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Iki valstybės atkūrimo jubiliejaus liko 198 dienos

M. Pence Taline: ,,Ataka prieš vieną NATO narę – ataka prieš visas jos nares”. (Iš k.): Latvijos prezidentas Raimonds Vejonis, Lietuvos
Respublikos prezidentė Dalia Grybauskaitė, Estijos prezidentė Kersti Kaljulaid ir JAV viceprezidentas Mike Pence.
ELTA nuotr.

ŠIAME NUMERYJE:

JAV
viceprezidentas
Mike Pence lanko
Baltijos šalis

L

Susitikimo metu buvo kalbama ir apie Lietuvai
svarbią energetinę nepriklausomybę.
iepos 29 dieną Jungtinių Valstijų viceprezidentas Mike Pence at-

vyko į Estiją. Pirmą vizito dieną jis susitiko su Estijos ministru pirmininku Juri Ratas, buvo aptariama galimybė Estijoje dislokuoti
amerikiečių priešraketinės gynybos sistemą.
Į Estiją atvykęs Jungtinių Valstijų viceprezidentas Mike Pence
smerkia Rusijos destabilizuojančius veiksmus pasaulyje. Jis dar kartą patikino, kad prezidentas Donald Trump ketina pasirašyti naujas
sankcijas Rusijai, nors ir viliasi, kad Maskvos elgesys pasikeis. Jis pa– 2 psl.
kartojo ir JAV įsipareigojimus Baltijos šalims.

„Vanagų” stovykloje Lietuvoje

Apie bites ir ne tik – 4 psl.

Stovykloje Vanaguose poilsiavo per 400 vaikų ir jaunimo.

K

V. Remezos nuotr.

vaikai rinkosi jau 20 kartą

Gyvenimas Silicio Slėnyje – 8 psl.

ALGIS VAŠKEVIČIUS
laipėdos rajono Agluonėnų seniūnijoje esančiame Vanagų kaime jau 20 kartą surengta
krikščioniška vaikų ir jaunimo stovykla, geriau
žinoma „Vanagų” vardu. Garsas apie šią stovyklą, kurią prieš dvidešimtmetį įkūrė ir iki šiol vadovauja Čikagoje gerai žinomas ir mylimas evangelikų liute-

ronų Tėviškės parapijos kunigas Liudas Miliauskas,
jau seniai sklinda ir Lietuvoje, ir Amerikoje. Kai neseniai viešėdamas Čikagoje susitikau su kunigu ir paklausiau, ar galėčiau apsilankyti šioje stovykloje, kai
jis bus Lietuvoje, gavau teigiamą atsakymą. Ir išties
buvau maloniai priimtas Vanaguose, iš kur parsivežiau pačius geriausius įspūdžius.
– 6 psl.

„Patirtis yra tai, ką gauni, ieškodamas kažko kito“. – Mary Pettibone Pool.

JAV viceprezidentas Mike Pence lanko Baltijos šalis
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Atkelta iš 1 psl.
„Mano pranešimas labai labai paprastas. Nors mūsų politika remiasi
šūkiu ‘Amerika – pirmiausia’, tai nereiškia ‘Amerika – viena’. Mūsų sąjungininkai Rytų Europoje gali būti
tikri, kad Jungtinės Amerikos Valstijos yra išvien su jais. Esame įsipareigoję NATO ir bendrai gynybai. Prezidentas labai aiškiai leido suprasti,
kad Rusijos destabilizuojantys veiksmai, jos parama režimams ir veikla
Ukrainoje yra nepriimtina”, – sakė
JAV viceprezidentas.
Estija palaiko idėją, kad šalyje
būtų nuolat dislokuojama amerikiečių
didelio nuotolio oro erdvės gynybos
sistema „Patriot”, pareiškė premjeras Juri Ratas po susitikimo su M.
Pence.
„Kalbėjomės apie tai šiandien.
Tačiau kada konkrečiai ji atvyktų, atskirai nekalbėjome. Kalba ėjo apie
karines pratybas netoli mūsų sienos –
apie ‘Zapad’ – ir apie tai, kaip Estija,
JAV ir NATO jas stebi bei keičiasi informacija”, – teigė ministras pirmininkas.
„Kolektyvinė sulaikymo ir Baltijos regiono gynybos pozicija sustiprėjo, ir JAV atlieka nepakeičiamą vaidmenį užtikrinant saugumą tiek mūsų
artimiausiame regione, tiek visoje
Europoje. Jos gynybos išlaidos sudaro
2,17 proc. bendrojo vidaus produkto;
stipriname savo gynybos galias ir pasienio saugumą, investuojame į kovą

Lietuvos Respublikos prezidentė Dalia ir JAV viceprezidentas Mike Pence.
su terorizmu ir taikos palaikymo operacijas bendradarbiaudami su sąjungininkais”, – sakė Estijos ministras pirmininkas.
M. Pence – vienas iš virtinės aukšto rango Amerikos pareigūnų, apsilankęs 1,5 mln. gyventojų neturinčioje šalyje. Kodėl toks dėmesys? Į šį
klausimą atsako įtakingas internetinis
leidinys – „Politico”. Čia teigiama,
kad šis vizitas – dėl Rusijos grėsmės.
Estija turi sieną su Rusija, šioje Baltijos valstybėje gyvena apie 300 tūkst. ru-

sakalbių, tad neatmetama, kad Kremliui gali šauti mintis juos neva apginti.
Nerimą kelia ir rugsėjį planuojamos milžiniško masto Rusijos karinių
pajėgų pratybos „Zapad”, kurios vyks
ir Baltarusijos teritorijoje, šalia Lietuvai jautraus, Achilo kulnu laikomo
Suvalkų koridoriaus, kurio vakaruose
yra Kaliningrado sritis, o rytuose – Baltarusija. Tad viceprezidento apsilankymu Amerika nori pasakyti visoms
Baltijos valstybėms – labai akylai stebime, kas vyksta, galite
būti tikri dėl mūsų paramos, sako Estijos analitikai. JAV viceprezidentas Mike Pence Estijos sostinėje Taline
tvirtai patikino, kad
Jungtinės Valstijos įsipareigoja ginti visas
NATO sąjungininkes,
tarp jų – ir Baltijos šalis,
su nerimu žiūrinčias į
Rusijos vykdomą regiono militarizavimą.
Viceprezidentas vizito metu taip pat paragino palaikyti Amerikos investicijas, gerbti
žodžio laisvę, religijų
įvairovę.
Su Estijos prezidente Kersti Kaljulaid ir
Lietuvos bei Latvijos
prezidentais M. Pence
susitiko antrąją vizito
Estijoje dieną.
Mike Pence aptarė
gynybos ir energetikos
klausimus, kalbėta ir
JAV dėmesys Baltijos šalių saugumui dar niekada nebuvo toks didelis. Atsakas bendroms grėsmės ir re- apie kibernetines grėsgiono gynybos stiprinimas – svarbiausi klausimai susitikime su JAV viceprezidentu Mike Pence.
mes. Taip pat aptartas
AFP/Scanpix nuotr. bendradarbiavimas
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energetikos srityje, energetinio saugumo stiprinimas, atsakas Astravo
atominės elektrinės keliamoms grėsmėms.
JAV viceprezidentas taip pat aplankė Estijoje dislokuotą NATO batalioną, kuriam dabar vadovauja britai.
Tokie batalionai yra dislokuoti visose
Baltijos valstybėse ir Lenkijoje.
Baltijos šalys iš JAV tikisi tolesnės
paramos kuriant regioninės oro gynybos sistemą. Oro gynyba yra viena
iš silpniausių Baltijos šalių vietų karine prasme. Trijose Baltijos šalyse ir
Lenkijoje šiuo metu dislokuota apie 4
tūkst. karių bei įvairios karinės technikos.
Tai jau antrasis tokio formato keturšalis susitikimas. Vasarį M. Pence
su Baltijos šalių prezidentais buvo
susitikęs Miunchene.
Vakarop Taline vyko trijų Baltijos
šalių vadovų darbo susitikimas, kuriame aptartas regiono strateginių
energetikos ir transporto projektų
įgyvendinimas, aktualiausi Europos
Sąjungos klausimai, pagalba ES Rytų
partnerėms.
Po vizito Estijoje JAV viceprezidentas Mike Pence vyks į Gruziją ir
jauniausią NATO narę Juodkalniją,
kuri birželį tapo NATO narė, ir tai sulaukė Rusijos pasipiktinimo.

Parengė Vitalius Zaikauskas
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DRAUGAS
Praėjusią savaitę „Draugas” pranešė, kad Vilniuje, Gedimino kalno
papėdėje, rasti galimai 1963 m.
sukilimo vado Zigmanto Sierakausko, 1863 m. birželio 15 d. rusų
pakarto Lukiškių aikštėje, palaikai.
Prieš keletą metų Dubingiuose, netoli Vilniaus, buvo rasti Lietuvos didikų Radvilų, ten turėjusių pilį-dvarą, palaikai. Dar nerimsta aistros
dėl prof. Liudo Mažylio Vokietijos archyvuose rasto 1918 m. Vasario 16osios Nepriklausomybės Akto originalo... Toks jausmas – tarsi mūsų
istorija grįžtų. Gal jau baigėsi mūsų
tautos išbandymų laikotarpis? Gal ir
įtampa aplink mus, kurią kelia Rusija,
išsispręs be naujo karo ir naujo teritorijų perdalijimo?
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Mūsų istorija
grįžta
AUDRONĖ V. ŠKIUDAITĖ

bininkai. Sukilimui vadovavo vėlgi šviesuomenė: teisininkas Konstantinas Kalinauskas, karininkas Zigmantas Sierakauskas, kunigas Antanas Mackevičius ir kt.
Praktiškai visas kraštas atsidūrė
sukilėlių rankose, kadangi prie
sukilimo prisidėjo kaimo vyrai –
valstiečiai norėjo realių laisvių ir
nuo sulenkėjusios bajorijos, o Rusijos imperijos kariuomenė laikėsi didesniuose miestuose.

