
Paskutinę liepos savaitę, 23-30 dienomis, Dainavoje
vyko Ateitininkų sendraugių stovykla. Joje dalyva-
vo daugiau kaip 230 stovyklautojų – sendraugių ir jų
atžalų.  Stovyklos tema ,,Atgaivink!”  paimta iš Šv. Raš-

to: ,,Kiekvienu atveju Kristus apreiškia mums Tėvą, yra Jo
siųstas Žodis, kuris gelbsti ir atkuria, kuris krinta kaip lie-
tus į žemę ir ją atgaivina”. Taip stovyklos dalyviai buvo kvie-
čiami atgaivinti savo aplinką bei atsinaujinti patys.

Šių metų stovyklos ruošos komitete darbavosi Daina Čy-
vienė, Vanessa Kašelionis, Rūta Kulbienė, Daina Matusai-
tienė, Linas Mikulionis ir Jūratė Žukauskienė. Stovyklos ka-
pelionas buvo kun. Marius Talutis, Punsko parapijos vika-

ras. Jam talkino klierikas Mantas Mileris SJ. bei kelias die-
nas po Moksleivių stovyklos pasilikę kun. Lukas Laniauskas
SJ ir klierikas Linas Braukyla.

Netrūko ir norinčių pasidalinti stovyklavimo įspū-
džiais. Juos parašė Audra Kubiliūtė-Daulienė, Lionė Kaz-
lauskienė, Dalia Sadauskienė, Ramunė Kubiliūtė, Rita Gied-
raitienė, Rūta Gaškienė ir Mantas Mileris SJ, – kiekvienas api-
būdindamas vis kitą dieną. O kadangi dienos ilgos, pripil-
dytos nuotykių ir užsiėmimų, tai ir aprašymai ne trumpi.
Spausdinsime juos keliuose šeštadienių numeriuose. 

– 6 psl.
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„Atgaivink!”

Ernesta: kiekvieno žmogaus gyvenimą ir likimą kuria jo paties mintys.

Dar viena Dianos Plačiakienės
tinklalapio ,,Mano Amerika”
(http://manoamerika.blogs-

pot.lt) herojė – Ernesta Trainytė Šul-
cas. Tai moteris, kuri ne tik suge-
bėjo išsigydyti savo palūžusią sie-
lą bei susitvarkyti gyvenimą, bet iš-
moko padėti pasveikti ir kitiems. O
kaip Ernestai pavyko iš tos savo ne-
lengvos patirties susikurti profesi-
ją ir darbą – sužinosite paskaitę Dia-
nos ir Ernestos pokalbį. 

DIANA PLAČIAKIENĖ

Kadangi susipažinome per tink-
laraštį, o ,,Facebook” apie Jus infor-
macijos labai nedaug, ar galėtumėte
apie save papasakoti daugiau? Koks
buvo Jūsų kelias į Ameriką? 

Gimiau ir užaugau Kaune, šei-
moje, kur alkoholis ir barniai buvo

Ernestos profesija

kasdienybė, o pats gražiausias  žodis,
kurį girdėdavau iš savo tėčio, buvo ,,dur-
nė”. Nors aplinkiniams atrodė kitaip, iš-
ties turėjau be galo žemą savivertės
jausmą ir įsitikinimą, kad man kažkas
yra ne taip. Nors tokia būsena man la-
bai trukdė džiaugtis gyvenimu, ta-

čiau  kartu atvedė mane ten, kur esu
šiandien.

Svajojau studijuoti psichologiją.
Tačiau ši svajonė neišsipildė (tik po 15
metų supratau, kad man dėl to labai pa-
sisekė). Baigiau Verslo administravimą
ir vadybą.  – 8  psl.

gimusi iš
poreikio
padėti sau

kvietė ateitininkų stovykla Dainavoje
Dainos Čyvienės nuotr.
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KUN. LIUDAS MILIAUSKAS

Neapsigaukite! Iš Dievo nepasišaipysi.
Ką žmogus sėja, tą ir pjaus. 

(Laiškas Galatams 6:7)

Šiuo laikotarpiu daugelis džiau-
giasi ir su kitais dalijasi savo pa-
vasarinės sėjos vaisiais. Todėl,

manau, yra labai geras laikas prisi-
minti, ką Biblija byloja apie mūsų gy-
venimo sėją ir pjūtį. Šventojo Rašto žo-
dis labai aiškus – jame teigiama, kad
kiekvieną dieną mes sėjame ir pjau-
name. Sėjame ateitį, pjauname tai, kas
pasėta praeityje, bei viskam ateina
pjūties ir derliaus laikas. 

Šiandieninis tavo gyvenimas yra
derlius to, ką sėjai praeityje, o ateityje
pjausi tai, kuo gyveni šiandieną. Dievas
sako, kad kiekvienas pjauna tai, ką pa-
sėja, pjauna vėliau nei sėjo ir pjauna
gausiau negu pasėjo. Neturi reikšmės,
ar mes tuo tikime ar ne – šis principas
nesikeičia, ir iš Dievo nepasišaipysi.
Dažnas galvoja, kad niekas nieko ne-
mato, tačiau mes esame perspėjami ne-
apsigauti, nes sėjos vaisiai mus pasi-
veja daug vėliau nei sėjome ir gausiau
nei pasėjome. Kiekvienai blogai ar ge-
rai sėklai Dievas numato teisingiausią
pjūties laiką, formą ir aplinkybes. Tu-
rime tvirtai tuo principu tikėti, nes jis
mums suteiks kantrybės, ramumo ir iš-
vaduos iš pagundos patiems tapti tei-
sėjais prieš laiką. Tad neteiskite ko
nors prieš laiką, iki ateis Viešpats, ku-
ris nušvies, kas tamsoje paslėpta, ir at-
skleis širdžių sumanymus. (1 Kor. 4:5).  

Dievas aiškiai sako, kad niekas
nelieka nepastebėta: jei tu kažką pa-
matei, gali būti ramus – dangus tai irgi
mato. Tik skirtingai nei tu, dangus
mato slaptus širdžių sumanymus, mato
situacijas ir aplinkybes, dėl kurių žmo-
gus gyvenimo kelyje pasėjo vienokius
ar kitokius dalykus. Ne viskas yra
taip, kaip mums atrodo. Žmogaus akis
nemato daugelio dalykų, kurie priver-
čia aplinkinius pasielgti vienaip ar
kitaip. Teisimas prieš laiką mus var-
gina, vagia ramybę, neretai užtraukia
gėdą ir sunkiu akmeniu spaudžia są-
žinę. Dievas nori tave nuo viso to ap-
saugoti sakydamas: palik tai man! Be
tikėjimo ir Dievo pagalbos tai padary-
ti neįmanoma, nes kol Dievas nėra
mūsų gyvenimo šeimininkas, mes pa-
tys norime būti dievais ir teisėjais.
Kartais žmonės galvoja, kad Dievas ne-
mato ar vėluoja, tačiau taip nėra, ge-
rosios ar blogosios sėklos augimas ir ar-
tėjimas link pjūties vyksta nuolatos. Ar
žmogus miega, ar keliasi, ar naktį, ar

dieną, sėkla dygsta ir auga, jam visiškai
nežinant kaip (Markaus 4:27).

Todėl nereikia stebėtis, kad tarsi iš
nežinios mus užklumpa palaiminimų
ar nelaimių pjūtis. Ši žinia yra ir gera,
ir bloga. Gera tiems, kurie sėja gerą
sėklą, o bloga tiems, kurie nežiūri ką
ir kaip sėja kasdienybės kelyje. Tie, ku-
rie sėja gerą sėklą, gali gyventi ramy-
bėje, nes jų laukia palaiminimų pjūtis
tinkamiausiu laiku ir tinkamiausioje
vietoje. O tie, kurie nežiūri, ką ir kaip
sėja, nuolat gali laukti netikėtos pjūties
ir nemalonaus derliaus. Šis sėjos ir pjū-
ties principas skatina mus atidžiai ir su
dėkingumu išgyventi kiekvieną gyve-
nimo dieną. Aš vis prisimenu pasako-
jimus žmonių, kurie kiekvieną rytą
maldoje pradėjo prisiminti šį principą
ir ėmė sąmoningai sekti, ką sėja savo
mintimis, žodžiais bei darbais. Jei nie-
kada to nebandėte – pabandykite ir pa-
jusite, kaip tai keičia jūsų gyvenimą! 

