet ir gerbtiną kito žmogaus laisvę turėti
savo pasaulėžiūrą ir savo įsitikinimus.
„Mūsų suvažiavimuose prie vieno laužo sėdėdavo varpininkai ir tautininkai, ateitininkai ir kosmopolitai, profesoriai ir studentai, verslininkai ir
skautai. Visa ikikarinės Lietuvos viešojo gyvenimo
įvairovė buvo demokratiškai reprezentuojama Santaroje. Šiandien prisimenu dešimtmečių istoriją ir
galvoju: ar yra, ar buvo dar kokia nors organizacija ar tiesiog bendruomenė, kurioje bendrą kalbą rastų tokie skirtingi žmonės, kaip Algimantas Mackus
ir Vytautas Kavolis, Antanas Škėma ir Alfonsas
Nyka-Niliūnas, Algirdas Julius Greimas ir Liūtas
Mockūnas, Jonas Mekas, Julius Kaupas ir Bronys
Raila, dešimtys kitų...
Santara-Šviesa sutelkė pačias skirtingiausias asmenybes, ir, mano
supratimu tai įvyko dėl
dviejų priežasčių: dėl absoliučiai gerbiamos žmogaus individualios mąstysenos, dėl pagarbos jo
vieninteliam ir nepakartojamam žvilgsniui į
pasaulį. Ir dėl puikiai visiems suvokiamo bendruomeniškumo poreikio”, – sakė Prezidentas.
Jis pabrėžė, jog pasaulio permainos privertė laikytis vienam
kito ir burtis bendrai
veiklai, bendriems siekiams, bendroms idėjoms. Be to, buvo dar vienas svarbus dalykas –
jaunystė, kuri mažiausiai bijo, mažiausiai meluoja ir mažiausiai abejoja. „Kalbu tai, nes ir
šiandien galvoju taip pat. Galvoju, kad Santara-Šviesa neįmanoma be jaunystės matmens, be studentiško matmens, be jaunatviškos laisvės veikti ir nebijoti suklysti matmens”, – teigė Valdas Adamkus.
Prezidentas prisiminė pirmąją – Jono Valaičio
ir Algimanto Gurecko, Liudo Šmulkščio ir Dalios
Sruogaitės kartą, vėliau į organizaciją aktyviai įsijungusius Vytautą Kavolį, Algį Mickūną, Mykolą
Drungą, Julių Šmulkštį, Raimundą Mieželį, Zenoną
Rekašių, Tomą Venclovą ir kitus, o, atsigręžus į Lietuvą, pakviestus jos kūrėjus. Kaip svarbiausią
slenkstį Santaros-Šviesos istorijoje Prezidentas

Suvažiavime dalyvavo apie 300 žmonių.