Vyriausiasis sukilimo
vadas Z. Sierakauskas

Šiandieninis mūsų didvyris
karininkas Z. Sierakauskas (jo
tėvas buvo žuvęs 1831 m. sukilime) buvo paskelbtas Lietuvos
sukilėlių vyriausiuoju vadu. Jo
2500 sukilėlių būrys, Raguvos
miškuose laimėjęs Genėtinių
mūšį, privertė trauktis Rusijos
risimenu, kaip prieš apytikimperijos karius. Vėliau Z. Sieriai dešimtmetį, premjero
rakausko sukilėliai patraukė
Andriaus Kubiliaus vadovaBiržų link, siekdami išplėsti
vimo Vyriausybei laikotarpiu, buvo
sukilimą Lietuvoje ir Kurše.
kilęs bruzdėjimas (atrodo, Ukmer1863 m. gegužės 7 d. Sierakausgės konservatorių iniciatyva), kad
ko būriai caro kariuomenės dareikia į Lietuvą iš JAV, Clevelando,
linį privertė trauktis ties Meperkelti ir prezidento Antano Smedeikiais, bet jau gegužės 8 d. ties
tonos palaikus. Ėjo kalbos, kad PreGudiškiu po 4 valandas trukusio
zidento artimieji nesutiko, esą dar
mūšio sukilėliai buvo nugalėti
per anksti, nes padėtis nėra aiški.
Kryžius Z. Sierakauskui, K. Kalinauskui ir kitiems 1863 m. sukilimo dalyviams atminti Vilniuje, Lukur kas didesnės rusų kariuoPaklausiau savo vyro istoriko –
kiškių aikštėje, pastatytas Lietuvai atkūrus nepriklausomybę.
Autorės nuotr.
menės. Sužeistas sukilėlių vaar tikrai gali būti, kad Gedimino
das pateko nelaisvėn ir buvo
kalne rasti būtent Zigmanto SieraLietuviškosios Žanos d’Ark – grafaitės Emilinugabentas į Vilniaus kalėjimą. Kartu su kitais sukausko palaikai. Jis patvirtino spėliojimus – greijos Pliaterytės vardas (ant jos kapo iškalti žodžiai:
žeistais sukilėliais įkalintas buvusio Šv. Jokūbo ličiausiai taip ir yra. Pirmiausia – kartu su juo užkastų
„Sielą atidaviau Dievui, o gyvybę − Tėvynei”) mus
goninės karinio skyriaus pastate Vilniuje (dabar Vilžmonių palaikai suguldyti nepagarbiai – bet kaip ir
perkelia jau į XIX a. – į 1831-uosius metus, kuomet
niaus universiteto Gamtos mokslų fakultetas M. K.
kai kurie už nugaros surištomis rankomis bei apiLenkijos ir Lietuvos šviesuomenė vėl sukilo prieš
Čiurlionio g.). Šiems įvykiams atminti Z. Sierapilti kalkėmis (aptiktuose keturiuose griautiniuose
Rusijos carą, priešindamasi 1815 m. konstitucijos
kausko vardu pavadinta gatvelė tarp M. K. Čiurliokapuose rasti septyni mirusieji). Taip gali būti lairibojimui ir represijoms. Vienas sukilimo tikslų
nio ir V. Kudirkos gatvių.
dojami tik nedraugai. Šiuo atveju sukilėliai buvo
buvo Lenkijos ir Lietuvos federacijos atstatymas,
Z. Sierakauskas gimė buvusios Lietuvos Dirusų okupantų priešai. Neginčytinas faktas – ant viekai kurie sukilimo vadai siekė baudžiavos panaidžiosios Kunigaikštystės teritorijoje – Voluinės srino iš palaidotųjų – gulinčio atskirai nuo kitų – dekinimo. Sukilime dalyvavo įvairių luomų atstovai
ties Lucko apskrities Lisovojės kaime (Ukraina). Jo
šinės rankos buvo vestuvinis žiedas, ant kurio vi− bajorai, valstiečiai, dvasininkai, miestiečiai.
tėvas Ignacas buvo kilęs iš garsios grafų Sieradinėje pusėje išraižyti jo paties ir žmonos ApoloniProga sukilti tapo 1830 m. neramumai Vakarų Eukauskų giminės. Mokėsi Žitomiro gimnazijoje, ją baijos vardai („Zygmund Apolonija 11 Sierpnia / 30 Lipropoje − Prancūzijoje bei Belgijoje kilusios revogė sidabro medaliu. Peterburgo universitete studica 1862 r.”). (Kelia nuostabą, kad caro laikų rusai žmoliucijos. Kaip Šventosios Sąjungos narė, Rusija
javo matematiką. Baigė Generalinio štabo karo
gų palaidojo su auksiniu žiedu; po Antrojo pasauliketino siųsti savo kariuomenę malšinti revoliuciakademiją karininko laipsniu, buvo aukštas genenio karo sovietinių rusų nužudytiems pasipriešinijų. Į ją turėjo būti įtraukta ir Lenkijos karalystės karalinio štabo pareigūnas. Tarnyboje Z. Sierakauskas
mo dalyviams būdavo numaunami net batai.)
riuomenė. Priešinantis šiems Rusijos planams,
nagrinėjo baudžiamojo proceso teisės problemas ir
Taigi vėl kurį laiką žiniasklaidoje ir žmonių min1830 m. lapkričio pabaigoje Lenkijoje prasidėjo
rengė įstatymus. Vyko į komandiruotes Londone, Patyse vilnys istorinės kalbos ir mintys, ir taip tvirsukilimas. Baimindamasi, kad iš Lenkijos sukilimas
ryžiuje, Berlyne, Varšuvoje, Alžyre. Buvo vertinamas
tinsis, ypač jaunuomenėje, mūsų tautos istorija. Tai
nepersimestų į Lietuvą, caro valdžia Lietuvoje
dėl kalbų (prancūzų, vokiečių, anglų, totorių) mopuiki proga pakilti virš kasdienių verkavimų, kad
įvedė karinę padėtį, tačiau 1831 m. pavasarį sukikėjimo ir analitinio proto. Dalyvavo rengiant karo
viskas brangu, kad nėra darbų su geru atlyginimu,
limas prasidėjo ir čia. Vilniuje susikūrė Vyriaubaudžiamųjų teismų reformų projektus. Jo nuomonę
kad daug geriame, kad vienas kitą ėdame ir t.t. Bus
siasis komitetas. Vieni pirmųjų susiorganizavo
vertino Rusijos karo ministras. Bet nei užtikrinta paproga pamąstyti, kad esame drąsi, laisva ir savo TėRaseinių bajorai. Per kelias dienas sukilimas apėmė
dėtis, nei meilė bendramintei žmonai Apolonijai Davynę mylinti, jai besiaukojanti tauta. Gal kada nors
Kauno apskritį, Utenos apylinkes, Telšių ir Šiaulių
levskytei (kilusiai iš Vilniaus patriotų šeimos) nebus atrasti ir didžiojo kunigaikščio Vytauto palaikai
apskritis. Apie 1500 sukilėlių laimėjo Šiaulių kausustabdė jo nuo pasiryžimo stoti į žūtbūtinę kovą su
(kurie, kai kurių istorikų spėjimu, yra paslėpti lentynes, buvo užimta didelė dalis Lietuvos. Mūšiai
rusų priespauda.
kų okupacijos metais) ir bus proga iš naujo išgyventi
vyko prie Marijampolės, Kėdainių, Raigardo, Pa600 metų senumo įvykius. Dabar turime galimybę išnerių (kur 2002 m. pastatytas paminklas). Vis dėl1863 m. didvyrių
gyventi 150 metų istorinius įvykius.
to sukilėlių jėgos ir ginkluotė buvo per menka atatminimas įamžintas
silaikyti prieš reguliariąją Rusijos imperijos armiją,
Didvyriškasis XIX amžius
ir sukilimas pralaimėjo.
Žinoma, kad Lukiškių aikštėje 1863-1864 m.
Praėjus trims dešimtmečiams, 1863 m. prabuvo nužudytas 21 sukilimo vadas ir kiti sukilėliai.
Tado Kosciuškos – Lenkijos Karalystės ir Liedžioje, prasidėjo naujas sukilimas prieš Rusijos im12 jų buvo pakarti, kiti sušaudyti. Nužudyti sukilituvos Didžiosios Kunigaikštystės karo inžinieriaus,
perijos valdžią. Laisvės kovos vyko Rusijos impemo vadai iš Lukiškių aikštės ant Gedimino kalno
generolo, kovų už Jungtinių Amerikos Valstijų nerijos okupuotoje Lenkijoje ir Lietuvos Didžiojoje Kubuvo atvežti slapta. Caro laikais čia buvo tvirtovė.
priklausomybę dalyvio, vyriausiojo 1794 m. sukilinigaikštystėje bei jų etnografinėse dalyse – BaltaPalaikai buvo paslėpti tolimiausioje tvirtovės vietoje.
mo prieš rusų priespaudą vado – vardas mus nukerusijoje ir Ukrainoje. Lietuvoje sukilimas prasidėjo
Apie palaidojimus Gedimino kalno papėdėje buvo žilia į XVIII amžiaus pabaigą (JAV nepriklausomybės
vasario 1 d., kur susikūrė Lietuvos provincijos konoma dar lenkų okupacijos laikais ir toje vietoje padeklaracijos autorius Thomas Jefferson apie Kosmitetas, palaikęs Lenkijoje prasidėjusią kovą prieš
statytas kryžius, tik nebuvo kasinėta ir nebuvo žiciušką atsiliepė taip: „Tai yra tyriausias laisvės sūcarinę Rusiją ir išleidęs atsišaukimus, kad žemės
noma, kas konkrečiai ten guli. Kodėl kasinėjama šį
nus, kurį man teko pažinti, – ir tai tokios laisvės, kuri
nereikės išsipirkti, kad jos gaus trobelninkai ir darkartą? Tvirtinant slenkantį kalną ten turės būti kloapima visus, ne tik išrinktųjų saujelę”).
jami įrenginiai, todėl iškilo reikalas tą vietą ištirti.
Atkūrus nepriklausomybę Lietuvos laisvės kovotojų sąjungos ir Vilniaus miesto savivaldybės lėšomis Lukiškių aikštės, kur buvo pakarti sukilėlių
vadai, prieigose, netoli Šv. Jokūbo bažnyčios sienos,
1863 m. sukilimo dalyvių atminimui yra pastatytas
kryžius su įrašu „Žuvusiems už Tėvynę, kovojusiems
dėl jos ir dvasiškai atgimstantiems”. Belieka sulaukti
dienos, kada bus atrasti ir kito toje pat vietoje tik vėliau – 1864 m. kovo 22 d. – pakarto sukilimo vado, Z.
Sierakausko bendražygio Kosto Kalinausko, perėmusio vadovavimą sukilimui, palaikai.
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Apie bites ir ne tik
VITALIJA DUNČIENĖ
Liepos 23-ioji. Stebiu bitutes, besidarbuojančias ant Marijos Nekaltojo Prasidėjimo vienuolyno pievelės dobilėlių. Jos taip susikaupusios savo darbe,
kad joms visai nesvarbu, kad šioje pievelėje susirinkę šimtai lietuvių kaupiasi šv. Mišioms; kad seselės atlieka paskutinius derinimus su šv. Mišių padėjėjais, kad choristai derina muzikos
instrumentus ir balsus; kad seniai nematytų tautiečių pasisveikinimai trikdo
tylą, kad po kelių valandų pievelę užplūs
basos Neringos stovyklos stovyklautojų
kojelės lietuvių liaudies šokiui… Bitėms visas tas šurmulys nerūpi – jos užsiėmusios TIK medaus rinkimu.

džius: „Kas man iš to? Kokia man nauda iš to? Kam man tai reikalinga?”
Taip gera pabūti tarp žmonių, tokių kaip Putnamo seselės, kurios nekelia savo gyvenime anksčiau išsakytų klausimų, o nuolatos aukojasi ir
pamaitina aplinkinių sielas.
Arba Aldona ir Norbertas Lingertaičiai, kurie daugiau kaip 40
savo vasarų paaukojo Neringos stovyklai.
Stovyklautojai savo laikraštėlyje
Lingertaičiams padėkojo: „Ačiū Jums,
kad buvot čia!!!… Mes Jus mylime!!!”
Ir iš savo sūnų pasakojimų žinau,
kad tie žodžiai yra tikra tiesa.
Visų tėvų vardu sakau ačiū Jums,
kad dalijotės Dievo duotomis dovanomis su mūsų vakais. Suima nerimas pagalvojus – ar atsiras žmonių,

Mes jauni, gražūs, linksmi ir turime daug svajonių.

Jono Dunčios nuotraukos

Neringos stovyklautojai pievoje trypė ne vieną lietuvių liaudies šokį.