Šis principas mus ne tik skatina

aktyviai sekti savo mintis, žodžius bei
darbus, bet ir prižiūrėti, kad kiti į
mūsų gyvenimą neprisėtų blogųjų sėk-
lų. Biblijoje skaitome, kad žmogui ne-
budint prie savo ,,gyvenimo dirvos”,
joje būtinai apsilanko priešas, kuris
prisėja blogųjų sėklų. Vėliau nesu-
prantame, kas vyksta – lyg nieko blogo
nesėjame, o vis užklumpa nemaloni
pjūtis. Turime stebėti ne tik tai, ką da-
rome mes patys, bet ir tai, ką kiti daro
mūsų gyvenime, ką įsileidžiame į savo
gyvenimą, ko klausome, su kuo ben-
draujame. Pasakysite, kad viskas
skamba gal ir gerai, bet nėra taip leng-
va šį principą ,,įauginti” į kasdienybę.
Daugelis kovojame tą vidinę kovą sa-
vyje, kurią patyrė ir apaštalas Paulius.
Mat gero trokšti sugebu, o padaryti – ne.
Aš nedarau gėrio, kurio trokštu, o darau
blogį, kurio nenoriu” (Laiškas Romie-
čiams 7:18–19). 

Norime to ar ne, bet be Dievo pa-
galbos ir apsaugos šio principo nusu-
gebėsime pilnai pritaikyti savo gyve-
nime. Jei Viešpats nestato namų, veltui
triūsia tie, kurie juos stato. Jei Viešpats
nesaugo miesto, veltui budi sargai (Psal-
mė 127:1). Norint, kad teisinga sėja ir
pjūtis būtų tavo kasdienybė, o gyveni-

mo dirva apsaugota nuo blogųjų sėklų,
turi pilnu pasitikėjimu atsiduoti į ran-
kas to, kuris nei miega, nei snaudžia.
Tavo kojai suklupti jis neleis; tas, kuris
tave globoja, budi <> nei snaudžia, nei
miega! Viešpats saugo tave nuo viso, kas
pikta, jis saugos  tavo gyvastį <> dabar
ir amžinai (Psalmė 121).

Neapsigaukite!

PADĖKA

Ačiū „Draugo” redakcijai už pa-
skelbtą Algio Vaškevičiaus straipsnį
(„Draugas”, š. m. liepos 13 d.) apie
mano tėtį Joną Vileišį: „Pirmasis Kau-
no burmistras sugrįžo į Laisvės alėją”.

Ir ne tik grįžo į Laisvės alėją. Pa-
sižvalgius, rodos, jis šio miesto nieka-
da ir nepaliko.  Apie tai byloja tų laikų
pastatai, moderniški įrenginiai per-
tvarkant juos naujam laikinosios sos-
tinės gyvenimui, po to, kai miestas, po
ilgos rusų okupacijos, buvo nepapras-
tai apleistas.

Buvo įspūdingas skulptūros pri-
statymas. Taip pat noriu pareikšti sa -
vo didelę padėką išeiviams, šio projek -
to sumanytojams, giminėms ir ki-
tiems, be kurių pagalbos šis mano
tėvo pagerbimas nebūtų įvykęs.

Rita Vileišytė-Bagdonienė
Southbury, CT

Šią savaitę Vyriausioji rinkimų ko-
misija (VRK) paskelbė išvadą, kad
Europos piliečių iniciatyvą santuokai
ir šeimai apsaugoti „Mama, tėtis ir vai-
kai” (Mum, Dad & Kids) Lietuvoje
savo parašais parėmė 38 811 piliečių.

Šia pilietine iniciatyva siekiama
Europos Sąjungos (ES) teisėje
nustatyti, kad santuoka yra

vyro ir moters sąjunga, o šeima - pa-
grįsta santuoka ir (arba) giminyste.
Taip tikimasi prigimtinę šeimos
sampratą įtvirtinti kaip minimalų
bendrą ES vardiklį ir išvengti prie-
vartos šalims narėms priimti kito-
kias šeimos sampratas, jei jos to ne-
norėtų. Pagal tokį apibrėžimą šeima
būtų laikomi, pavyzdžiui, vieniša
mama ar tėtis  ir  jų vaikai,  tačiau
šeima  nebūtų  laikomos vienalytės
partnerystės. Toks termino „šeima”
vartojimas galiotų bendruosiuose
ES teisės aktuose, o šalys narės savo
nacionalinėje teisėje galėtų įtvirtin-
ti ar palikti galioti kitokius šeimos
apibrėžimus. 

Lietuvos piliečių, parėmusių ini-
ciatyvą, parašus VRK įteikė Laisvos
visuomenės institutas. Per trijų mė-
nesių laikotarpį VRK turėjo patik-
rinti per 45 tūkst. fizinių ir elektro-

ninių piliečių parašų. VRK narės
Svetlanos Misevičienės teigimu, pa-
teiktų parašų skaičius po patikros su-
mažėjo dėl neteisingai nurodytų as-
mens duomenų bei išbraukus nepil-
namečių, ne ES piliečių ir pasikar-
tojančius parašus. 

Laisvos visuomenės instituto di-
rektorės Salomėjos Fernandez Mon-
tojo teigimu, visuomeninės organi-
zacijos ir parašus rinkę savanoriai at-
liko labai didelį darbą, tačiau, kita
vertus, iniciatyvos sėkmę lėmė Lie-
tuvos ir kitų ES šalių visuomenių pa-
rama jos siūlomai idėjai.

Pagal Lisabonos sutartį, sie-
kiant, kad ES institucijos nagrinėtų
piliečių iniciatyvą, būtina surinkti
bent 1 mln. ES piliečių parašų iš ne
mažiau kaip 7 šalių narių. Kiekvie-
noje iš jų iniciatyvą pasirašyti turi
tam tikras minimalus piliečių skai-
čius. Iniciatyvą „Mama, tėtis ir vai-
kai” turėjo palaikyti bent 8 250 Lie-
tuvos piliečiai, taigi, remiantis VRK
išvada, šis reikalavimas viršytas
maždaug keturis kartus. Daugiau
nei minimalų skaičių parašų surin-
ko 14 iniciatyvoje dalyvavusių ES
valstybių narių, pavyzdžiui, Vokie-
tija, Kroatija, Suomija, Prancūzija,
Lenkija, Rumunija, Slovakija. 

ELTA

Lietuva rinko parašus dėl 
šeimos apibrėžimo
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Apsipirkti – malonumas, ar veltui sugaištas laikas?

Apsipirkinėjimas – tai tema,
kuria diskutuoti ir daug pa-
sakyti gali ekonomistai, fi-
nansininkai, dietologai, ma-

dos ir reklamos kūrėjai, psichologai.
Na, šiaip jau minčių apie pirkimą tu-
rėtų daugelio žemėje esančių pro-
fesijų atstovai. Juk visi esame pir-
kėjai. O pirkimas sau ir savo šeimos
nariams ar dovanos draugams už-
ima ne tokią mažą mūsų laiko dalį. 

Mokslininkai sako, kad apsipir-
kinėjimas gerina žmogaus sveikatą
ir prailgina gyvenimą. Mat vaikš-
čiodami po parduotuves tampame
fiziškai aktyvesni, geriau bendrau-
jame su aplinkiniais. Juk apsipirki-
mas yra ne tik fizinis, bet ir sociali-
nis užsiėmimas. Didžiojoje Britani-
joje atlikti tyrimai parodė, kad vi-
dutiniškai 18 dienų per metus pra-
leidžiame apsipirkinėdami par-
duotuvėse. Per visą gyvenimą taip
susidaro net 8 metai. 

Tiesa, pastaruoju metu tokius
apskaičiavimus reikėtų atlikti iš
naujo. Nes apsipirkinėjimas persi-
kelia į elektroninę erdvę. Prekybos
centrai skambina pavojaus varpais:
didžiausiais jų konkurentais tampa
elektroninės parduotuvės. O kai
kurios kompanijos pamažu visą
savo prekybą perkelia į internetą.
„The Wall Street Journal” dar ba-
landį rašė, kad Amerikoje fizinės par-
duotuvės yra uždaromos rekordiniu
greičiu. Prognozuojama, kad šiemet
įvairiose valstijose bus uždaryta
net 8,6 tūkst. įvairių parduotuvių –
daugiau negu per 2008 metų rece-
siją. Visų pirma, jų pristatyta per
daug, o antroji priežastis – žmonės
vis dažniau renkasi pirkimą elekt-
roninėje erdvėje.