A. Mickūnas apdovanojamas Kultūros ministerijos garbės
ženklu.
A. Vaškevičiaus nuotraukos
įvardijo federacijos sugrįžimą į tėvynę, pritraukiant šalies studentus, profesūrą, politikus, menininkus – tai jau Leonido Donskio, Egidijaus Aleksandravičiaus, Birutės Garbaravičienės, Dariaus Kuolio
Santara-Šviesa.” „Mačiau, kaip šie žmonės, jų karta perima mūsų idėjas ir mūsų darbą ir – atvirai pasakysiu – džiaugiausi, supratęs, kad Santara-Šviesa
perėjo į geras rankas”, – sakė V. Adamkus.
„Ir šiandien matau Santarą-Šviesą kaip didelę
jėgą, gebančią kūrybiškai derinti individualius žmonių talentus su noru ir gebėjimu veikti bendroje kultūros, politikos, visuomenės erdvėje. Matau SantarąŠviesą kaip sambūrį, kuriame studentai ir profesoriai, patyrę mokslų vilkai ir jaunieji doktorantai bendrauja neformaliai, ir taip gimsta nauja intelekto gyvybė. Matau Federaciją kaip daugybės mano draugų, bičiulių, kolegų darbų tąsą ir idėjų realizavimą.
Matau, kad Santara-Šviesa gali baigti vieną ar kitą
sąlygišką savo istorijos tarpsnį, bet negali baigtis pati.
Kol Lietuvoje yra asmenybių, saugančių laisvės
prigimtį ir lietuvybę, derinančių tautos ir valstybės
vertybes su prasmingiausiomis pasaulio idėjomis,
Santara-Šviesa bus. Bus didelė laisvų žmonių bendruomenė, bus leidžiamos ir skaitomos knygos, bus
atviros diskusijos, bus daug gyvo ir neformalaus bendravimo. Bus daug tikros Santaros ir daug tikros Šviesos”, – pabrėžė jis.
Suvažiavimą pasveikinęs filosofas, Ohio universiteto profesorius, mokslininkas, fenomenolo-
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gas, Lietuvos mokslų akademijos narys,
Vilniaus universiteto, Mykolo Romerio
universiteto ir Klaipėdos universiteto
garbės daktaras Algis Mickūnas prisiminė, jog iš pradžių pradėjus veikti Lietuvoje būta abejonių, įžvelgtas sąmokslas, ir šiandien tai kelia šypseną.
Į suvažiavimą atvykusi Lietuvos kultūros viceministrė Gintautė Žemaitytė
už nuopelnus Lietuvos kultūrai ir menui, už bendruomeniškumo stiprinimą,
už asmeninę atsakomybę, kuriant kultūrinę ir dvasinę aplinką įteikė A. Mickūnui Lietuvos Respublikos kultūros
ministerijos aukščiausią apdovanojimą – garbės ženklą „Nešk savo šviesą
ir tikėk”.
Minint federacijos 60-metį, pievelėje buvo pasodinti ąžuoliukai. Juos pasodino V. Adamkus, A. Mickūnas Jolanta Donskienė, Irena Veisaitė, Arūnas
Sverdiolas.
Pirmoji suvažiavimo sesija ,,Santaros-Šviesos idėjos” buvo skirta filosofo L. Donskio atminimui. Jos metu
žurnalistas, visuomenės veikėjas Mykolas Drunga bandė atsakyti į klausimą, ar Santara-Šviesa šiandien dar
turi ką pasakyti Lietuvai ir įrodė, kad
tikrai turi. Jis trumpai apžvelgė įdomiausius federacijos kūrimosi momentus, negailėjo gerų žodžių ir L.
Donskiui, ir V. Adamkui, pabrėžė tikėjimo žmogaus laisve svarbą. A. Mickūnas, apie organizaciją kalbėjęs kaip
apie demokratijos mokyklą, prisiminė,
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Įspūdingas buvo vakaras, skirtas
Kaziui Bradūnui. Pažiūrėję Arvydo
Reneckio ir Algimanto Kezio sukurtą
filmą apie rašytoją, visi klausėsi jo dukters Elenos Bradūnaitės-Aglinskienės
prisiminimų, o taip pat jos ir jos dukters, poeto anūkės Vaivos Aglinskaitės
giedamų senoviškų giesmių. New Yorke dabar doktorantūroje studijuojanti
V. Aglinskaitė grodama kanklėmis padainavo keletą K. Bradūno tekstais
sukurtų savo dainų ir sulaukė plojimų
audros. Plojimai ilgai netilo ir po dokumentinio filmo apie 60 SantarosŠviesos metų – istoriniuose kadruose
atgimė seniai prabėgę laikai, dalyviai
atpažino save, buvo daug šypsenų ir
juoko. Jų netrūko ir suliepsnojus Joninių laužui, kai skambėjo lietuviškos
dainos, o vėliau iki paryčių tradiciškai
tęsėsi diskoteka.
Antrąją suvažiavimo dieną jo
dalyviai diskutavo apie Algirdą Julių Greimą, bandydami atsakyti į klausimus, ką mums šiandien reiškia ši iškili asmenybė, koks jo įnašas į literatūrologiją. Buvo priminta, kad minint
100-ąsias jo gimimo metines išleistas
pašto ženklas, jubiliejinė 20 eurų moneta, o taip pat pasirodė 1 greimo moneta. Jau artimiausiomis dienomis
Kaune vyks 13-asis pasaulinis semiotikos kongresas, skirtas šiai sukakčiai.
Taip pat tradiciškai buvo įteikta
Vytauto Kavolio premija. Darius Kuo-
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A†A
RAIMUNDAS PAŠKUS
Mirė 2017 m. liepos 1 d. Hinsdale, IL.
Gimė 1923 m. vasario 2 d., Marijampolėje, Lietuvoje.
Gyveno Darien, IL, anksčiau Chicago, IL.
Nuliūdę liko: žmona Stasė Blandytė; sūnus Rolandas su žmona Vida; sūnus Viktoras su žmona Laurel; anūkai Victoria ir Lily; brolis Henrikas su šeima.
A. a. Raimundas buvo tėvelis a. a. Yolitos Paškutės.
Velionis bus pašarvotas liepos 7 d., penktadienį, nuo 9 val. r.
iki 11 val. r. Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S. Archer
Ave. (arti Derby Rd.), Lemont, IL.
Atsisveikinimas vyks 11 val. ryto Petkus Lemont laidojimo
namuose. Po religinių apeigų ir atsisveikinimo velionis bus palaidotas Šv. Kazimiero kapinėse.
Nuoširdžiai kviečiame visus artimuosius, draugus ir pažįstamus dalyvauti laidotuvėse.
Nuliūdusi šeima
Laidot. direkt. Donald M. Petkus, 800-994-7600 arba
www.petkusfuneralhomes.com