Žiūrovams parodytoje programoje buvo ir scenų, vaizduojančių Vytauto Didžiojo laikus.

ors esame žmonės ir protu suvokiame, kad mums psichologiškai reikia bendruomenės ir
žmogiško bendravimo, bet dažnai pradedame elgtis kaip bitės: pasineriame
į darbus, užmirštame sekmadienius
švęsti, linksmumo ir užsimiršimo ieškome holivudiškų filmų išmonėse,
draugų ir bendraminčių bandome susirasti virtualiame pasaulyje… virtualiose draugystėse.
Ačiū Marijos Nekalto Prasidėjimo vienuolyno seselėms ir visoms jų
padėjėjoms/ams, Neringos stovyklos
organizatoriams ir vadovams už nuostabią dovaną – Lietuvių susiartinimo
šventę – galimybę pakelti akis nuo
kasdienybės, apsidairyti aplinkui,
susitikti tautiečius, atnaujinti pažintis ir dvasiškai/tautiškai sutvirtėti, juk mūsų stiprybė yra TIK vienybėje.
Kun. Andrius Končius iš Lietuvos
pamokslo metu, aptariant dienos
Evangelijos pagrindinę mintį, paragino pagalvoti: „Ar tavo pasirinkimai/elgesys primena piktžolės gyvenimą, gyvenant beprasmį gyvenimą,
besirūpinant TIK savo gerove, ignoruojant aplinkui esančius tautiečius,
išnaudojant aplinkinius savo reikmėms. …Ar tavo elgesys primena naudingo augalo, kviečio, gyvenimą ir jo
nešamą gyvybiškai svarbią naudą kitiems”.
Lietuvių liaudies išminčiai seniai
pastebėjo, kad „žmogaus pirštai yra į
save lenkti”. Nuo mažiausių dienų
vaiko mėgstamiausi žodžiai būna
„man, mano, duok, atiduok”. Šiek tiek
ūgtelėjus pradedame vartoti kitus žo-

Jei ne ši stovykla, kažin, ar būtume taip gerai vieni su kitais susipažinę.

N

kurie galės nors iš dalies užpildyti jų
paliekamą tuštumą.
Nepasakosiu apie Neringos stovyklos vadovų paruoštą ir Neringos
stovyklautojų nuostabiai atliktą programą, nukėlusią žiūrovą net į Vytauto Didžiojo laikus; nerašysiu apie
šašlykų, kugelio, karkos, lietuviškos
giros… skonį; apie medžių šešėlyje vykusį turgelį; apie skrybėlių konkursą; apie loterijos nugalėtojus; apie
Dievo dovanotą nuostabaus grožio
dieną, – visa tai reikia patiems pamatyti, išgirsti, pajusti, prisiliesti. Kitais metais būtinai atvykite į
šventę patys.
Dar kartą nuoširdus ačiū visiems,
kurie prisideda prie tokių lietuviškojo dvasingumo oazių kūrimo ir išlaikymo.

Šoko, grojo, dainavo ir dideli, ir maži Neringos stovyklautojai.

DRAUGAS
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Dr. Laimutė Adomavičienė:
„Džiaugiuosi, kad savo tyrimus galėsiu papildyti nauja medžiaga”
LORETA TIMUKIENĖ
Nors vasara pačiame įkarštyje, tačiau Lituanistikos tyrimo ir studijų centre ir atostogų metu svečių, lankytojų netrūksta. Liepos antroje pusėje dviejų savaičių
stažuotę atliko Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto Naujosios literatūros skyriaus mokslo darbuotoja, humanitarinių mokslų daktarė Laimutė
Adomavičienė.
a. lietuvių literatūra, lietuvių egzodo literatūra ir kritika, naratologija, literatūros ir
kitų menų sąveika besidominti mokslininkė mūsų
archyvuose rinko medžiagą apie rašytoją Algirdą
Landsbergį. Daugelio mokslinių straipsnių, recenzijų autorė dr. Laimutė Adomavičienė 2004 metais išleido monografiją „Julius Kaupas: gyvenimas ir
kūryba”, 2006 m. parengė knygą „Būties harmonijos
ilgesys: Antanui Vaičiulaičiui – 100”, 2014 m. parengė
faksimilinį kultūros žurnalo „Žvilgsniai. 1946–1948”
leidimą.
Dalijamės viešnios įspūdžiais baigiantis jos stažuotei: „Pirmą kartą teko laimė stažuotis Lituanistikos tyrimo ir studijų centre. Stažuotę parėmė Lietuvos mokslo taryba, bendradarbiaudama su mano
darboviete – Lietuvių literatūros ir tautosakos institutu. Mokslinės stažuotės tikslas – susidaryti išeivių rašytojo, literatūros kritiko, PEN klubo nario Algirdo Landsbergio kūrybos palikimo visumos vaiz-

XX

Dr. Laimutė Adomavičienė (d.) ir Loreta Timukienė.
dą. Mane domino A. Landsbergio prozos, poezijos, literatūros kritikos tekstai, egodokumentika, kadangi šiais metais planuoju baigti rašyti studiją iš prozos bei publikavimo laukia kritikos rinktinė ‘Algirdas Landsbergis. Homo criticus’.

Labai džiaugiuosi, kad neaprėpiamuose Lituanistikos centro archyvuose pavyko rasti naujos egodokumentikos, t. y. A. Landsbergio laiškų Kaziui Bradūnui, Leonardui Andriekui, kt., taip pat A. Landsbergiui skirtos epistolikos. Susipažinau su Vokietijos DP stovyklų archyvine medžiaga, rasdama vertingų dokumentų apie tuometį kultūrinį gyvenimą
DP stovyklose, jaunųjų kūrėjų (A. Landsbergio, A.
ir J. Mekų) gyvenimą, kūrybos pradžią. Iš Lietuvių
rašytojų draugijos archyvo dokumentų sužinojau
apie A. Landsbergio, kitų rašytojų veiklą Lietuvių
rašytojų draugijoje. Kadangi Lietuvos bibliotekose
ne visi išeivijos periodiniai leidiniai yra prieinami,
susipažinau su retais ‘Draugo’ kultūros priedo,
‘Minties’, ‘Wiesbadeno lietuvių žinių’, ‘Arenos’ egzemplioriais, rasdama mane dominančių nematytų
tekstų, kuriais papildysiu A. Landsbergio kritikos
rinktinę.
Man didelis atradimas – neatrasto rašytojo,
dailiojo čiuožimo meistro Liudo Zeikaus archyvas.
Labai džiaugiuosi, kad savo tyrimus galėsiu papildyti nauja medžiaga. Esu labai dėkinga Lituanistikos centro darbuotojoms Kristinai Lapienytei
bei Loretai Timukienei, kuri padėjo susigaudyti ne
tik Lituanistikos centro archyvų lobiuose, bet ir nepažįstamoje Amerikos aplinkoje; taip pat dr. Indrei
Antanaitis-Jacobs, Enatai Skrupskelytei, Gediminui
Indreikai. Susipažinau su įdomiais žmonėmis, kurie
lankydavosi centre”.

VEIKLIOSIOS LIETUVOS DUKTERYS
NIJOLĖ NAUSĖDIENĖ
Lietuvos Dukterų draugijos valdybos
narės nori su bendruomene pasidalinti
savo veikla ir jau nuveiktais darbais.
aldyba susilaukia laiškų iš Lietuvos kaimų su pagalbos prašymais. Iš laiškų susidaro liūdnas gyvenimo vaizdas, pamatai, kokioje sunkioje padėtyje yra atsidūrusi šeima. Ir daugiausiai tokiose šeimose nukenčia maži vaikai. Sunku ignoruoti tokius prašymus, ir valdybos
narės bando tokioms šeimoms skirti
nors šiek tiek paramos. Sunkiausiai
gyvena kaimo žmonės. Ten daugiausiai yra likusių senų, paliegusių žmonių ir dar apkrautų anūkais. Nenuostabu, kad jaunimas bėga iš kaimų į
miestus, ieškodami pastovesnių darbų.
Ir jau tapo įprasta važiuoti į užsienius,
išsibarstyti po visą pasaulį, tikintis užsienyje greičiau prasimušti. Kam pasiseka, tokie dar siunčia paramą į
Lietuvą artimiesiems. O kaimuose
yra daug paliktų senų, apleistų žmonių, kurie nesulaukia jokios pagalbos.
Lietuvos Dukterų draugijos narės
glaudžiai bendradarbiauja su Panevėžio rajono vyskupija. Per ją susižinojome apie sunkiai besiverčiančią
Čemolonskų šeimą. Toje šeimoje auga
trys mažamečiai vaikai. Pati mama –
sunkios fizinės būklės, nevaikšto. Tėvas dirba tik pusę darbo dienos, tai beveik nieko ir negauna. Sunku yra
gauti pastovesnį, su normaliu atlyginimu darbą. Šeima gauna šiokią tokią
pagalbą iš vyskupijos, tačiau to užtenka tik būtiniausioms išlaidoms, o
kiti rūpesčiai atidedami į šalį. Valdybos narės, sujaudintos tos šeimos sunkios padėties, nutarė padėti jai nusipirkti naują dujinę viryklę, kad šeima
galėtų gamintis maistą, nebijodama,
kad sena viryklė sprogs. Čemolonskai

V

labai dėkojo už viryklę ir mums atsiuntė jos nuotrauką. Taigi nors mažytė mūsų parama į tą šeimą įnešė šilumos.
Kitoje šeimoje pas senelę gyvena
net penki anūkai. Pati mama – sunkus
ligonis ir guli ligoninėje. Jų namelis
buvo kritinėje padėtyje ir buvo reikalingas skubaus remonto. Padėjome
jiems susiremontuoti namelį, kad bent
nesugriūtų. Šeima liko labai dėkinga.
Valdybos narės labai dėkingos visiems, aukojusiems rūbų. Kaimuose
žmonėms jų labai trūksta. Pasiuntėme
net 11 dėžių rūbų į Druskininkų parapijos Ratnyčios bažnyčią. Rudenį
ruošime naują siuntą. Tad vėl lauksime, kad prisidėtumėte. Kaip žinote, dėl
stiprių liūčių buvo apsemta visa Dzūkija, Jurbarkas, Vilnius, Kaunas ir
kitos apylinkės. Tokių liūčių Lietuva
dar niekad nebuvo mačiusi. Nuo potvynių nukentėjo namai ir juose esan-

Joana Krutulienė, buvusi ilgametė LDD
pirmininkė, su Deimante Komskiene.

Poetę, dailininkę Ireną Gelažienę (v.) lanko Gražina Kazėnienė ir Jūratė Kwiatkowski.
tys daiktai, taigi žmonėms labai trūks
rūbų, buitinių priemonių.
Kaip įprasta, lankome mūsų buvusias nares-seses ar jų namuose, ar apgyvendintas prieglaudose. Sunkus ir
nuobodus yra vienišo ir dar ligos prispausto žmogaus gyvenimas. Tokiems
žmonėms reikia dėmesio, atjautos, šilto, nuoširdaus žodžio. Dažnai yra aplankoma buvusi LDD ilgametė pirmininkė Joana Krutulienė. Jai labai įdomu žinoti, kaip tvarkosi naujoji valdyba, kokius darbus nuveikėme, kam
daugiausiai padėjome. Labai malonu
su Joana bendrauti, ji dar kupina gerų
patarimų.
Visada labai malonu aplankyti ilgametę draugijos valdybos narę Aldoną Rukuižienę, kuri visada mielai padeda savo patarimais ir žiniomis apie
draugijos nares.
R. Jautakaitę lankome Holly šeimos viloje. Tai sena vienuolių lietuvių
įkurta senelių prieglauda. Anksčiau
joje gyveno labai daug lietuvių. Tarp
personalo darbuotojų taip pat buvo lietuvių. Laikui bėgant viskas keičiasi. R.
Jautakaitė nepasiduoda, dar energinga
moteris, turi visokių užsiėmimų ir atlieka gerų darbelių. Ji aplink pastatą sodina gėles, gražina aplinką, daro koliažus ir užsiima kitokia veikla.

„Fransiscan village” lankome Vidą
Tumasonienę. Ji daug metų paskyrė
LDD veiklai ir buvo veikli draugijos
narė. Gaila, kad Vidos atmintis sutrikusi, bet šiaip ji laikosi ir atrodo gerai.
Ji labai džiaugiasi sulaukusi svečių,
mėgsta kalbėti ir klausinėti.
Ireną Norkaitytę-Gelažienę daug
kas prisimena kaip puikią dailininkę,
per poezijos puslapius gražiomis eilėmis išsiliejusią. I. Gelažienė – ilgametė LDD narė, anksčiau aprašydavusi
Dukterų draugijos nuveiktus darbus. Ji
taip pat gyvena Holly šeimos viloje ir
džiaugiasi sulaukusi lankytojų.
LDD valdybos narėms skaudu
buvo atsisveikinti su amžinatilsin išėjusia sena draugijos nare Helena Bagdoniene. Ji sirguliavo ilgus metus, ir
valdybos narės niekados jos neapleido.
Visados ją lankė, tarė padrąsinančius
žodžius, guodė ir ramino. Draugijos narės pasirūpino ir jos laidotuvėmis.
Lietuvos Dukterų valdyba dėkinga
savo aktyviosioms narėms ir prijaučiantiems, kurie darbais ir aukomis palaiko valdybos darbus, sudaro galimybę paremti pagalbos reikalingus žmones. Juk gerais darbais ir patys pasiguodžiame. Šilto žodžio, šilto žvilgsnio,
dėmesio reikia mums visiems. Dalinkimės tuo.