Kaip ir kur mėgstate 
apsipirkti jūs?

Laima Žliobienė: 
Anksčiau, kai buvau jauna, gyve-

nimas vertė daugiau laiko leisti par-
duotuvėse. Kai tik atvažiavome į Ame-
riką, norėjosi pasipuošti, tačiau per-
mokėti nesinorėjo. Todėl pigesnio ir ko-
kybiško daikto paieškos įvairiose par-
duotuvėse atimdavo daugiau laiko.
Vėliau pirkdavau šeimai maistą, dra-
bužius, veždavau pripirkusi maišais. O
jeigu koks drabužis kam nors netik-
davo, veždavau atgal į parduotuvę grą-
žinti. 

Labai nemėgstu apsipirkinėti. Nie-
kada nemėgau, bet dabar, sulaukusi
pensijos, visai nebenoriu gaišti laiko
prekybos centruose. Na, maisto nusi-
pirkti reikia, todėl tenka važiuoti į
maisto parduotuves. Tačiau pirkti nau-
jus drabužius nejaučiu jokio noro. Ma-
nau, kad pakankamai jų turiu, reikia
tik nešioti. Nesu iš tų žmonių, kurie va-
žiuoja į parduotuves, nes jiems patin-
ka ten leisti laiką. Tiesa, yra kažkada
mane dukra pakvietusi praleisti kartu
su ja pusdienį – nuvažiuoti apsipirkti,
išgerti kavos, pasikalbėti. Visada džiau-
giuosi galimybe pabūti kartu su duk-
ra, todėl važiavau. Netgi kažką sau su-
radau, nusipirkau. Paskui parvažia-
vusi namo pykau ant savęs: juk man
tikrai to drabužio visai nereikia…

Internetinių parduotuvių paslau-
gomis paprastai nesinaudoju. Tik vie-
ną kartą teko tą daryti. Prieš svarbų
renginį turėjau nusipirkti klasikinį
drabužį, vadinamąją ,,mažą juodą su-
knelę”. Tuomet dukra pagelbėjo – sėk-
mingai nusipirkau. Šiaip internetu

Akvilė Kaminskytė: 
Maisto produktus perku papras-

tose parduotuvėse. Bet drabužius, ba-
tus, reikalingą buitinę techniką ren-
kuosi ir perku internetu – taip užsa-
kytą daiktą paprastai pristato per vie-
ną arba dvi dienas. Sumoku 99 dolerių
metinį mokestį. Tuomet pirkiniai at-
siunčiami nemokamai. Štai ir dabar re-

naudojuosi: jame skaitau straipsnius,
turiu savo ,,Facebook” paskyrą. Man
tiesiog labiau patinka skaityti apie is-
toriją, literatūrą, o ne vaikščioti pre-
kybos centruose. 

Audronė Kavaliauskienė: 
Pirkti maistą ir reikalingas prekes

šeimai tenka man. Ir man tai daryti pa-
tinka, nepaisant to, kad parduotuvės
praryja daug laiko ir jėgų. Man patin-
ka surasti reikalingą daiktą, tačiau
aš nepatingiu paieškoti, kur galima jį
nusipirkti pigiau. Esu pirkusi ir in-
ternetu, bet įdomiau yra pačiai pa-
čiupinėti, apžiūrėti, o jeigu tai rūbas –
pasimatuoti. Nes internetu pirkdamas
drabužį (ypač iš Kinijos gamintojų)
gali gauti visai ne tai, ko tikiesi. Prekė
vienaip atrodo nuotraukoje ir visai
kitaip realybėje. Bet tomis prekėmis,
kurias pati pirkau internetu, likau la-
bai patenkinta. Tačiau galiu pasakyti:

jų paieškoms sugaišau nė kiek ne ma-
žiau laiko, negu vaikščiodama po par-
duotuves. Elektroninėse parduotuvėse
irgi reikia nemažai ,,paklaidžioti”, kol
randi reikiamą patinkantį daiktą. 

Arūnas Bukevičius:
Jei kalbėti apie maisto produk-

tus,  tai  perku  tose  parduotuvėse,  kur
jau esu įpratęs. O drabužiai, buitinė
technika –  tik internetu ,,Amazon”.
Nes taip yra paprasčiau: greitas pri-
statymas, didelis pasirinkimas. Gali
rinktis prekę pagal kainą, arba pasi-
rinkti patinkamą gamintoją. Žinoma,
yra tokių daiktų, kurių nenusipirksi
nepačiupinėjęs. Apskritai aš esu tas
pirkėjas, kuris parduotuvėje negaišta
laiko. Nesu iš tų, kurių automobiliai
nuolat stovi prekybos centrų aikštelė-
se.   

Kalbino Virginija Petrauskienė

montuojame namuose virtuvę, atnau-
jiname buitinę techniką – visas prekes
užsisakinėjame internetu. Visų pir-
ma, internetinėse parduotuvėse yra
kur kas didesnis prekių pasirinkimas.
Ir dar labai svarbu tai, kad išsirinkus
pirkinį elektroninėje parduotuvėje,
galima pasiskaityti tą daiktą įsigijusių
žmonių vertinimus. Taip susidarai
nuomonę, nes matai, kuo žmonės skun-
džiasi, kuo džiaugiasi. Mes neseniai in-
ternetinėje parduotuvėje išsirinkome
buitinės technikos, bet kai kuriuos
daiktus norėjome pamatyti ,,gyvai”. To-
dėl nuvažiavome į parduotuvę, apžiū-
rėjome, tuomet grįžome į namus ir už-
sisakėme internetu. Šeimai batus per-
kame konkrečioje elektroninėje par-
duotuvėje. Jeigu netinka, nepatogūs,
tuomet siunčiame atgal. Grąžinimo
terminas – 365 dienos. Parduotuvė ap-
moka ne tik siun timo, bet ir grąžinimo
išlaidas.  Ar taip pirkti pigiau? Neži-
nau, nemanau, kad labai daug sutau-
pysi. Bet kad patogiau – tai tikrai. 

Sankt Peterburgo Švč. Jėzaus Šir-
dies bažnyčioje atidengta ir pa-
šventinta lenta palaimintajam

arkivyskupui Teofiliui Matulioniui
atminti. Lentos įrengimu rūpinosi
Lietuvos Respublikos generalinis
konsulatas Sankt Peterburge, Lie-
tuvos gyventojų genocido ir rezis-
tencijos tyrimo centras, Peterburgo
lietuvių bendruomenė.

T. Matulionis 1910–1929 m. buvo
šios bažnyčios statybos organizato-
rius bei parapijos klebonas. Prasi-
dėjus Pirmajam pasauliniam karui
bažnyčios statyba sustojo, liko ne-
pastatytas bokštas. Sovietiniais me-
tais bažnyčios pastatas buvo sudar-
kytas, čia įrengtas keturių aukštų
bendrabutis. 2003 m. pastatas grą-
žintas bažnyčiai, šiuo metu čia vyks-
ta rekonstrukcija. Šv. Mišios atna-
šaujamos požemyje esančioje koply-
čioje, čia pritvirtinta ir atminimo len-
ta. Pabaigus rekonstrukciją lenta
bus perkelta prie centrinių durų.

Iki šiol Sankt Peterburge buvo
tik viena Lietuvą menanti vieta – at-
minimo lenta Mikalojui Konstanti-

nui Čiurlioniui. Minint Lietuvos
valstybingumo atkūrimo šimtmetį ti-
kimasi atidengti atminimo lentą ilgą
laiką Peterburge dirbusiam, čia „Pa-
vasario balsų” poezijos rinkinį iš-
leidusiam prelatui Jonui Mačiuliui-
Maironiui.

ELTA info ir nuotr.

Sankt Peterburge atidengta
atminimo lenta T. Matulioniui
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1988 m. kilusi Atgimimo banga paža-
dino mūsų tautą iš sovietinio sąstingio
ir sužadino viltis dėl Lie tuvos valstybės
Nepriklausomy bės atkūrimo. Sąmo-
ningų Lietuvos žmo nių iniciatyva ėmė
steigtis tautinės organizacijos, kurios
savo veikla siekė pagreitinti Nepri-
klausomybės atgavimo procesą. 