Joninių laužas.
kad už tą šūkį „Veidu į Lietuvą” kitos
organizacijos santariečių nelabai mėgo,
bet laikas įrodė, kas buvo teisus.
Santara-Šviesa tai tarsi mokykla,
kurioje nieko nemoko, bet visko išmoksti. Būkim linksmi, džiaukimės
gyvenimu, nes rytoj to jau gali nebūti
arba kaina pakils”, – šmaikštavo filosofas, visas tris dienas apsuptas gerbėjų, tarp kurių daugiausia buvo jaunimo.
Kitose suvažiavimo sesijose buvo
kalbama apie Santarą-Šviesą ir L. Donskio filosofiją, rašytojas, filosofas ir kultūrologas iš Estijos Rein Raud nagrinėjo
L. Donskio vietą tarp Europos intelektualų, o jaunimas surengė apskritą stalą „Leonidas rytoj”. Sesijos „Daugiakalbė Lietuvos literatūra” metu prisiminta, kaip atsirado lietuvių literatūra,
buvo analizuojami litvako Moišės Kulbako tekstai, o Kanados rašytojas Antanas Šileika apžvelgė pastaraisiais
metais pasirodžiusius romanus anglų
kalba, kuriuose vaizduojama Lietuva ir
lietuviai. Tai Adelia Saunders romanas
„Indelible”, Rufi Thorpe „Dear Fang,
with love”, Irenos Mačiulytės-Guilford
„Waiting for Stalin to die” ir Julijos Šukys „Sibirian exile: blood, war, and a
granddaughter‘s reckoning”. Jis išsamiai pristatė šiuos romanus, papasakojo
apie lietuviškus motyvus juose.

lys sakė, kad šios premijos idėja gimė,
kai Lietuvos nacionalinę kultūros ir
meno premiją gavęs V. Kavolis nutarė
ją atiduoti Lietuvos studentams, vėliau
pusę savo tokios premijos atidavė ir
Viktorija Daujotytė. Šiemet premija už
įdomiausius bakalauro ir magistro
studijų darbus skirta studentėms Monikai Andrulytei ir Jekaterinai Merežnikovai-Beržanskienei.
Įdomi buvo diskusija apie moterų
vaidmenį Lietuvos kultūroje, kai kalbėta apie feministines meno strategijas, prisiminta pirmoji Lietuvos moterų dailės paroda tarpukariu, diskutuota apie feminizmo ekskursus. Po to
Vilniaus santariečiai surengė protmūšį apie Santaros-Šviesos asmenybes, tekstus ir kontekstus, vėliau Alantos dvare dalyvauta parodos „Aukštaičių ir žemaičių sąjunga – Lionginas
Šepka ir Antanas Mončys: skulptūros,
piešiniai, videofilmai” uždaryme ir literatūros vakare su A. Šileika, R.
Raud ir Undine Radzevičiūte.
Vakare A. Mickūnas pakvietė į
„Dėdės Algio” klubą. Paskutiniąją suvažiavimo dieną surengta diskusija
„Tarp Maskvos ir Romos”, o suvažiavimas uždarytas pakeliant vyno taurę
už jubiliejų ir įžengimą į septintąjį
Santaros-Šviesos dešimtmetį.

Skaitykite
,,Draugą” greičiau! www.draugas.org

Chirurgai

akiŲ ligos

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

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

DantŲ gyDytojai

ADVOKATAI

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

Advokatas
GInTARAS P. ČEPĖnAS

Lietuviams sutvarkys dantis už prieinamą kainą
Susitarimui kalbėti angliškai arba lietuviškai

6436 S. Pulaski Rd.,
Chicago, IL 60629

4647 W 103 St, Oak Lawn, IL

Tel. 773-582-4500

Tel. 708-422-8260

Valandos susitarus
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Trečiadienį, liepos 5 dieną, Amžinybėn iškeliavo a. a. Alfonsas Kerelis. Velionis gimė
Lietuvoje 1924 m. Gyveno Lemonte. Pranešimas apie atsisveikinimą ir laidotuves
kitame laikraščio numeryje.

paminklo lakūnams Marquette Parke. Po
minėjimo – 11 val. r. Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje bus aukojamos šv.
Mišios. Po Mišių – vaišės parapijos salėje.

■ Švč. Mergelės Marijos Nekalto Prasidėjimo bažnyčioje (2745 W. 44th St., Chicago, IL) liepos 9 d. 10 val. r. švęsime 14tąjį eilinį metų sekmadienį. Eucharistijos
šventimą atnašaus kunigas Gediminas
Keršys. Primename, kad ketvirtadieniais
8:30 val. r. taip pat vyksta lietuviškos šv.
Mišios. Maloniai kviečiame visus dalyvauti.