6
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Stovyklautojų užsiėmimai.

A. Vaškevičiaus nuotraukos

Atkelta iš 1 psl.

Vadovai išaugo iš stovyklautojų
Kai saulėtą priešpietę gerokai paklaidžiojęs aplinkiniais keliais ir vieškeliais atvykau į nuošalioje vietoje
esantį Vanagų kaimą, kuriame yra
vos kelios sodybos, bet jau iš tolo šviečia įspūdingi raudonos bažnyčios bokštai, stovyklautojai kaip tik ruošėsi
pietauti. Iš karto pamačiau, kad tų vaikų čia daugybė – šimtai, o prie maisto
dalintojų vingiavo kelios ilgos stovyklautojų eilės. Jau vėliau, kalbėdamas ir su pačiu L. Miliausku, ir su jo
broliu kunigu Valdu Miliausku, ir su
stovyklautojų vadovais sužinojau, kad
tuo metu stovykloje buvo daugiau
kaip 500 žmonių. Iš pirmo žvilgsnio net
sunku įsivaizduoti, kaip tokioje gana
nedidelėje teritorijoje telpa tiek vaikų,
kaip reikia juos suvaldyti. Bet viskas
čia yra išties gerai apgalvota, dviejų dešimtmečių įdirbis ir per tą laiką susiklosčiusos taisyklės užtikrina tvarką.
Įspūdingai atrodo šimtai viena
šalia kitos esančių įvairiaspalvių palapinių, kurios iškilusios visai šalia
1909 metais pastatytos gražiosios evangelikų liuteronų bažnyčios. Ji
1999–2004 metais Vokietijos ir Lietuvos
vyriausybių, taip pat ir iš šio krašto kilusių aukotojų lėšomis buvo restauruota. Pasak V. Miliausko, tai, kad nuošali bažnyčia išliko ir buvo prižiūrima,
lėmė ir šiame kaime gimusios garsiosios rašytojos Ievos Simonaitytės
(1897– 1978) autoritetas – rašytoja čia

Čia jau iškilo ir pavėsinė, ir kiti pastatai.

Broliai Valdas ir Liudas Miliauskai – stovyklos įkūrėjai ir jos sielos.
gyveno nuo gimimo iki 1921 metų.
Nors klasikės gimtoji sodyba neišliko,
tačiau senąjį Vanagų kaimą ji aprašė
bene žinomiausiame savo romane
„Aukštųjų Šimonių likimas”.
Pasivaišinęs sočiais ir išties skaniais pietumis, pasivaikščiojęs po stovyklos teritoriją ir susipažinęs su jos
aplinka bei buities sąlygomis, pakalbinau vieną iš vadovų, (beje, jų čia yra
net aštuonios dešimtys) Laurą Žilinskienę. Pašnekovė sakė, kad „Vanagų”
stovykloje ji dirba nuo pat pirmųjų
1998 metų. Per tuos du dešimtmečius
ši moteris praleido tik vieną stovyklą,
tai atsitiko tada, kai laukėsi vaikelio.

„Vanagai” ir man, ir kitiems čia
esantiems tikrai yra kažkas ypatingo
ir nepakartojamo. Prisimenu pačią
pradžią, 1998 metus, kai čia susirinko
gal apie 50 vaikų. Tuo metu stovyklos
įkūrėjams ir pirmiesiems vadovams
dar labai trūko patirties, nors visi turėjome daug gerų norų. Ir palyginus
praeitį su tuo, ką dabar turime, sunku
patikėti, kad taip viskas pasikeitė.
Tos penkios dienos, kurias moksleiviai čia praleidžia, daugeliui iš jų
yra pačios laukiamiausios per visus
metus. Visi 80 vadovų yra išaugę iš tų
pačių stovyklautojų, važiavusių čia
poilsiauti kasmet. Stovyklos dvasia, at-

mosfera, bendra nuotaika turi tokį
stiprų teigiamą užtaisą, kurį net sunku apsakyti – reikia pabūti čia ir tai pajausti”, – pasakojo ji.
Laura man paaiškina, kad didžioji dalis vaikų į stovyklą atvažiuoja iš
atokių Žemaitijos kaimų, kur vasarą
pramogų nėra daug, kur reikia padėti tėvams ūkio darbuose, kur laukia
daržai, šienai ir gyvuliai. Tad galimybė atvažiuoti čia bent kelioms vasaros dienoms, susitikti su draugais,
dalyvauti įvairioje veikloje, patobulėti dvasiškai ir vakarais išsišėlti diskotekose, kai koncertus čia surengia žinomiausi Lietuvos atlikėjai, yra būtent
tai, ko tokio amžiaus jaunimui labiausiai reikia.
Pačiai L. Žilinskienei stovykla – tai
geras būdas įgyvendinti savo idėjas. Ji
Klaipėdoje turi renginių organizavimu
užsiimančią „Meno artelės” įmonę,
būdama ir aktorė, ir režisierė čia kuria spektaklius su vaikais, improvizuoja, veda renginius, konkursus, organizuoja žygius. Daug laiko stovykloje
skiriama ir dvasingumo ugdymui. Toji
krikščioniškoji dalis, kai skaitomas
Šventasis Raštas, kartu meldžiamasi,
kalbama apie religines ir dorovines
vertybes, diskutuojant XXI amžiaus
jaunimo kalba, užima apie pusę bendro
stovyklavimo laiko.
„Stovykloje yra dalyvavę bei dvasinių vertybių pasisėmę ir žinomas
Lietuvos dainininkas Liudas Mikalauskas, ir žurnalistas bei rašytojas, populiarios knygos „Kiborgų žemė” autorius Dovydas Pancerovas, ir kiti žinomi asmenys. Manau, kad jaunimą
čia taip traukia dar ir tai, kad turbūt
jokioje kitoje vasaros stovykloje šalia
vaikų nepamatysi kelių kunigų, vilkinčių treningais ir avinčių sportbačius, o čia tokie yra ir abu broliai Miliauskai, ir mano vyras Mindaugas Žilinskis. Vaikai tas stovyklos dienas
būna užimti įvairiausiomis veiklomis, dalyvauja dailės, sporto, muzikos,
esperanto kalbos ar dar kituose būreliuose. Tos kelios dienos greitai pralekia ir visi vėl pradeda laukti kitos vasaros”, – sakė L. Žilinskienė.

Išsilaiko aukotojų pinigais
Apie tai, kad stovykla padeda vaikams dvasiškai tobulėti, kalbėjo ir
kunigas Liudas. Paklaustas apie savo
vaikystę jis pasakojo, kad gimė Vainuto
kaime Žemaitijoje, taip pat nuo mažų
dienų dirbo visus ūkio darbus, padė-

Stovyklos programa.
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damas tėvams, tad iki šiol nesibaido nei žolės pjovimo, nei gyvulių priežiūros ar mėšlo mėžimo. O tokios stovyklos idėja gimė, kai po teologijos studijų
Klaipėdoje jis savanoriaudavo Priekulės parapijoje
ir subūrė jaunimo grupę – tada ir kilo sumanymas
vasarą surengti stovyklą jaunimui.
Šiemet į stovyklą su jos dalyviais, vadovais ir
svečiais atvyko iš viso apie 550 žmonių, o valgio porcijų kasdien buvo pagaminama po 700, nes neretai
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ją vertina ir dalinasi savo džiaugsmu, įspūdžiais ir
nuotraukomis su kitais. Stovykla tokia populiari, kad
šiemet į ją nepateko maždaug 200 norinčiųjų – tiesiog
nėra galimybės daugiau priimti, trūksta vietos ir bažnyčioje, ir palapinėms statyti.
Paklaustas, kaip į stovyklą koncertuoti pavyksta pasikviesti pačius geriausius Lietuvos atlikėjus, pradedant solistais Donatu Montvydu, Sasha
Song, Amberlife ir baigiant šiemet čia koncertavusia populiaria Klaipėdos grupe „Studija”, kunigas
Liudas paaiškina, kad viską lemia asmeniniai ryšiai
ir pažintys. Pavyzdžiui, praėjusią žiemą, kai grupė
„Studija” viešėjo Čikagoje, jis pasikalbėjo su jos lyderiu Stepu Januška, papasakojo apie stovyklą ir
grupė mielai sutiko atvykti bei surengti koncertą.
„Man yra labai svarbu, kad šie vaikai pas mus tobulėja dvasiškai, kad jie noriai, o ne atmestinai klausosi Šventojo Rašto skaitymų, kad formuojasi ir keičiasi jų mąstymas apie krikščioniškas vertybes, jie
labiau įsigilina į savo vidų, į tai, ko nori pasiekti gyvenime. Ir kai kažkas man atneša ant žemės rastus
pinigus, kuriuos ne įsideda į kišenę, o nori grąžinti – argi tai nėra geriausias įrodymas, kad einame
teisingu keliu?”, – klausė kunigas.

litacijos paslaugas įvairaus amžiaus ir socialinių
grupių žmonėms. Čia įkurtas reabilitacijos ir resocializacijos centras priklausomybės ligomis sergantiems žmonėms.
„Kai pamačiau skelbimą apie čia parduodamą
sklypą ir tokioje nuošalioje vietoje žemės niekas nepirko, pasitariau su broliu ir nutarėme, kad čia galėtume įkurti krikščionišką labdaringą kempingą,
kuris veiktų visus metus, kur galima būtų užsukti
pailsėti pakeliui į pajūrį, nes ir dabar čia dažnai užsuka mūsų stovyklautojai, norėdami tėvams ar artimiesiems parodyti Vanagus. Pernai lapkritį sklypą įsigijome, o šiemet vasario viduryje su pagalbininkais iš „Gabrieliaus” atvykome į kaimą, ėmėme
tvarkyti aplinką, išpjovėme krūmynus, pastatėme
stoginę, vėliau atsirado ir aikštelė tinkliniui, ir tvenkinio aplinką sutvarkėme, ir pastoges įrengėme”, –
pasakojo V. Miliauskas.
L. Miliauskas turi ir nemažai ateities planų Vanaguose – jis norėtų čia įamžinti I. Simonaitytės atminimą, įrengiant jos vardo kelią – atminimo ženklus ar koplytstulpius iki netoliese esančios jos gimtinės vietos. Tie ženklai galėtų vaizduoti rašytojos
kūrinių personažus. Čia būtų galima įamžinti ir Ma-

Kuria krikščionišką kempingą

Stovyklos taisyklės.
stovyklautojai nori ir pakartoti. Paklaustas, kas finansuoja tokią stovyklą, nes tiek žmonių pamaitinti ir išlaikyti kainuoja turbūt nepigiai, kunigas Liudas atsakė, jog nė euro nėra gaunama iš Europos Sąjungos fondų ar Lietuvos valdžios – visi pinigai yra
iš aukotojų.
„Pinigų aš net neprašau – apie šią stovyklą žinantys aukotojai iš Vokietijos, Didžiosios Britanijos,
Amerikos, Kanados, Švedijos, Danijos, taip pat ir Lietuvos patys pasiūlo paramą, žinodami, kad kiekvienas euras bus išleistas pagal paskirtį, viskas bus suskaičiuota ir atsiskaityta. Metinis stovyklos biudžetas
yra apie 35 tūkstančiai eurų, vieno žmogaus poilsio
savikaina yra maždaug 35 eurai. Dalyviams stovykla yra nemokama, bet jie gali palikti auką, kuri dažniausiai siekia 10–20 eurų. Buvome vienu metu aukos atsisakę, bet vis dėlto, jeigu stovykla bus nemokama, tuomet gali atrodyti, kad ji nepakankamai įvertinama”, – teigė L. Miliauskas.
Jis neslepia, jog dažniausiai stovyklai pasibaigus, lieka skolų – rėmėjai neskuba skirti paramos, tad
tas skolas jam pačiam iš asmeninių pinigų tenka padengti. Tiesa, paskui tuos pinigus susigrąžina. Finansiniai dalykai dar niekada nebuvo kliūtimi stovyklai organizuoti. Kunigas už supratimą ir palaikymą yra dėkingas ir Agluonėnų seniūnijai, ir
Gargždų savivaldybės administracijai.