Netrukus po Lie tuvos Persi-
tvarkymo Sąjūdžio įsisteigė
ar buvo atkurta daug visuo me-

ninių organizacijų, kurių dalis vėliau
tapo politinėmis jėgomis ir vedė mus
į pergalę. Tarp pirmųjų įsisteigusių or-
ganizacijų buvo „Tremtinio” klubas
(įsteigtas 1988 m. rugpjūčio 26 d., vėliau
tapęs Lietuvos politinių kalinių ir
tremtinių sąjunga), suvienijęs buvu-
sius sovietinių lagerių ir kalėjimų po-
litinius kalinius ir tremtinius.  

1989 m. gegužės 12 d., įsisteigus
Lietuvos šaulių sąjungos (LŠS) atkū-
rimo iniciatyvinei grupei, prasidėjo
šaulių ir buvusių politinių kalinių ir
tremtinių bendras darbas Lietuvos
labui ir tautos gerovei. Norėčiau at-
versti istorijos puslapius ir priminti
apie to darbo pradžią. Į Šaulių sąjun-
gos atkūrimo iniciatyvinę grupę vie-
nas pirmųjų įstojo Lietuvos partiza-
nas, politinis kalinys Juozas Armo-
naitis-Trupas ir buvo aktyvus šaulių
organizacijos atkūrėjas. Ne reikia už-
miršti ir to, kad pirmieji Šaulių są-
jungos atkūrėjų posėdžiai vyko „Trem-
tinio” klubo (tuomet klubas buvo įsi-
kūręs Donelaičio gatvėje) patalpose.
Atsikuriant Šau lių sąjungos rinkti-
nėms, kuopoms ir būriams, pirmose
gretose vėl mato me buvusius tarpu-
kario Lietuvos šaulius, pokario parti-
zanus, politinius kalinius ir tremti-
nius. Kaip pavyzdį noriu paminėti
kai kuriuos buvusius sovietinius po-
litinius kalinius ir tremtinius, kurie
buvo šaulių padalinių atkūrėjai: par-
tizanas, politinis kalinys Vytautas
Bastys – Vilniaus šaulių rinktinės ini-
ciatyvi nės grupės narys; tarpukario
Lie tuvos šaulys, tremtinys, dim. mjr.
Vincas Urbonavičius – vienas iš Ma-
rijampolės šaulių rinktinės atkūrėjų;
politinis kalinys Algirdas Kaman-
tauskas atkūrė Radviliškio šaulių kuo-

VARDAN TOS LIETUVOS

Lietuvos šaulių sąjunga išeivijoje (LŠSI)

Nutarta dirbti kartu
Sąskrydyje „Su Lietuva širdy” pasirašyta Lietuvos šaulių sąjungos ir 
Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos bendradarbiavimo sutartis

pą; tremtiniai Antanas Daugėla ir Pra-
nas Alčauskas –  Gargždų šaulių būrio
atkūrėjai; partizanas, tremtinys Ado-
mas Bunevi čius atkūrė Varėnos šaulių
būrį; kelmietis tremtinys Juozas Kava -
liauskas šauliškumo idėjas skleidė
Kelmėje; tremtinio, Garbės šaulio Pra-
no Daugnoros iniciatyva šauliai susi-
būrė Ariogaloje... Galėčiau išvar dinti
dar keliolika buvusių politinių kalinių
ir tremtinių, kurie aktyviai dalyvavo
Šaulių sąjungos atkūrimo ir organi-
zacijos stiprinimo veikloje.  

Abi sąjungos žengia koja kojon
mūsų visuomenėje puoselėjant tau tinę
savimonę ir kultūrą, rūpinantis jauno-
sios kartos pilietiškumo ir patriotiš-
kumo ugdymu, įamžinant Lietuvos is-
toriją, likviduojant sovietinės okupa-
cijos ir lietuvių tautos genocido pada-
rinius ir skleidžiant istorinę tiesą. Pa-
daryta daug gražių darbų. Prisiminki-
me 1989 m. liepos 28 d., kuomet „Trem-

tinio” klubo pirmininko Audriaus But-
kevičiaus iniciatyva iš Igarkos į Kė-
dainių karinį aerouostą buvo atskrai-
dinti pirmieji lietuvių tremtinių palai-
kai. Tarp aktyviausių talkininkų per-
vežant palaikus į gimtąsias vietas buvo
Šaulių sąjungos atkūrimo iniciatyvinės
grupės nariai. Organi zuojant pirmąjį
(vėliau ir kitus) partizanų, politinių
kalinių ir tremtinių sąskrydį (anks-
čiau vadintas „Laisvės ugnis – ateities

rencijoje „Lietuvos šaulių sąjunga
prieš 20 metų ir šiandien: iššūkiai ir
per spektyvos”, skirtoje LŠS įstatymo
priėmimo 20-mečiui, Lietuvos politinių
kalinių ir tremtinių sąjungos valdybos
pirmininkė Rasa Bum bulienė sveiki-
nimo kalboje pabrėžė: „...27 metus
trunkantis mūsų organizacijų ben-
dradarbiavimas ateityje tęsis ir stiprės,
nes esame žmonės, kuriuos vienija
bendros vertybės ir tikslai...”   

pasveikino susirinkusius su švente ir
padėkojo Lietuvos partizanams, poli-
tiniams kaliniams ir tremtiniams už iš-
saugotą viltį gyventi laisviems. Ši vil-
tis atvedė mus į 1990 metų kovo 11 die-
nos PERGALĘ.                                              

Laikėm, laikom ir laikysim frontą
mūsų Tėvynės ir tautos labui!!!

Stasys Ignatavičius – LŠS G9 sky-
riaus vyr. specialistas.

kartoms”, dabar – „Su Lietuva širdy”)
Dubysos slėnyje, Ariogaloje (tuomet
sąskrydžiams vadovavo Antanas Viz-
baras), tarp organizatorių ir pagrindi-
nių rėmėjų vėl matome Šaulių sąjungą
ir jos narius. Partizanų palaikų perlai-
dojimas, paminklų ir kitų atminimo
įamžinimo statinių atidengimo bei šven-
tinimo iškilmės taip pat neapsieina be
šaulių dalyvavimo. Galima var dinti ir
daugiau bendradarbiavimo faktų. 

Šiemet, birželio 23 d., Lietuvos
Respublikos Seime vykusioje konfe-

Liepos 5 d., XXVII sąskrydžio „Su
Lietuva širdy” metu, šis bendradar-
biavimas buvo įteisintas Lietuvos šau-
lių ir Lietuvos politinių kalinių ir
tremtinių sąjungų (LPKTS) sutarti-
mi. Pasikeitus bendradarbiavimo su-
tartimis LPKTS pirmininkas džiau-
gėsi, jog abi organizacijos eina valsty-
bės nepriklausomybės stiprinimo ir
žmonių gerovės keliu, o bendromis jė-
gomis šis organizacijų įnašas bus dar
svaresnis. Šaulių sąjungos vado pava-
duotojas ats. mjr. Židrūnas Šadauskis

Sąskrydyje Dubysos slėnyje, Ariogaloje, dalyvavo ir tremtį patyrę, ir jau laisvėje užaugę… 

Buvusių politinių kalinių ir tremtinių pagerbti atvyko prof. Vytautas Landsbergis su
žmona Gražina. Su Lietuva širdy! Rengėjų nuotraukos

Šaulių sąjungos nariai – aktyvūs sąskrydžio rėmėjai ir dalyviai. 
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IRENA ŠALAVIEJIENĖ

Tradicijos ir prisiminimai ne miršta, kai
jų sumanytojai palieka gyvųjų gretas.
Sausio 10 dieną amžinam poilsiui iš-
keliavo Rimantas Šalaviejus. Sunki liga
pakirto nesulaukusį nei 60-ies. 

Prieš metus Ri mantas savo drau-
gus šaulius pakvietė į savo „ro-
jaus kampelį”. Taip jis vadinda-

vo poilsio vietą Putname, prie Thun-
derbird ežero. Pirmasis blynas nepri-
svilo. Paminėjome Medininkų poste
įvykusios tragedijos 25-metį. 1991 m.
liepos 31 naktį Medininkų kontrolės
poste buvo nužudyti 7 pasieniečiai:
Mindaugas Balavakas, Algimantas
Juozakas, Juozas Janonis, Algirdas
Kazlauskas, Antanas Musteikis, Sta-
nislovas Orlavičius ir Ričardas Raba-
vičius. Tomo Šerno gyvybę gydyto-
jams pavyko išgelbėti. Tylos minute pa-
gerbėme žuvusiųjų atminimą. Įvyk-
dėme visą tada numatytą programą.