■ Maloniai kviečiame visus dalyvauti Švč.
Mergelės Marijos Gimimo bažnyčios kasmetiniuose Šiluvos atlaiduose, kurie pasidės rugsėjo 3 dieną, sekmadienį, ir
baigsis rugsėjo 10 d. Savaitės dienomis šv.
Mišios bus aukojamos 11 val. r., kiekvieną dieną bus speciali intencija. Į atlaidus
atvyksta J. E. Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila. Rugsėjo 10 d. – iškilminga
procesija, šv. Mišios ir jubiliejinis, 90-asis,
parapijos pokylis. Pasižymėkite šią datą
savo kalendoriuose!

■ Stepono Dariaus ir Stasio Girėno skrydžio 84-ąsias metines paminėkime liepos
16 d., sekmadienį, 10 val. r. susirinkę prie

Karšta dainininkės vasara

Savaitgalio idėja –
sodai, skulptūros ir proga pajudėti

Japoniško sodo keliais.

Virginijos Petrauskienės nuotraukos

Simonos Minns įkurtas eksperimentinis
šokio teatras ,,A Hunger Artist”
dalyvauja Furnace Fringe Festival.
Jų pasirodymas – liepos 9 d.,
sekmadienį, 7:30 val. v. Boston
Playwrights’ Theater, 949
Commonwealth Ave., Boston, MA.
Simonos Minns džiazo kvintetas šią
vasarą koncertuos Lietuvoje:
liepos 12 d. – Klaipėdoje, liepos 23 d.
– Užutrakio dvare, liepos 29 d. –
Tytuvėnų muzikos festivalyje, o
liepos 30 d. – Bistrampolio muzikos
festivalyje.

Jus kviečia

Romuvos stovykla!

Toronto ,,Rambyno” ir ,,Šatrijos” tuntai šią vasarą
visus skautus ir skautes kviečia į 55-tą Romuvos stovyklą.
Stovykla vyks nuo rugpjūčio 6–13 dienomis.
Dėl informacijos ir registracijos anketų prašome
susisiekti su seserijos arba brolijos atstovais:
s. Vida Skilandžiūniene – 647-880-8432, vski@sympatico.ca;
ps. Andriumi Utz – 647-467-0150, utzy73@yahoo.com.

Susitikimas

,,Mano ugnis”

Už kiekvieno posūkio – meno kūriniai.

ichigan valstijoje, maždaug 180 mylių atstumu nuo Čikagos esantis miestas Grand Rapids didžiuojasi Frederik Meijers botanikos sodų ir skulptūrų parku. Norintiems smagiai ir turiningai praleisti savaitgalį, patirti naujų
įspūdžių, pasivaikščioti ir pajudėti – Grand Rapids bus ką pamatyti.
Prieš 27-erius metus įkurtame parke – teminiai sodai, tarp jų – ir japoniškasis,
šiltnamiuose klestintys egzotiški augalai, skulptūrų parkas, kuriame beveik 300
garsių autorių įvairiais stiliais sukurtų darbų. Tarp jų – ir Auguste Rodin, Edgar
Degas, Henry Moore, Alexander Calder, Louise Bourgeois, Richard Serra ir kitų
autorių kūriniai. Tie, kurie negali ilgai vaikštinėti, gali po parką keliauti turistams
skirtu traukinuku. Vaikams irgi čia yra ką veikti: jiems sukurtas atskiras sodas su
nuo žemės pakilusiu taku ir kabančiu tiltu, fontanais ir judančiomis, skambančiomis bei vaikiškų filmų herojus įkūnijančiomis skulptūromis.

M

„Draugo” info
AVK tunto archyvo nuotr.
Atnaujinti ir sustiprinti degančią ugnį savyje – toks buvo vyr. skaučių susitikimo ,,Mano
ugnis” šūkis ir tikslas. Š. m. birželio 16–18 dienomis kelios Aušros Vartų/Kernavės (AVK)
sesės vyr. skautės nuvyko į Rako stovyklą, kad atliktų gerąjį darbelį, t. y. paruoštų
Kernavės pastovyklę artėjančiai vasaros stovyklai. Iš k.: Olivija Petry, Julija Deuschle,
Rima Zigaitytė, Ramona Žemaitienė, Renata Borucki, Rima Geimer, Aušra Petry, Lile
Šoliūnaitė ir Lidija Šoliūnienė.

Advokatas

Namams pirkti paskolos

VYTENIS LIETUVNINKAS

duodamos mažais mėnesiniais
įmokėjimais ir prieinamais nuošimčiais.
Kreipkitės į

4536 W. 63 Street
Chicago, IL 60629
(Skersai gatvės nuo „Draugo”)

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

Mutual Federal Bank,
2212 West Cermak Road.
Tel. (773) 847-7747