Jis džiaugiasi, kad šiemet pirmą kartą į savo stovyklą susirinko ir buvusieji „Vanagų” alumnai – tie,
kurie kažkada čia stovyklavo. Jie atvyko jau su savo
vaikais. Būta ne vieno atvejo, kai stovykloje užsimezgusi draugystė vėliau virto meile, paskatinusia
kurti šeimas.
Per 20 metų stovyklos organizatoriai, įgiję daug
neįkainojamos patirties, nutarė, kad stovyklos veiklą reikėtų ir išplėsti, ir pratęsti, kad tų penkių dienų metuose tikrai yra per mažai. Tad kai stovyklos
teritorijoje atsirado skelbimas, jog parduodamas čia
esantis 2 hektarų žemės sklypas ir niekas jo pirkti
neskubėjo, broliai Miliauskai nutarė – metas plėsti veiklą ir imtis naujų uždavinių. Jie tą žemės sklypą nupirko ir pradėjo darbus. Apie tai papasakojo 6
metais už brolį Liudą jaunesnis kunigas Valdas Miliauskas.
V. Miliauskas ne tik kunigauja keliose aplinkinėse parapijose, bet ir vadovauja Šilutės rajone įkurtai viešajai įstaigai „Gabrielius”, kurios steigėjas
yra Liuteronų diakonija. Ši įstaiga siekia pagerinti priklausomybe sergančių bei kitų psichologinių
ir socialinių problemų turinčių žmonių gyvenimo
kokybę, teikdama psichologines, socialines, reabi-

Koncertuoja garsiausi atlikėjai
Stovyklaujančių vaikų amžiaus vidurkis paprastai yra 12–14 metų, tačiau šiemet čia suvažiavo
kiek vyresni – 15–16 metų paaugliai. Į stovyklą Vanaguose jie atrenkami per bažnyčias, taip pat socialines tarnybas, stengiantis, kad stovyklauti patektų
sunkiau gyvenančių, socialinių problemų turinčių šeimų vaikai ne tik iš Klaipėdos rajono, bet ir iš kitur.
Užtenka stovyklos dienomis, o ir jai pasibaigus užeiti
į „Facebook” socialinį tinklą, kad pamatytum, kaip
jos dalyviai, susižavėję stovyklos gyvenimu, puikiai

Pietų metu visi skaniai pavalgydinami.

Dar viena stovyklos pramoga.
žosios Lietuvos istorinį bei kultūrinį paveldą, paverčiant šią vietą didesniu traukos objektu. Planų yra
daug, bet žinant brolių ir jų pagalbininkų atkaklumą bei ryžtą, galima neabejoti: jiems pavyks įgyvendinti tai, ką numatė.
Kelias valandas praleidęs Vanaguose įsitikinau, ką reiškia asmenybė, sugebėjimas bendrauti,
ką reiškia mokėjimas patraukti žmones, jaunimą, vadinamoji charizma. Jos kunigas Liudas Miliauskas
turi su kaupu, o kai matai spindinčias čia stovyklaujančių vaikų akis, supranti, kad tai ir yra pati geriausia padėka jam už tuos kilnius darbus, kuriuos,
pašauktas Dievo, jis dirba.
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Urtė,

gyvenanti Silicio
Slėnyje: moters
karjeros kaina

Urtės patirtis: nori ,,neiškristi iš karjeros vagono?” Būti nugalėtoja? Tam reikia daug stiprybės.

Jau pasakojome ,,Drauge” apie Dianą Plačiakienę, kuri rašo savo tinklalapį, pavadintą
,,Mano Amerika” (http://manoamerika.blog spot.lt). Jame – nemažai įdomių istorijų apie
lietuves moteris, kurias likimas atvedė į Ameriką. Herojės pačios, atsakydamos į Dianos
klausimus, pasakoja savo neeilines istorijas. Šiandien spausdiname vieną iš daugelio šiame tinklalapyje esančių pasikalbėjimų. Susipažinkite su Urte Šablinskaite.
DIANA PLAČIAKIENĖ
Urte, kokia Tavo ,,amerikoniška” istorija? Kiek metų
gyveni JAV? Ar prisimeni pirmus mėnesius, metus naujoje šalyje?
Į Ameriką atkeliavau baigusi bakalauro studijas Vilniaus universitete, prieš 12 metų. Californija
man paliko begalinį įspūdį dar studentiško ,,Work
&Travel” laikais, todėl, susitvarkiusi reikiamus dokumentus, nusprendžiau laimės ieškoti Los Angeles.
Žinoma, kultūrinis šokas iš pradžių buvo gan didelis, tačiau adaptuotis sekėsi lengviau, kai įsidarbinau vienoje mažoje kompanijoje ir susidraugavau su
kolegėmis iš kaimyninės Rusijos. Viena iš tų kolegių
ir nulėmė mano tolimesnius planus: ji labai rekomendavo pabaigti studijas JAV, nes, be vietinio diplomo, jos nuomone, toli čia nenueisi. Maža kompanija, kurioje dirbau, turėjo labai nepalankias darbo
sąlygas ir piktus viršininkus. Todėl supratau, kad noriu dirbti geresnėje, didesnėje kompanijoje, kur
darbuotojai yra vertinami. Tuo pačiu troškau padaryti šiokią tokią karjerą, todėl įstojau mokytis į
verslo magistrantūros programą viename iš Californijos universitetų.
Mokeisi Vilniaus universitete, o po to – viename iš Californijos universitetų. Ar pastebėjai didelį skirtumą tarp aukštojo mokslo įstaigų Lietuvoje ir JAV?
Skirtumas buvo didžiulis. Kai per pirmą egzaminą JAV dėstytojas išėjo į koridorių, aš jau buvau
pasiruošusi traukti knygą iš kuprinės arba nusirašyti nuo šalia sėdinčio (kas buvo savaime suprantama
per studijas Lietuvoje), bet čia niekas, nei vienas studentas net nesureagavo ir toliau sąžiningai atsakinėjo į klausimus.
Per vieną paskaitą buvo iškeltas klausimas:
,,kas yra svarbiausia šiuolaikinėje kompanijoje?” Atsakymas nustebino – ,,sąžiningumas”. Mus mokė ne
tik žinių, bet ir neapčiuopiamų dalykų – kaip priimti
sprendimus, kaip bendrauti su skirtingo tipo žmonėmis, kaip reaguoti nepažįstamose situacijose.
Dirbai ,,Nestle”, o dabar ,,Apple” – abi didžiulės, pa-
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saulinio lygio kompanijos. Kuo skiriasi šios dvi įmonės, kokia jose darbo ir darbuotojų santykių kultūra?
,,Nestle” ir ,,Apple” yra tarptautinės, milžiniškos kompanijos, tačiau jos skiriasi viena nuo kitos,
kaip diena ir naktis. ,,Nestle” pagrindinė būstinė yra
Šveicarijoje, todėl ir pati kompanija atspindi europietišką kultūrą – tvarkinga apranga, mandagi kalba, daug taisyklių ir biurokratijos. Kiekvienas veiksmas darbe turi ,,SOP” – standartinę procedūrą. Kiekviena ataskaita turi instrukcijas, kaip gauti ir apdoroti duomenis, kad galėtum būtent tokią ataskaitą paruošti.
Iš tokios kultūros atėjus į ,,Apple”, mane šokiravo taisyklių ir profesionalumo stoka. Gali į darbą
eiti su šortais ir sportbačiais, arba su kūną aptempiančiomis kelnėmis ir trumpa ,,maikute” (taip labai mėgsta vilkėti viena mano kolegė). Visi, net ir
viršininkai, nevengia vartoti keiksmažodžių, laido
netinkamus darbo aplinkai juokelius, tą daro net ir
susirinkimų metu. Užrašytų instrukcijų labai mažai,
tiesiog duoda tau kažkokius duomenis ir pasako norimą galutinį rezultatą, o šiaip ,,daryk ką nori, kaip
nori, kada nori, bet padaryk gerai”. Tai skatina kūrybingumą ir mąstymą, bet tuo pačiu metu užima
daug laiko ir sukelia įvairiausių nesusipratimų.
Esi viena iš mažytės lietuvių moterų saujelės, kuri ,,neiškrito iš karjeros vagono” – likai dirbti, pagimdžiusi dukrą. Įtariu, kad daugumai labai knieti sužino, kaip Tau tai
pavyko, kaip sekėsi sugrįžti į darbą po tų 12 apmokamų
savaičių?
Kadangi darbas ,,Nestle” sekėsi gerai, nusprendžiau neprarasti pozicijos ir grįžti, kai vaikui
buvo 4,5 mėnesio (,,Nestle” duodavo daugiau, negu
standartiniai 3 mėnesiai). Dauguma didesnių kompanijų, taip pat ir ,,Nestle”, po motinystės atostogų
grįžusioms ir kūdikius maitinančioms mamoms
suteikia galimybę nutraukinėti pieną. Taigi pradėjau naudoti taip vadinamą Motinos kambarį – jame
buvo 4 foteliai su užtraukiamomis užuolaidomis (dėl
privatumo), kriauklė, šaldytuvas ir spintelės įrangai
pasidėti. Nutraukinėdavau pieną po 2 kartus per dieną, tą dariau 8 mėnesius.