Labai gaila, kad šiemet tokį mini
sąskrydį teko surengti jau be tradicijos
pradininko. Dabar žuvusių pasieniečių
ir Rimanto Šalaviejaus atminimui toks
sąskrydis vyks kasmet, liepos pasku-
tinįjį sekmadienį.

Tą gražų, saulėtą rytą į poilsiavie-
tę susirinko grupelė šaulių. Geras oras,
puiki nuotaika visus lydėjo kiaurą die-
ną. Renginį pradėjome tylos minute, pa-
gerbdami Rimanto ir pasieniečių, žu-
vusių Medininkų pos te, atminimą. Pa-

STASYS IGNATAVIČIUS

1919 m., Lietuvoje vykstant Ne pri klau-
somybės kovoms, tūkstančiai savano-
rių stojo į besikuriančią Lie tuvos ka-
riuomenę, kad ginklu apgintų 1918 m.
vasario 16-osios – mūsų valstybės Ne-
priklausomybės Aktą. 

Tarp tokių savanorių buvo ir iš
Mažosios Lietuvos (Tilžės apsk.,
Rytų Vydutaičio kaimo) lietuvių

ūkininkų šeimos kilęs Jonas Šimkus.
Kovo 7 d. jis perėjo Vokietijos-Lietuvos
sieną ir Tauragėje savanoriu stojo į 1-
ąjį pėstininkų Žemaičių batalioną, vė-
liau buvo paskirtas į artilerijos pulką.
Su pulku J. Šimkus praėjo ilgą Lietu-
vos kario kelią kovose su bolševikais ir
lenkais. 

4-ojo pėstininkų pulko (vadas –
kpt. Jonas Variakojis) antrojo bata-
liono vadas kpt. Jonas Andrašūnas, pri-
statydamas Joną Šimkų apd ova noji-
mui (J. Šimkus buvo apdovanotas Vy-
čio Kryžiaus ordinu), rašė: „... de-
 šimtos baterijos antro būrio vyresny-
sis karininkas leitenantas Jonas Šim-
kus atsižymėjo narsumu ir geru elge-
siu. Būdamas su savo būriu pa  vesto
man bataliono fronte daug prisidėjo
prie lenkų atakos atmušimo. Ypač at-
sižymėjo geru šaudymu, būdamas prie
telefono, pirmojo lenkų puolimo ties
Musninkais 1920 metų lapkričio 19
dieną. Būdamas pirmoje linijoje, ne-
atsižvelgdamas, kad lenkai buvo visai
arti, gerai nurodinėjo baterijai, todėl
lenkai buvo atmušti. Jis privežė savo
patrankas prie pat Musninkų taip arti,

kad šautuvų kulkos užlėkdavo net iki
patrankų. Tai privertė lenkus trauktis
nuo jų gero šaudymo...”

1932 m. mjr. Jonas Šimkus (tarna-
vo įvairiuose kariuomenės pulkuose ir
Ginklavimosi valdyboje) buvo iš leistas
į atsargą ir aktyviai įsijungė į Lietuvos
šaulių sąjungos (LŠS) veiklą, vadovavo
šaulių ugniagesių ko mandai, skaitė
paskaitas, vedė priešgaisrinės apsaugos
užsiėmimus, buvo paskirtas Kauno
miesto brandmajoru. Sovietų Sąjun-
gai okupavus Lietuvą, su šeima (žmona
Marijona, sūnum Algirdu ir dukra
Rasa-Beatriče) slapstėsi nuo sovietinio
saugumo. Artėjant antrajai sovieti nei
okupacijai pasitraukė į Vakarus, o 1949
m. su šeima emigravo į JAV, apsigyve-
no Detroite, kur įsijungė į vietos Lie-
tuvių Bendruomenės (LB) veiklą. Ak-
tyviai reiškėsi Detroito LB, St. But-
kaus šaulių kuopos, VLIK‘o ir lietuvių
evangelikų liuteronų baž nyčios ben-
druomenės veikloje. Rėmė lietuviškos
spaudos leidimą, įvairius tautinius fon-
dus, Washingtone ir New Yorke daly-
vavo LB akcijose prieš sovietinę Lietu-
vos okupaciją. Šaulys, Vyčio Kryžiaus
ordino kavalierius majoras Jonas Šim-
kus mirė 1968 m. balandžio 10 d. 

Be Vyčio Kryžiaus ordino mjr. J.
Šimkus už nuopelnus ir pasižymė jimą
dar buvo apdovanotas DLK Ge dimino
4-ojo laipsnio ordinu, Ka riuomenės
kūrėjo-savanorio, Lietu vos Nepri-
klausomybės 10-mečio, Šaulių žvaigž-
dės, Latvijos išsivadavimo karo 10-me-
čio medaliais, „Arti mui pagalbon” 2-
ojo ir 3-ojo laipsnio kryžiais, Estijos ug-
niagesių 2-ojo laipsnio Sidabro kry-
žiumi, Latvijos ugniagesių 2-ojo laips-

Pagėgiuose bus įamžintas 
šaulio Jono Šimkaus atminimas

nio garbės kryžiumi ir Suomijos ug-
niagesių garbės ženklu.

2016 m. Lietuvos šaulių sąjungos iš-
eivijoje (LŠSI) vado Juliaus But kaus,
LŠSI centro valdybos sekretorės Romos
Bikulčius, centro valdybos nario Er-
nesto Lukoševičiaus ir šaulio Jono
Platakio iniciatyva buvo iškelta mintis
Pagėgiuose įamžinti J. Šimkaus atmi-
nimą. Po skrupulingo archyvinių žinių
ieškojimo iniciatoriams pavyko rasti
įrodymų apie J. Šimkaus giminystės ry-
šius su Lie tuvos pagalbininku, JAV
Kongreso nariu John Shimkus.  

Išeivijos šaulių iniciatyvą įam žinti
J. Šimkaus atminimą parėmė ir LŠS va-
dovybė. Rugpjūčio 2 d. Pagėgių savi-
valdybėje vyko posėdis, kuriame daly-
vavo Pagėgių savivaldybės meras Vir-
ginijus Komskis, mero pavaduotojas Si-
gitas Stonys, mero patarėja Rita Vid-
raitė, savivaldybės vyr. specialistė kul-
tūrai Ingrida Jokšienė, Martyno Jan-
kaus muziejaus direktorė Liud vika
Burzdžiuvienė, LŠS G9 skyriaus vyr.
specialistai Stasys Ignatavičius ir Juo-
zas Janušaitis, LŠSI centro valdybos na-
rys Ernestas Lukoše vičius, LŠSI gen. T.
Daukanto jūrų šaulių kuopos vadas
Vytautas Jure vičius, LDK Kęstučio
šaulių 7-osios rinktinės vadas ats. mjr.

Kęstutis Bauža ir šios rinktinės vyr. mo-
kymo specialistas Ričardas Dapkus.
Šaulių sąjungos atstovai merui V. Koms-
kiui išsakė savo vizito tikslą ir pateikė
LŠSI vado J. Butkaus rašto JAV Kong-
reso nariui J. Shimkus kopiją, surink-
tą archyvinę medžiagą apie mjr. J. Šim-
kų ir Viliaus Kavaliausko paruoštą at-
minimo lentos projektą. Tiek meras,
tiek kiti Pagėgių savivaldybės atstovai
pritarė minčiai dėl įamžinimo ir, minint
Lietuvos valstybingumo šimtmetį, im-
sis iniciatyvos Pagėgiuose atidengti
atminimo lentą bei į iškilmes kviesti
JAV Kongreso narį J. Shimkų. 

Šio garbaus mažlietuvio, vienin-
telio to krašto Vyčio Kryžiaus ordino
kavalieriaus vardo įamžinimo dar-
buose dalyvaus ir Lietuvos bei išeivi-
jos šauliai. Reikėtų paminėti, kad šia-
me darbe yra pažadėjęs padėti Lietuvos
Respublikos Seimo narys, buvęs Lie tu-
vos Respublikos nepaprastasis ir įga-
liotasis ambasadorius JAV ir Meksikai
Žygimantas Pavilionis. Po pasitarimo
meras V. Komskis atvy kusiems šau-
liams įteikė atminimo dovanas, drau-
ge nusifotografavo prie atminimo ak-
mens, skirto legendiniam lietuvių la-
kūnui Feliksui Vaitkui, Pagėgių gele-
žinkelio stoties teritorijoje.

Jono Šimkaus atminimo įamžinimo iniciatoriai Pagėgių savivaldybėje.  
LŠS archyvo nuotr.

Pagerbtas ir Medininkų poste žuvusių pasieniečių, ir Rimanto Šalaviejaus atminimas
sipuošę šauliškais marškinėliais išsi-
ruošėme į žygį. Įveikę 1.7 mylios pasi-
ekėme nuostabaus Thunderbird ežero
pakrantę. Maudynės užsitęsė. Mė gavo-
mės ežero gaiva. Dar 1.4 mylios ėjimo
– ir pasiekėme poilsiavietę. Pietūs, o po
jų prasidėjo konkursai: smiginio, krep-
šinio baudų mėtymo, minklių minimo.
Dar ir žaidimas, kuris pakėlė ir taip
puikią nuotaiką. Nusiraminę pasėdė-
jome prie laužo, pasišnekučiavome.

Kodėl šis šaulių mini sąskrydis
bus skirtas ne tik pagerbti žuvusius pa-
sieniečius, bet ir Rimantui Šala viejui
atminti? Rimantas nuo 2010 m. aktyviai
įsijungė į Lietuvos šaulių sąjungos iš-

eivijoje (LŠSI) veiklą. 5 metus vadova-
vo jūrų šaulių kuopai „Baltija”. Jis
buvo ne tik idėjų sumanytojas, bet ir
renginių organizatorius. Rimantas ap-
dovanotas Šaulių Žvaigždės ordinu,
III laipsnio Šaulių sąjungos pažymėji-
mo ženklu „Už nuopelnus Šaulių są-
jungai”. Už įdiegtą tradiciją pagerbti
generolus, palaidotus Šv. Kazimiero ka-
pinėse, jam buvo įteiktas Laisvės kovos
kryžiaus ženklas „Skydas ir kalavijas”.
Rimantas taip pat buvo pradininkas
rengiant Partizanų žygį, kuris vyksta
kiekvieną gegužės paskutinįjį sekma-
dienį. Už nuopelnus Šaulių sąjungos
veikloje ir savo dalinio labui 2015 m. vi-

suotinio metinio kuopos narių susi-
rinkimo jis buvo pripažintas kuopos
Garbės šauliu. Lietuvos šaulių sąjun-
gos (LŠS) vadas ats. plk. ltn. Liudas
Gumbinas, lankydamasis Čikagoje,
įteikė asmeninę padėką už nenuilsta-
mą veiklą remiant LŠS ir pro paguojant
šauliškas idėjas tarp išeivijos šaulių. 

LŠSI Šaulių Žvaigždės ordinu Ri-
mantas buvo apdovanotas jau po mir-
ties, atsisveikinant ir palydint jį į pa-
skutinę kelionę. Urna su palaikais pa-
talpinta Šv. Kazimiero kapinėse, 15
kolumbariumo sekcijoje. Nuoširdžiai
dėkojame šauliams už dalyvavimą ren-
ginyje. Iki susitikimo kitais metais.

Rimantas Šalaviejus. LŠSI nariai tęsia Rimanto pradėtą tradiciją – sąskrydyje prisiminti žuvusius pasieniečius.
Ingos Šalaviejūtės nuotraukos
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Redaktorė Vida Kuprytė • El. paštas: draugasateitis@gmail.com

Palydėkime vasarą
Dainavoje

Š. Amerikos ateitininkų
Studijų savaitgalis

rugsėjo 1–4 d.
PROGRAMA

Penktadienį, rugs. 1 d. 
7:30 val. v.  Studijų savaitgalio atidarymas

• Ona Daugirdienė pristato Korp! Giedros
istorijos paruošimo darbus. 

• Diskusijos apie išeivijos archyvus
prie vyno, kavos ir užkandžių. 

RAMUNĖ KUBILIŪTĖ

Kad stovykla sklandžiai klo-
tųsi, reikia prityrusio ko-
mendanto. Ši stovykla ne-

pasitenkino vienu, į darbą įkinkė
ir dvi studentes – Dainą Polikaitytę
ir Mariją Čyvaitę. Jos kas rytą vi-
sus žadindavo paspausdamos oro
dūdą, dieną prižiūrėjo tvarką, o
dienai riedant į pabaigą ruošdavo
visų laukiamas vakarines prog-
ramas. 

Stovykloje buvo nusistovėjusi
dienotvarkė: kas rytą į Dainavos
Kryžiaus kalną žingsniuodavo gru-
pelė stovyklautojų, vedamų kun.
Mariaus Talučio, pasimelsti tos
dienos intencija. Kiti pradėdavo
dieną mankštindamiesi ar, Reginos
Čyvaitės pamokyti, raitydamiesi
įvairiomis jogos pozomis. Po to –

vėliavų pakėlimas giedant Lietuvos
himną, pusryčiai ir bendras dai-
navimas, vedamas muziko Dovo
Lietuvninko. Tada jaunimas atsi-
skirdavo nuo tėvų saviems užsi-
ėmimams. Jie lipdė iš molio, tapė
paveikslus, pynė draugystės apy-
rankes ir gamino kryželius. Taip
pat sportavo, žvejojo, vaidino še-
šėlių teatre ir pan. Tuo metu su-
augę rinkdavosi salėje klausytis
paskaitų. Popiet kelios valandos
būdavo skirtos laisvalaikiui ir
maudymuisi Spyglio ežere,  o po to
jaunimas vėl užsiiminėdavo sa-
vais darbeliais, o suaugusieji, su-
sėdę rateliu, leisdavosi į karštas
diskusijas. Po vakarienės – įvairios
vakarinės programos: pasirody-
mai prie degančio laužo, susikau-
pimo vakaras, poezijos montažai,
talentų pasirodymai. O jau visai su-
temus – „Pasakų pelėdą” sekdavo

pasakas mažiausiems stovyklau-
tojams, o suaugę dar rinkdavosi pa-
bendrauti, pažiūrėti filmų, apžiū-
rėti parodėlės ir pasmaguriauti
skanėstais. Tai  tipiška  stovyklos
diena.  O  dabar  leisimės į deta-
les...

Sekmadienis: 
,,Atgaivink pažintis” 

Audra Kubiliūtė-Daulienė

Įsikūrimo diena. Vėl atsku-
bėjo laikas Sendraugių stovyklai
Dainavoje. Susitiko nauji ir seni pa-
žįstami, per pirmąją stovyklos va-
karienę dalijosi žiniomis ir nau-
jienomis.

Stovykla pradėta šv. Mišiomis,
kurias aukojo kun. Lukas La-
niauskas SJ ir kun. Marius Talutis,
patarnaujant klierikams Mantui
Mileriui SJ ir Linui Braukylai.
Vakarinę programą po didžiuoju
ąžuolu vedė Marija Čyvaitė ir Dai-
na Polikaitytė. Suskirsčiusios sto-
vyklautojus į  grupeles, jos davė už-
duotį suruošti vakarienę. Vieni
ruošė užkandžius, kiti balionais
puošė aplinką, treti gamino gaivi-
nantį limonadą. Tada visi sma-
giai bendravo, susipažino su pirmą
kartą stovyklaujančiais. Po vaka-
ronės sustoję į ratą padėkojome
Dievui už suteiktą progą vėl kartu
stovyklauti. Jaunimą  užmigdžius,
vyresnieji Baltuosiuose rūmuose
susipažino su dailininke Julija Ka-
zilaite, apžvelgė jos darbus ir iš-
girdo pasakojimą apie jos kūrybos
kelią. Tada dar ilgokai visi šneku-
čiavosi ir bendravo. 

Bus daugiau

Dr. Barbara
Zurer Pearson

Dr. Augustinas
Idzelis

Vilius Žalpys

Šeštadienį, rugs. 2 d.

Ryto paskaitos

Prof. Barbara Zurer Pearson –
,,Dvikalbystės privalumai ir
dvikalbio vaiko auklėjimas”

Vilius Žalpys – ,,Tautinio iden-
titeto atradimas – asmeninė

patirtis” 

Popietinė paskaita

Kun. Lukas Laniauskas SJ –
,,Koks bus Ateitininkų vaid-

muo išeivijoje už dešimt
metų?”