Asmeninio archyvo nuotraukos
Kadangi turėdavau labai daug susirinkimų,
kartais vieną po kito, tekdavo atsiprašyti anksčiau
ar vėluoti į kitą susirinkimą. Pasakydavau kodėl ir
niekam dėl to nekildavo problemų ar klausimų. Tokiu būdu galėjau savo mergaitę pati maitinti tiek laiko, kiek jai ir man norėjosi.
Tačiau sunkiausia buvo dėl praleisto laiko.
JAV, ne kaip Lietuvoje, biuletenių niekas nedalina.
Kai kurios kompanijos net neturi ,,sick days”, t.y. laiko sirgti. ,,Nestle” mums duodavo apie 15 laisvadienių per metus, t.y. juos gali sunaudoti, kai tu arba
tavo šeima blogai jaučiasi, arba kai nori atostogauti.
Aš visada taupydavau tas dienas kelionei į Lietuvą
ir vietinėms ilgesnėms išvykoms, tad laiko sirgti niekad nebūdavo.
Mano viršininkė neleisdavo dirbti iš namų,
neturėjau jokių darbo grafiko lengvatų. Kai susirgdavo dukra Olivija (o einant į darželį, tai nutikdavo dažnai), situacija būdavo sunki. Ne vieną
kartą visą naktį budėjau prie karščiuojančio, verkiančio vaiko, o rytui atėjus, ,,supakuodavau” ją į
darželį, o pati lėkdavau į darbą besimerkiančiomis
iš nuovargio akimis. Mano kolegė vedė į darželį vaiką, sergantį plaučių uždegimu, nes neturėjo, o gal
”taupė” laisvadienius. Sunku tai pateisinti, tačiau
tokiose situacijose kapstaisi taip, kaip tik gali.
Vėliau supratau, daug tėvų panašiai darydavo
ir sergančius vaikus vesdavo į darželį, tad dauguma
vaikų iš pradžių labai daug sirgo, o paskui įgavo imunitetą ir nebepasigaudavo viruso. Kai girdžiu, kaip
Lietuvoje mamos ima savaitėmis besitęsiančius
biuletenius tuomet, kai vaikas kosti ar sloguoja, tai
man kelia liūdną šypseną – čia, JAV, negalime sau
to leisti.
,,Apple” situacija daug geresnė šiuo atžvilgiu –
darbo grafikas lankstus, galiu dirbti iš namų, kai reikia, turiu net 2 savaites per metus ,,galimybei sirgti”, nenaudojant tam atostogų. Ta proga, kaip tyčia,
beveik niekad ir nebesergam :)

Šiuo metu dirbi ,,Apple” – vienoje geidžiamiausių pasaulio kompanijų, įsikūrusių pačioje Silicio Slėnio širdyje. Aš Tave pastatyčiau ant pjedestalo ne tik už tai, kad
dirbi garsioj ir aukštus reikalavimus darbuotojams keliančioje
kompanijoje, bet dar ir dėlto, kad pati augini dukrą. Ką
Tau reiškia dirbti ,,Apple”?
Darbas ,,Apple” man nukrito kaip iš giedro dangaus, kai prieš porą metų per ,,LinkeInd” tinklalapį gavau žinutę iš ,,Apple” personalo skyriaus, siūlantį atvykti į interviu dėl operacijų finansų analitikės darbo. Po 6 valandų trukusio interviu, jau kitą
dieną gavau darbo pasiūlymą – viskas įvyko greitai
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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

AKIŲ lIgOs
DR. ŽIBUTė ZAPARACKAS
DR. PAUL KNEPPER
Akių ligos – chirurgija
150 E. Huron, Suite 1000
Chicago, IL 60611
Valandos susitarus
Tel. 312–337–1285

Tel. 708-422-8260

ADVOKATAI

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

Tel. 773-582-4500
Valandos pagal susitarimą

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

www.draugas.org

Visas Urtės lasvas laikas skiriamas dukrelei Olivijai.
ir gana paprastai.
Didžiausią nuostabą iki šiol šiame
darbe kelia 2 dalykai: slaptumas, kai
negali net su kolegomis aptarinėti
savo darbo, ir mastelis, kai supranti,
kad didelė Vakarų pasaulio dalis laukia to naujo produkto, prie kurio tu dirbi dieną naktį, ir žinai jį ,,inside out”.
Tačiau yra ir tamsioji šio ,,svajonių
darbo” pusė – tai laikas ir energija, kuriuos nuolatos turi jam atiduoti. Šiuo
metu aš dukrą auginu viena ir skausmingai mokausi suderinti darbo ir
vaiko poreikius. Daug vakarų, grižusi po pilnos darbo dienos ir pavalgydinus bei užmigdžius Oliviją, sutvarkius virtuvę ir padarius visus kitus
namų ruošos darbus, ,,einu dirbti antrą pamainą”: sėdu prie darbo kompiuterio dar keletui valandų, o kartais
ir iki paryčių…
,,Nieko”, – pati sau sakau kitą
dieną, vos atlaikydama nuovargį, –
,,išsimiegosiu savaitgalį”. Bet ateina
savaitgalis ir Olivija mane pažadina 6
val. ryto.
,,Nieko, sakau, išsimiegosiu, kai jinai užaugs…”
Ne visus papildomus darbus galima atlikti naktį. Kartais būna susirinkimai ir konferenciniai skambučiai
vakarais, kai turiu pasiimti Oliviją iš
darželio. Tuomet konferenciniame pokalbyje telefonu dalyvauju iš namų.
Dukrai įjungiu filmuką, pati užsidarau
į kitą kambarį ir su bendradarbiaujančia kompanija Kinijoje pradedame aptarinėti detalių kainas. Kartais
Olivijai nusibosta filmukas, tada ji
visu greičiu atbėga į mano kambarį
(arba tranko duris tol, kol atrakinu) ir
pradeda kalbėti, dainuoti, arba tiesiog verkšlenti tiesiai į ragelį. Gerai,
kad tiek kolegos, esantys Amerikoje,
tiek partneriai Kinijoje supranta, pasijuokia, ir toliau tęsia derybas.
Darbas bei vaiko priežiūra užima
visą mano laiką, tad sau jo nebelieka.
Todėl bandau mėgautis mažomis per-

galėmis, pvz., sportu ar kirpykla per
pietų pertraukas. Be to, iš anksto bandau suplanuoti ilgesnius poilsio periodus, pvz., išvyką su draugėmis ar kelionę į kalnus.
Man labai patinka kelionės į kalnus, todėl bent kartą per metus planuoju ilgesnes išvykas (pernai su kolegomis ėjau į žygį Patagonijoje, šiemet
eisim Inkų keliais Peru). Tuomet ir kūnas, ir siela atsigauna, ir jokie darbai
grįžus, nebeatrodo neįveikiami.
Ar matai savo tolimesnę ateitį ,,Apple”? O jei ne, koks būtų Tavo svajonių darbas?
Tolimesnį darbą galiu įsivaizduoti
,,Apple”, bet karjerą – nelabai. Aš
kiekvieną laisvą nuo darbo minutę
stengiuosi praleisti su vaiku ir atlieku
tik tai, ką mano tiesioginis darbas
reikalauja (ir tai sudaro daug daugiau nei 40 valandų per savaitę). Kaip
gali dirbanti mama konkuruoti su šeimos neturinčiais kolegomis, kurie,
darbe praleisdami begales valandų,
gali rodyti iniciatyvą ir, užsiimdami
papildomų projektų, pasiekti geresnius
asmeninio įvertinimo rezultatus?
Konkurencija yra didžiulė ir visi
kolegos yra labai stiprūs savo srities
specialistai, tad išsiskirti gali tik rodydamas iniciatyvą ir įdėdamas daugiau valandų. To padaryti negaliu, jei
noriu pati auginti vaiką. Kad ir kaip
būtų gaila, bet šiuolaikinės milžiniškos
bendrovės vis vien verčia rinktis tarp
karjeros ir šeimos. Manau, kad dirbti
,,Apple” galiu dar ilgai, tačiau didelės
karjeros nepadarysiu, jei noriu bent
kiek laiko skirti savo vaikui. Kažkada
norisi sau pasakyti: ,,Ačiū, jau atsikandau obuoliuko, kas toliau?”
Ko labiausiai pasiilgsti Lietuvoje?
Žmonių, be abejo!
Ačiū!

www.draugofondas.org

Vidmantas Stanevičius, gyvenantis, Coldwater, MI, kartu su metinės „Draugo” prenumeratos mokesčiu atsiuntė 50 dol. Nuoširdžiai dėkojame už suteiktą finansinę paramą.
Audrius Regis, gyvenantis Arlington, VA, pratęsė metinę „Draugo”
prenumeratą ir paaukojo 50 dol. Dėkojame už ne vienerių metų paramą.

Sylvia Pikelis, gyvenanti Chicago, IL, kartu su metinės „Draugo”
prenumeratos mokesčiu atsiuntė 50 dol. Jūsų parama padės skleisti lietuvišką žodį išeivijoje.
Pat Nelia Paulauskas, gyvenanti Chicago, IL, pratęsė metinę
„Draugo” prenumeratą ir paaukojo 50 dol. Ačiū, kad skaitote, ačiū, kad
finansiškai remiate mūsų laikraštį.
Zita Rudvalis, gyvenanti Oceanside, CA, kartu su metinės
„Draugo” prenumeratos mokesčiu atsiuntė 50 dol. Jūsų dėka lietuviškas
žodis skambės tarp mūsų.
Rimas Česonis, gyvenantis Webster, NY, pratęsė metinę „Draugo”
prenumeratą ir paaukojo 50 dol. Padėka už išsaugotą lietuviško žodžio
skambėjimą.
Peter A. Bielskus, gyvenantis Hinsdale, IL, kartu su metinės
„Draugo” prenumeratos mokesčiu atsiuntė 50 dol. Jūsų parama padės
skleisti lietuvišką žodį išeivijoje.

Jean Banys, gyvenanti Lyons, IL, pratęsė metinę „Draugo” prenumeratą ir paaukojo 50 dol. Dėkojame už ne vienerių metų paramą.

Jonas Spurgis, gyvenantis Chicago, IL, kartu su metinės „Draugo”
prenumeratos mokesčiu atsiuntė 50 dol. Ačiū, kad skaitote, ačiū, kad finansiškai remiate mūsų laikraštį.
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L I E T U VA I R PA S A U L I S
Parengė Vitalius Zaikauskas

Rusijoje įamžins Lietuvos politinius kalinius
Vilnius/Jekaterinburgas (LRT.lt)
– Rusijos mieste Jekaterinburge norima įamžinti 1942 metais sušaudytų Lietuvos vyriausybės narių ir politinių
veikėjų atminimą. Tačiau tam kol kas
trukdo vis dar įslaptintos politinių
kalinių bylos Rusijos federalinės saugumo tarnybos archyvuose.
Į mišką, kur dabar įrengtas memorialas nukentėjusiems nuo politinių
represijų, sovietai vežė nukankintus ir
sušaudytus įvairių tautybių politinius bei visuomenės, meno ir mokslo
veikėjus – juos laidojo bendrame kape.
Dabar čia 1996 metais įrengtą memorialą prižiūri miesto savivaldybė, tačiau šis apleistas, iki jo nekursuoja viešasis transportas. Memorialą prižiūri
tik visuomenininkai.

Žinoma, kad šioje vietoje palaidotas 1942 metais sušaudytas 71 lietuvis.
Tarp jų – aštuoni Lietuvos trečiosios
vyriausybės ministrai: ministras pirmininkas, nepriklausomybės akto signataras Pranas Dovydaitis, ministrai
Voldemaras Čarneckis, Kazimieras
Jokantas, Antanas Endziulaitis ir kiti,
tačiau paminklinėse lentose šių lietuvių pavardžių tarp 18 tūkst. įamžintųjų
– nėra.
Lietuvos ambasadorius Rusijoje
Remigijus Motuzas sako, kad taip yra
todėl, kad šių asmenų duomenys įslaptinti.
Jekaterinburgo vicegubernatorius Aleksej Kožemiako žada, kad duomenys bus surasti ir Lietuvos politinių
kalinių atminimas bus įamžintas.

Kurortuose daugiau svečių iš užsienio
Vilnius/Birštonas/Palanga
(ELTA, „Draugo” info) – Birštonas
poilsiautojų trūkumo šią vasarą nepatiria, vis daugiau į kurortą atvyksta turistų iš kitų šalių.
Birštono turizmo informacijos
centro direktorė Rūta Kapačinskaitė
teigia, kad kurorto specifika leidžia užsitikrinti atvykstančiųjų skaičių ir
vėsesniu oru.
„Turistų šią vasarą pakankamai
daug, srautais nesiskundžiame jau kelias vasaras iš eilės. Šiemet sulaukėme
net daugiau. Tai lėmė renginiai, gerėjanti kurorto infrastruktūra, kuri pasiekiama bet kuriuo metų laiku – yra
įvairių veiklų po stogu, mums lietus
tikrai nebaisus”, – sakė R. Kapačinskaitė.
Direktorės teigimu, pastaruoju
metu matyti tendencija, kad į kurortą
atvyksta vis daugiau svečių iš užsienio,
be to, iš įvairesnių šalių.
„Pirmauja kaimyninės šalys –

Latvija, Lenkija, Baltarusija, iš Rusijos atvyksta. Šiemet sulaukėme didesnio skaičiaus svečių iš Italijos, Ispanijos, Kanados, Vokietijos”, – teigė
R. Kapačinskaitė.
O Palangoje matyti kita tendencija – mažėja svečių iš Rusijos.
Palangos turizmo informacijos
centro specialistė Alma Slaboševičienė sako, kad prie mažėjančio atvykusių Rusijos turistų srauto galėjo prisidėti įvairūs veiksniai, pavyzdžiui, politinis klimatas, rusų perkamoji galia,
turistinių krypčių pasiūla.
Palangoje ir toliau aktyviai lankosi poilsiautojai iš kur kas tolimesnių
kraštų. „Iš viso pasaulio kaip važiavo,
taip ir važiuoja: turime iš Kinijos, Japonijos, iš JAV, Anglijos. Stebime daugiau latvių ir estų – jie suaktyvėję.
Kaip ir visada – daug baltarusių. Turistų skaičiumi nesiskundžiame”, –
kalbėjo PTIC vyriausioji specialistė
darbui su turizmu A. Slaboševičienė.