Po vakarienės

Dr. Augustinas  Idzelis –
,,Istorinė perspektyva:

Ateitininkai ir 1941 metų suki-
limas”

Vakaro programa 

Dainos /Žaidimai 
Praveda muz. Simona Minns

Sekmadienį, rugs. 3 d. 
Ryto paskaitos

Dr. Jonas Dunčia –
,,Biotechnologijos iššūkiai
ateitininkų pasaulėžiūrai”

Vidmantas Valiušaitis, Adolfo
Damušio demokratijos studijų

centro vadovas – ,,Lietuvos
demokratijos stovis”

Po pietų

Š. Amerikos ateitininkų suva-
žiavimas – Metinis susirinki-

mas

Vakaro programa 

Koncertas /šokiai

Pirmadienį, rugsėjo 4 d. – išvy-
kimas 

Užsitikrinkite sau vietą
Malonėkite nedelsiant atsiųsti
ŠAAV vicepirmininkei Romai
Kuprienei žinutę el. paštu ma-
maroma@gmail.com, praneš-
dami, kad ketinate dalyvauti
savaitgalyje. Jums bus išsiųsta
registracijos anketa. Galima pa-
prašyti registracijos anketos ir
paprastu paštu, parašant Romai
Kuprienei: 752 Leesley Rd., Ri-
verside, IL 60546.

KVIEČIAMI VISI!
Rengia Šiaurės Amerikos 

ateitininkų taryba

t. Lukas
Laniauskas, SJ

Dr. Jonas
Dunčia

Vidmantas
Valiušaitis

Sendraugių stovyklos diskusijų būrelis. Iš priekio į kairę apie ratą: Alė
Lelienė, Dalia Sadauskienė, Rūta Kulbienė, Onutė Kriaučiūnienė, Lionė
Kazlauskienė, Daiva Kisielienė, Ona Rociūnienė, Kristina Volertienė, ir Lidija
Polikaitienė.                              

Sendraugių stovykloje nuotaika giedra, nors visi ir apsirengę juodai. Iš k.: Daina Čyvienė, Rita Giedraitienė, Paulius Jan-
kus, kun. Marius Talutis, Onutė Kriaučiūnienė, Rimas Siliūnas, Viktutė Siliūnienė, Alma Jankienė ir Džiugas Staniškis.

Dainos Čyvienės nuotraukos

Koplytstulpių
PAšventinimo šventė

Ateitininkų namuose
šeštadienį, rugsėjo 16 d.

5 val. P. P. Šv. Mišios
Trijų koplytstulpių pašventinimas

Kukli vakarienė

Rengia Ateitininkų namų valdyba
Daugiau informacijos suteiks Dainė Quinn

el. paštu: dainequinn@gmail.com
Ateitininkų namai 1380 Castlewood Drive, Lemont, IL 

Dainius Kopūstas atnaujina koplytstulpį Ateiti -
ninkų  namų sodelyje.                  

Sendraugių stovykla Dainavoje
Atkelta iš 1 psl.
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Parengė Vitalius Zaikauskas

LIETUVA IR PASAULIS

JAV modernizuos Lietuvos kariuomenę
Vilnius (Mano vyriausybė) – Lie-

tuvos kariuomenės Pabradės ir Gai-
žiūnų poligonuose, Mumaičių karinė-
je teritorijoje ir Karinių oro pajėgų
Aviacijos bazėje Šiauliuose įsibėgėja
juose esančios karinės infrastruktūros
modernizacija ir rekonstrukcija. Per
2017 metus čia planuojama įrengti
apie 50 įvairios paskirties infrastruk-
tūros objektų. 2016 m. liepos mėn. pra-
dėtų objektų dalis jau yra baigti, ki-
tuose pradedami ar jau intensyviai
vyksta darbai, kuriuos vykdant kvie-
čiamos aktyviai dalyvauti ir Lietu-
vos įmonės.

Pabradės poligone jau beveik bai-
giama įrengti amunicijos saugyklas,
ketinama įrengti vikšrinių ir ratinių
transporto priemonių, aviacijos šau-
dyklas, technikos parkus, transporto
plovyklas, remonto garažus, saugyklas

taikinių pakėlėjams, kt. objektus. Gai-
žiūnuose bus įrengtos įvairios šau-
dyklos,  sandėliavimo pastatai, šau-
dyklų aptarnavimo infrastruktūra.
Mumaičių karinėje teritorijoje tiesia-
mas vidaus kelių tinklas, įrengiamos
inžinerinės sistemos, transporto sau-
gojimo ir remonto centro vidaus inf-
rastruktūra. Aviacijos bazėje atlieka-
ma lėktuvų riedėjimo tako rekonst-
rukcija, rekonstruojamos aikštės prie
orlaivių angarų, kt.  

Darbai objektuose yra atliekami
už JAV Europos saugumo užtikrinimo
iniciatyvos (angl. European Reassu-
rance Initiative, ERI) projektams skir-
tas lėšas pagal 2014 m. pasirašytą Lie-
tuvos ir JAV susitarimą. Pagal šią ini-
ciatyvą Lietuvos kariuomenės inf-
rastruktūros plėtrai 2017–2019 m. yra
numatyta skirti per 37 mln. eurų.

Vilnius (BNS) – Šią vasarą Lietu-
voje užfiksuotas imigracijos šuolis,
bet išvykstančiųjų vis dar yra daugiau
nei atvykstančiųjų.

Birželį ir liepą į Lietuvą atvyko 5
701 žmogus – 57 proc. daugiau nei per-
nai tuo pačiu metu, kai į Lietuvą at-
vyko 3 639 imigrantai, ketinantys ap-
sigyventi Lietuvoje  nuolat arba  ne
trumpiau kaip metams.

Statistikų duomenimis, dauguma
imigrantų yra grįžtantys lietuviai,
bet pamažu daugėja atvykstančių už-
sieniečių.

Šiemet per septynis mėnesius grį-
žę Lietuvos piliečiai sudarė  63 proc.
visų imigrantų. Pernai per visus me-
tus 71 proc. visų  imigrantų sudarė Lie-
tuvos piliečiai.

Emigracijos mastas iš Lietuvos
nemažėja ir išlieka aukštesnis nei per-
nai. Liepą iš Lietuvos emigravo 4 652
žmonės – beveik 7 proc. daugiau nei
birželio mėnesį, tačiau vos 1 proc.
daugiau nei pernai liepą.

Pernai dėl emigracijos  į Vakarų
Europą Lietuva neteko apie 30 tūkst.,
o per pirmus septynis šių metų mė-
nesius – jau per 21 tūkst. gyventojų.

Kai kurie ekspertai emigracijos

pagreitį šių metų pirmoje pusėje va-
dina laikina tendencija, nes dalis emig-
rantų galėjo suskubti deklaruoti iš-
vykimą, kad išvengtų prievolės mokėti
privalomojo sveikatos draudimo mo-
kestį, kiti galbūt skubėjo į Britaniją,
kol ši šalis nesiėmė ribojimų artėjant
pasitraukimui iš Europos Sąjungos.

Apklausų duomenimis, dauguma
emigrantų iš Lietuvos į Vakarų Euro-
pą išvyksta dėl didesnių algų, emig-
raciją gali skatinti ir didelė pajamų ne-
lygybė.

Dėl emigracijos  ir visuomenės se-
nėjimo Lietuvos gyventojų skaičius su-
mažėjo nuo 3,7 mln. 1990 metais iki 2,8
mln. šiais metais.

Tokie mastai kelia pavojų, nes
verslui ima trūkti darbuotojų, tampa
sunkiau finansuoti pensijas, sveikatos
priežiūrą bei švietimą.

Siekdama kompensuoti darbo jė-
gos trūkumą, Vyriausybė šiemet šiek
tiek palengvino užsieniečių įdarbini-
mą. Kritikai sako, kad imigrantai gali
pristabdyti algų augimą.

Daugiau kaip pusę šalyje dirban-
čių užsieniečių sudaro ukrainiečiai –
pernai jų į Lietuvą atvyko per 11 tūks-
tančių.

Šoktelėjo imigracija į Lietuvą 

Vilnius (Info TV) –
Kad Lietuvos policija
naudoja rusišką progra-
minę įrangą žinoma jau
nuo 2006 metų. Tą pačią
Lietuvos policijos naudo-
jamą programinę įrangą
Ukraina praeitais metais
uždraudė, nes šią Rusija
esą naudoja šnipinėjimui.
Rusišką programinę įran-
gą naudoja Lietuvos poli-
cija, Lietuvos geležinke-
liai bei valstybinė įmonė
,,Oro navigacija”.