Pasaulinio garso dirigentė M. Gražinytė-Tyla Vilniuje
Vilnius (ELTA) – Pasaulyje išgarsėjusi jaunosios kartos lietuvių dirigentė Mirga Gražinytė-Tyla pasirodė gimtajame Vilniuje – Vilniaus universiteto Didžiajame kieme ji dirigavo
Joseph Haydn oratoriją „Pasaulio sutvėrimas”.
M. Gražinytės-Tylos koncertiniai
maršrutai driekiasi per daugybę šalių,
o scenarijus nekinta – kiekvienas pasirodymas priverčia aikčioti iš nuostabos ir sukelia audringus žiūrovų
plojimus. Jie pasikartojo ir Vilniuje.
Susižavėjimą M. Gražinyte-Tyla
reiškia ir garsiausi pasaulio kolektyvai, ir klausytojai, ir muzikos kritikai,

išskirdami neįtikėtinai stiprios energetikos, ekspresijos, intelekto, vaizduotės bei žavesio derinį vienoje asmenybėje. Giriamas jos stulbinamas
dirigavimo stilius, preciziškumas, tikslumas bei gebėjimas išlaikyti savitumą, bet kartu rasti bendrą kalbą su orkestru.
Skambėjusiai J. Haydn oratorijai
„Pasaulio sutvėrimas” dirigentė solistais pasirinko Liną Dambrauskaitę
(sopranas), Mindaugą Zimkų (tenoras) ir Raimundą Juzuitį (bosas), su
choru „Jauna muzika” bei Šv. Kristoforo kameriniu orkestru, papildytu
estų ir austrų muzikantų pajėgomis.

Protestų purtomoje Venesueloje – rinkimų viltys
Karakasas (ELTA) – Sekmadienį
protestų purtomoje Venesueloje prasidėjo rinkimai į Konstitucinę asamblėją, kuri turės pakeisti šalies pagrindinį įstatymą, praneša BBC.
Opozicija boikotuoja šiuos rinkimus, teigdama, kad prezidentas Nicolas Maduro nori sutelkti savo rankose
visą valdžią, padedamas Konstitucinės
asamblėjos.
Vyriausybė tvirtina, jog tai vienintelis būdas užtikrinti taiką ir tvarką šalyje, kur jau daug mėnesių nesiliauja protesto akcijos, per kurias žuvo
dešimtys žmonių.
Šeštadienio vakarą protestuotojai
užblokavo daugelį gatvių šalies sostinėje Karakase, nors balsavimo išva-

karėse buvo uždrausta rengti demonstracijas.
Praėjusią savaitę šalyje įvyko opozicijos surengtas neoficialus referendumas, kuriame dalyvavo daugiau
kaip 7 mln. žmonių (iš viso Venesueloje
yra 19,5 mln. įregistruotų rinkėjų). 98
proc. balsavusiųjų buvo prieš Konstitucinės asamblėjos sušaukimą.
Daugiau kaip 6 000 žmonių iškėlė
savo kandidatūras į Konstitucinę
asamblėją, kurią sudarys 545 deputatai.
Tarp kandidatų nėra nė vieno opozicijos atstovo.
Opozicijos lyderiai pareiškė, kad
tęs protesto kampaniją tol, kol Prezidentas N. Maduro atsistatydins.

ES imasi teisinių veiksmų prieš Lenkiją
Briuselis (ELTA) – Europos Komisija (EK) pradėjo teisinius veiksmus
prieš Lenkiją dėl jos vyriausybės bandymų pažeisti teisėjų nepriklausomumo principą. Varšuvai duotas vienas
mėnuo pateikti savo atsakymus.
Europos Sąjungos (ES) komisarai
pradėti pažeidimo nagrinėjimo procedūrą nusprendė liepos 26 dieną. Tai
buvo pirmasis žingsnis teisiniame procese, kurio finalas gali įvykti ES Aukščiausiajame Teisme – ES Teisingumo
Teisme.
EK nerimauja dėl naujais įstaty-

mais Lenkijos teisingumo ministrui suteikiamos galios veikti visiškai savo
nuožiūra – pratęsti pensinio amžiaus
sulaukusių teisėjų mandatus, taip pat
skirti ir atleisti teismų pirmininkus ir
t.t.
EK nepatenkinta ir lenkų planuojamu skirtingu moterų ir vyrų teisėjų
išėjimo į pensiją amžiumi, atitinkamai
60 ir 65 metų.
EK teigimu, Lenkijoje stumiamas
teisės aktas pakerta teisėjų nepriklausomumo principą ir laužo ES sutarties nuostatas.

JAV išbandė naują gynybos sistemą
Washingtonas (1 puslapis) – JAV
pajėgos liepos 29 dieną vadinamosios
Didžiausio aukščio oro erdvės gynybos
sistemos (Terminal High Altitude Air
Defense, THAAD), kurią amerikiečiai
siekia dislokuoti Pietų Korėjoje, bandymas įvyko praėjus dviem dienoms po
antrojo Pchenjano tarpžemyninės ba-

listinės raketos (ICBM) paleidimo.
Per JAV bandymą virš Ramiojo
vandenyno iš karinių oro pajėgų lėktuvo C-17 buvo paleista vidutinio nuotolio raketa, o Aliaskoje dislokuota
THAAD sistema „aptiko, sekė ir perėmė taikinį”, sakoma JAV Priešraketinės gynybos agentūros pranešime.

Australija išvengė lėktuvo numušimo
Sidnėjus (BNS) – Sidnėjuje per reidus buvo suimti keturi islamistų įkvėpti asmenys, įtariami planavę numušti
lėktuvą savadarbiu sprogstamuoju
įrenginiu.
„Galiu pranešti, kad praėjusį vakarą buvo surengta didelio masto kovos su terorizmu operacija, per kurią

buvo užkirstas kelias teroristų planams numušti lėktuvą”, – sakė Australijos ministras pirmininkas Malcolm Turnbull.
Pareigūnai nepatikslino, ar įtariamieji taikėsi į vietinį, ar į tarptautinį skrydį. Žiniasklaida praneša, kad
taikytasi į vieną vietinių skrydžių.

Seniausias pasaulyje choras gastroliuos JAV

Milijonas Vilniui skirtų euro monetų
Vilnius (Lietuvos bankas) – Į apyvartą išleistas milijonas Vilniui skirtų 2 eurų monetų. „Tai proginė 2 eurų
moneta, kuri kaip mokėjimo priemonė gali būti naudojama visoje euro zonoje”, – sakė Lietuvos banko Grynųjų
pinigų departamento Politikos, emisijos ir kontrolės skyriaus viršininkas
Egidijus Paleckis.
Pasak jo, iš į apyvartą išleidžiamo
milijono monetų 10 tūkst. jų bus BU kokybės. Šios monetos yra skirtos kolekcininkams.
Naujoji moneta bus skirta Vilniui, siekiant Europoje garsinti Lietuvos sostinę.
„Monetoje pavaizduotas Vilniaus
senamiestis, įrašytas į UNESCO pa-

Vatikano choras susigrąžino buvusią šlovę.

Milijonas naujųjų euro monetų garsins Vilnių visoje Europoje.
LB nuotr.
saulinį paveldą”, – sakė pareigūnas.
Lietuva eurą įsivedė 2015 metais.

Roma (Vatikano radijas) – Vatikano Siksto koplyčios choras išvyksta į
pirmąjį per 30 metų turą po Jungtines
Valstijas, siekdamas New Yorko, Washingtono ir Detroito žiūrovams parodė,
kad atsikratė savo įpročių, dėl kurių pelnė „Siksto rėksnių” reputaciją.
20 suaugusiųjų ir 30 berniukų choras, dar vadinamas „Popiežiaus choru”,
yra seniausias pasaulyje. Giedoti pontifikams jis pradėjo prieš maždaug 500
metų. Šiandien jis reguliariai pasirodo

Pri.org nuotr.
Siksto koplyčioje, Šv. Petro bazilikoje,
kai popiežius aukoja ten Mišias.
Girdint choristų švelnius balsus,
sunku net įsivaizduoti, kad vos prieš kelerius metus jie būdavo vadinami „Siksto rėksniais”, nes per savo pasirodymus
jie daugiau dėmesio skirdavo garsui, o
ne atlikimo technikai.
Dabar choras vėl pritraukia talentus. Šiuo metu chore dainuoja dainininkai iš Lenkijos, Didžiosios Britanijos, Brazilijos ir Argentinos.
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Be žinios dingęs pulkininkas
STASYS IGNATAVIČIUS
Rugpjūčio 7 d. sukanka 120 metų, kai
gimė Lietuvos karinis veikėjas, Lietuvos
didžiojo kunigaikščio Gedimino pulko
vadas, generalinio štabo pulkininkas
Leonas Gustaitis.
is gimė 1897 m. rugpjūčio 7 d. Marijampolės apskrityje, Jiestrakio kaime. 1908 m. baigė pradžios mokyklą ir įstojo mokytis į Veiverių mokytojų seminariją, kurią baigė 1915 m. Mokytojavo Marijampolės
apskrityje. 1917 m. apsigyveno Kėdainių apskrities Gudžiūnų valsčiuje ir
mokytojavo Devynduonių pradinėje
mokykloje, lankė mokytojų kursus, kuriuose kartu dėstė lietuvių kalbą.
Po 1918 m. Vasario 16-osios Nepriklausomybės Akto paskelbimo ir
Lietuvos valstybingumui ėmus grėsti
pavojui, 1919 m. kovo 28 d. savanoriu
įstojo į Lietuvos kariuomenę, tačiau
dalyvauti kovos veiksmuose neteko,
nes buvo paskirtas mokytis į karo
mokyklą, kurią baigė gruodžio mėn.
drauge su II laidos karininkais. Jam
buvo suteiktas leitenanto laipsnis.
1920 m. vasario-gruodžio mėn. dalyvavo kautynėse su lenkais ties Turmantu, Seinais, Varėna, Trakais. 1920
m. gruodžio mėn. paskirtas 6-ojo pėstininkų pulko kuopos vadu. 1921 m.
jam suteiktas vyr. leitenanto laipsnis.
1922 m. balandžio mėn. skiriamas pulko vado adjutantu. Šiose pareigose
tarnavo iki 1923 m. liepos mėn. ir grįžo į kuopos vado pareigas. 1926 m. baigė Aukštuosius karininkų kursus ir
rugsėjo mėn. paskirtas 9-ojo pėstininkų pulko vyresniuoju karininku. 1927
m. vasario mėn. jam suteikiamas kapitono laipsnis. Tų pačių metų gruodžio mėn. atšaukiamas iš 9-ojo pėstininkų pulko ir skiriamas Karo mokslo valdybos vadovėlių rengėju. 1928 m.
– majoras. Siunčiamas mokytis į Italijos Generalinio štabo akademiją Turine, kurią baigė 1932 m. Baigęs akademiją dirbo Lietuvos kariuomenės
Generalinio štabo 2-ajame ir 3-ajame
skyriuose, nuo 1934 m. kovo mėn. – Generalinio štabo 2-ojo (žvalgybos) skyriaus viršininkas, nuo rugpjūčio mėn.
– dar ir Karo mokyklos lektorius. Tų
pačių metų lapkričio mėn. jam suteikiamas pulkininko leitenanto laipsnis.
1936 m. balandžio 8 d. Respublikos
Prezidento Antano Smetonos įsakymu
Leonas Gustaitis skiriamas 1-ojo pėstininkų (Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino) pulko vadu (pulkas tuomet buvo dislokuotas Ukmergėje). Per
eilinę atestaciją (kiekvienais metais
Lietuvos karininkai būdavo atestuojami) jo byloje buvo įrašyta: „...aukšto intelekto, griežtos moralės, galantiškas, labai išsilavinęs, mokantis kelias užsienio kalbas (pulkininkas gerai
mokėjo italų kalbą, kalbėjo vokiškai,
lenkiškai, rusiškai, su žodynu skaitė
ispaniškai ir prancūziškai), žinantis
karinę tarnybą Lietuvos karininkas”.
Tais pačiais metais jam buvo suteiktas
generalinio štabo pulkininko laipsnis (pulkininko laipsnis suteiktas 1939
m.).
1939 m., pasirašius savitarpio pagalbos sutartį tarp Lietuvos ir Sovietų Sąjungos, plk. L. Gustaitis gavo
įsakymą su pulku vykti į Vilnių. Vilniuje pulkas gavo garbingą užduotį iškelti Lietuvos trispalvę Gedimino pilies bokšte. 1939 m. spalio 29 d., 10 val
ryto, grojant pulko orkestrui ir griau-

J

1935 m. pulkininkas Leonas Gustaitis (antras iš kairės).
džiant artilerijos saliutui, vėliavą iškėlė pulko vadas plk. L. Gustaitis. Kadangi pulkas buvo dislokuotas Vilniuje, netrukus į Vilnių persikėlė ir jo
šeima (žmona Ona PetruškevičiūtėGustaitienė ir augintinė (įdukra) Irutė , – Ona Gustaitienė buvo jos teta).
Prieš pat sovietinę okupaciją, 1940
m. vasario mėn., plk. L. Gustaitis skiriamas 1-osios pėstininkų divizijos
štabo viršininku. Netruko prabėgti
keli mėnesiai. Artėjo grėsmingi mūsų
valstybei įvykiai – 1940 m. sovietinė
okupacija. Pulkininkas jautė, kad Tėvynei ir šeimai gresia dideli pavojai.
Dar 1940 m. birželio 5 d. jis parašo testamentą, kuriuo visą savo turtą palieka žmonai (testamentas taip ir liko
nepatvirtintas notaro, nes įvykiai rutuliojosi labai sparčiai). Lietuvą okupavus Sovietų Sąjungai ir likviduojant
Lietuvos kariuomenę, plk. L. Gustaitis 1940 m. rugsėjo mėn. paskiriamas
Raudonosios armijos 29-ojo teritorinio
šaulių korpuso 179 šaulių divizijos
štabo viršininku. Dėl mokslo Italijoje
(mokėsi B. Musolinio valdymo laikotarpiu) ir slaptos komandiruotės į Vokietiją 1933 m., kai į valdžią jau buvo
atėjęs A. Hitleris, L. Gustaitis buvo
nuolat enkavedistų stebimas, ir tai
jis jautė, – apie tai pasakojo žmonai ir
artimiesiems.
Gustaičių augintinė Irena (Morkūnienė) gerai prisiminė tą baisią
1940 m. gruodžio 28-osios naktį. Ji pasakojo: „Jau prieš tai pulkininkas L.
Gustaitis nuolat buvo blogos nuotaikos, tarsi nesavas. Toks jis paprastai
nebūdavo, matyt, kažką jautė. Naktį,
kuomet mudvi su teta miegojom, jį iškvietė į štabą. Po to, kai jis ten išvyko,
netrukus atėjo enkavedistai (civiliais
drabužiais), bute darė kratą. Jau tuomet supratome, kad jis nebegrįš. Viską bute sujaukė, paėmė daug nuotraukų, asmeninių pulkininko daiktų”.
Iš pradžių jis kalėjo Lukiškėse, vėliau buvo pergabentas į Rygos kalėjimą, iš ten – į Petropavlovską. 1941 m.
rugsėjo 27 d. Ypatingojo pasitarimo nuteistas (už ką buvo nuteistas, nepavyko išsiaiškinti) 8 metams pataisos darbų ir spalio 4 d. SSRS NKVD I spec.
skyriaus 4-ojo poskyrio viršininko pavaduotojo įsakymu išvežtas į Karagandos lagerį. Čia jo pėdsakai ir dingo, nežinoma ir tiksli mirties ar nužudymo data. Kai kuriuose šaltiniuose minima 1942 m. balandžio 4 d. Ka-

ragandoje. Bet ar tai tiesa? Tokio likimo – „dingęs be žinios” – po sovietinės
okupacijos susilaukė dešimtys Lietuvos kariuomenės karininkų, puskarininkių, karių, šaulių...
1962 m. sovietų valdžia jį reabilitavo… po mirties, bet reabilitavimo dokumentuose nebuvo nurodyta, už ką
buvo teisiamas, ir mirties (ar žūties,
nužudymo) data. Paprasčiausiai – rea-

bilituotas po mirties.
Už nuopelnus ir pasižymėjimą
pulk. Leonas Gustaitis buvo apdovanotas Lietuvos didžiojo kunigaikščio
Gedimino 3 ir 4 laipsnio ordinais, Lietuvos kariuomenės kūrėjų-savanorių
ir Lietuvos Nepriklausomybės 10-mečio medaliais, Latvijos Trijų Žvaigždžių 3-io laipsnio ordinu ir Latvijos Išsivadavimo 10-ųjų metinių medaliu.

JAV LKMA SUVAŽIAVIMAS

2017 m. spalio 28 d. 10:30 val. r. Putname, Nekalto Prasidėjimo vienuolyne įvyks
visuotinis JAV lietuvių katalikų mokslo akademijos (LKMA) suvažiavimas, kuriame bus renkama nauja valdyba. Nariai galės rinkimuose dalyvauti nuotoliniu būdu, paskirdami savo mandatą kitam nariui arba atsiųsdami balsavimo
lapelį dr. Tomui Girniui.
Visus, kurie domisi išeivijos lietuvių moksliniu darbu, maloniai kviečiame atvykti į mokslinę suvažiavimo dalį, kuri prasidės 1 val. po pietų. Kalbės keturi prelegentai: dr. Moaciras de Sa Pereira (Literatūra), Nomeda Girniūtė (Biologija – vėžys), Ona Traitor (Istorija) ir Kendall Svengalis-Žvingalis (Rašytojas).
Po paskaitų bus galima aplankyti Amerikos lietuvių kultūros archyvą.

Birutė V. Kozica, gyvenanti Daytona Beach, FL, kartu su metinės
„Draugo” prenumeratos mokesčiu atsiuntė 50 dol. Dėkojame už ne vienerių metų paramą.

Algis Vedeckas, gyvenantis Massapequa, NY, pratęsė metinę „Draugo” prenumeratą ir paaukojo 60 dol. Ačiū, kad skaitote, ačiū, kad finansiškai
remiate mūsų laikraštį.

Dr. Paul Mileris, gyvenantis Omaha, NE, pratęsė metinę „Draugo”
prenumeratą ir paaukojo 50 dol. Dėkojame už suteiktą paramą.

Algis Kaunelis, gyvenantis Farmington, MI, kartu su metinės
„Draugo” prenumeratos mokesčiu atsiuntė 50 dol. Nuoširdus ačiū, kad remiate lietuvišką spausdintą žodį.

Elena Radas, gyvenanti Livonia, MI, pratęsė metinę „Draugo”
prenumeratą ir paaukojo 50 dol. Jūsų dėka lietuviškas žodis skambės tarp
mūsų.

Algirdas Saulis, gyvenantis Clarendon Hills, pratęsė metinę „Draugo” prenumeratą ir paaukojo 50 dol. Padėka už išsaugotą lietuviško žodžio
skambėjimą.
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■ Šv. Mišios, kuriose bus meldžiamasi
už tai, kad Motina Marija Kaupaitė būtų paskelbta palaimintąja, aukojamos rugpjūčio
5 d., šeštadienį, 9:30 val. r. Šv. Kazimiero centro koplyčioje, 2601 W. Marquette
Rd., Chicago, IL. Mišias atnašaus kun. Gerald Riva. Po Mišių – vaišės. Visi laukiami.
Daugiau informacijos tel. 773-776-1324.
■ Amerikos lietuvių Beverly Shores klubas
rugpjūčio 5 d., šeštadienį, kviečia į gegužinę ,,Lituanica” parke. Pradžia – 11:30
val. r. Gamtos prieglobstyje jūsų laukia muzika, loterija, maistas ir gaivinantys gėrimai.
Daugiau informacijos tel. 219-512-3493
arba el. paštu: rutasida@hotmail.com.
Visi labai laukiami.

DRAUGAS

2017 RUGPJūčIO 1, ANTRADIENIS

■ Rugpjūčio 27 d. vyks tradicinė Pasaulio lietuvių centro vasaros gegužinė-piknikas. Skambės muzika, bus lietuviško maisto, žaidimų vaikams ir suaugusiems, vyks
loterija. Prekybininkai, norintys dalyvauti šioje šventėje, kviečiami atsiliepti iki rugpjūčio 1 dienos. Daugiau informacijos – darbo valandomis PLC raštinės tel. 630257-8787. Visi kviečiami dalyvauti.
■ Pasižymėkite savo kalendoriuose: iškilmingi metiniai ,,Draugo” pietūs rengiami spalio 29 d., sekmadienį, Pasaulio lietuvių centro didžiojoje salėje. Savo dalyvavimu paremsite laikraštį.

http://draugokalendorius.org

Liepos 12 dieną ,,Draugas” šventė
savo 108-ąjį gimtadienį!

Krepšinio sirgalių
dėmesiui!
2017 metų Europos
krepšinio čempionato
(rugpjūčio 30 – rugsėjo 6 d.)
Lietuvos rinktinė pirmąjį
etapą pradės varžybomis
Tel Avive, Izraelyje.
Norintys stebėti varžybas, prašome paskubėti įsigyti bilietus
(iš 344 bilietų lietuvių sekcijoje beliko 39).

5 bilietų kaina – 250 eurų.
Bilietus užsisakyti el. paštu:

sekla@audros.pranasai.lt
arunas117@hotmail.com

Ta proga skelbiame ypatingą
prenumeratos vajų:

užsakykite laikraštį ir gaukite dovanų
internetinę prenumeratą tam
pačiam laikotarpiui.
Užsiprenumeruosite
,,Draugą” pusmečiui?
Nemokamą internetinę prenumeratą
pusmečiui galėsite padovanoti savo
bičiuliui ar giminaičiui.
Kreipkitės į
Audronę Kižytę
tel. 630-805-1404

Tapkite

DRAUGO
skaitytojais
NAUJIEMS PRENUMERATORIAMS
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

Pasidalinkite nuomone
www.facebook.com/draugolaikrastis

Kviečia Meno 8 dienos
Rugpjūčio 20– 27 d.
Kviečiame visus kūrybinės dvasios žmones, nuo 21 m. iki pensijinio amžiaus, praleisti 8 dienas miškų apsuptoje Neringos stovykloje, esančioje Vermonto valstijoje.
Praktinius užsiėmimus ves profesionalai lietuviai dailininkai, menininkai, rašytojai. Programa vedama lietuvių kalba ir skirta meno mėgėjams bei sveiką gyvenseną
puoselėjantiems žmonėms.
Daugiau informacijos ir registracijos anketas rasite neringa.org svetainėje.

Skaitykite „Draugą”
oro uoste, autobuse,
vasarnamyje,
gamtoje – visur,
kur tik norite,
naudodamiesi iPad!