Lietuvos teritorinės
erdvės karts nuo karto yra pažeidžia-
mos Rusijos, o to priežastis esą ta, jog
Lietuvos policija, Lietuvos geležinke-
liai ir valstybinė įmonė „Oro naviga-
cija” naudoja nacionaliniam saugu-
mui grėsmę keliančią rusišką progra-
minę įrangą. 

„Lietuvos geležinkeliams” prie-
kaištaujama, kad naudoja rusišką pa-
lydovinę navigacijos sistemą. Rusija jos
pagalba esą gali nustatyti karinių per-
vežimų koordinates, o konflikto atveju

esą lokomotyvus galėtų net sustabdyti.
Kad karinės agresijos atveju lo-

komotyvus nuotoliniu būdu būtų ga-
lima net sustabdyti, „Lietuvos gele-
žinkeliai” nepaneigė, tačiau sprendimą
sako turintys – kritiniu atveju sistemą
galima būtų tiesiog išjungti, taip ne-
paliekant galimybės jos nuotoliniu
būdu valdyti. 

JAV svarsto savo institucijose už-
drausti rusišką antivirusinę progra-
minę įrangą „Kaspersky”.

Neatsikrato rusiškos programinės įrangos

Šiaurės Korėja grasina 
Pchenjanas (ELTA) – Šiaurės Ko-

rėjos armijos vadovybė iki rugpjūčio
vidurio baigs rengti prevencinio smū-
gio Ramiajame vandenyne esančios
Guamo salos, kur yra JAV karinių ba-
zių, rajonui planą. Jame numatoma pa-
leisti keturias balistines vidutinio nuo-
tolio raketas „Hvasong-12”.

Remiantis pranešimais, Šiaurės
Korėja ketina paleisti keturias „Hwa-
song-12” vidutinio nuotolio balistines
raketas, kurios turėtų nuskrieti apie 3
400 km virš Japonijos Simanės, Hi-
roshimos ir Kočio prefektūrų, o paskui
nukristi į vandenį už 30–40 kilometrų
nuo Guamo.

Šiaurės Korėjos armijos vadovybė
kritikavo JAV prezidento Donald
Trump žodžius, kad Washingtonas at-
sakys į Pchenjano grasinimus „tokia

ugnimi ir įniršiu, kokių pasaulis dar
nėra matęs”. „Išsamus dialogas (su D.
Trump), kuris neturi proto, yra neį-
manomas, jį galima paveikti tik jėga”,–
pažymima pareiškime. 

Po to Šiaurės Korėja paskelbė, kad
šalies ginkluotosios pajėgos pasiren-
gusios raketomis smogti JAV kari-
niams objektams Guamo saloje.

Atakai prieš Šiaurės Korėją būtų
panaudoti strateginiai bombonešiai
„B-1B Lancer”, dislokuoti Anderseno
aviacijos bazėje Guamo saloje Ra-
miajame vandenyne. Jos taikiniai
būtų apie dvi dešimtis Šiaurės Korėjos
raketų paleidimo aikštelių, bando-
mųjų kompleksų ir pagalbinių pasta-
tų. JAV žvalgyba įsitikinusi, kad turi
tikslios informacijos, kur yra šie ob-
jektai.

Washingtonas (ELTA)
– JAV Federalinis tyrimų
biuras atliko kratą buvusio
Donald Trump rinkimų
kampanijos vadovo Paul
Manafort namuose. 

Buvęs D. Trump rinki-
mų kampanijos vadovas yra
FTB taikiklyje dėl Rusijos
aferos. FTB tiria įtarimus,
jog D. Trump rinkimų šta-
bas galėjo bendradarbiauti
su Maskva, kad sutrukdytų
laimėti rinkimus demokra-
tei Hillary Clinton.

Manoma, kad P. Mana-
fort palaiko artimus ryšius
su Rusija. Nuo 2016 metų
birželio iki rugpjūčio jis
vadovavo D. Trump rinkimų štabui. Ta-
čiau dabartinis Prezidentas jį atleido
dėl neskaidrių ryšių su buvusia pro-
rusiška Ukrainos vyriausybe.

P. Manafort buvo ir vienas D.
Trump sūnaus Donald Trump Jr. su-
sitikimo su Rusijos advokate 2016-ųjų
birželį dalyvis.

Krata P. Manafort namuose

Washingtonas (BNS, ELTA) – Že-
mai virš Washingtono praskridęs Ru-
sijos lėktuvas sukėlė nerimą Jungtinių
Valstijų sostinėje, bet paaiškėjo, kad šis
stebimasis skrydis virš Kapitolijaus,
Pentagono ir kitų objektų buvo atliktas
Amerikos vyriausybei davus leidimą
Maskvai pagal seniai galiojantį tarp-
valstybinį susitarimą.

Skrydžiui leidimas buvo suteiktas
pagal sutartį „Atviras dangus” (Open
Skies).

Sutartis „Atviras dangus” buvo pa-
sirašyta 1992 metais Helsinkyje, o įsi-
galiojo 2002 metais. Dabar prie jos pri-
sijungusios 34 Europos Saugumo ir
Bendradarbiavimo Organizacijos
(ESBO) valstybės, tarp jų visos NATO
šalys.

Sutarties narės leidžia vykdyti
virš savo teritorijų iš anksto suderin-
tus neginkluotų orlaivių stebimuo-
sius skrydžius. Jie turi skatinti karinės
veiklos skaidrumą, mažinti nepasiti-
kėjimą ir nesusipratimų riziką, padė-
ti vykdyti ginkluotės kontrolę ir kitus
susitarimus.

Numatoma daugiau stebimųjų
skrydžių. JAV Kapitolijaus policija pa-
skelbė, kad „orlaivio praskridimas
mažame aukštyje gavus leidimą” bus
atliktas riboto naudojimo oro erdvėje
virš JAV Kongreso pastato kažkuriuo
metu nuo 11 iki 15 val. vietos  laiku.

„Orlaivis bus didelis ir gali pra-
skristi tiesiai virš JAV Kapitolijaus, –
sakoma pranešime.

Nuo „Atviro dangaus” sutarties
įsigaliojimo 2002 metais pagal ją su-
rengta jau per 1,2 tūkst. skrydžių. To-
kie skrydžiai atliekami neginkluotais
stebėsenos lėktuvais; juose būna su-
montuotos specialios kameros ir ju-
tikliai, leidžiami pagal sutarties sąly-
gas.

JAV Gynybos departamentas skel-
bia, kad kiekvienai valstybei patei-
kiamas misijos skrydžių planas, o lėk-
tuvu skrenda grupė lydinčių pareigū-
nų, prižiūrinti, kad būtų laikomasi
sutarties sąlygų. Po kiekvieno skrydžio
priimanti šalis gauna visų orlaivio
padarytų nuotraukų kopijas.

Kai kurie aukšto rango JAV žval-
gybos ir kariuomenės pareigūnai reiš-
kė susirūpinimą, kad Rusija pažeidžia
„Atviro dangaus” sutarties dvasią,
naudodamasi technologijų pažanga.

Sutartis įpareigoja, kad kiekviena
jos narė sutiktų, jog stebėjimas gali
būti vykdomas visoje valstybės teri-
torijoje. Tačiau JAV pareigūnai aiški-
no, kad Rusija yra nustačiusi suvar-
žymus stebimiesiems skrydžiams virš
Maskvos ir Čečėnijos, taip pat prie
sienos su Abchazija ir Pietų Osetija –
separatistinių Gruzijos regionų, šiuo
metu faktiškai kontroliuojamų Rusijos.

Lėktuvų eismą stebinčio tinklala-
pio „Flightradar24” duomenimis, „Tu-
154M” taip pat praskrido netoli And-
rew aviacijos bazės, kuri yra už 24 ki-
lometrų nuo Washingtono. Joje laiko-
mas JAV prezidento lėktuvas.

Virš Washingtono Rusijos lėktuvas 

Rusiška programinė įrangą pajėgi sustabdyti Lietuvoje trau-
kinių, lėktuvų eismą, policijos darbą.             Lrytas nuotr.

P. Manafort namuose  FTB atliko kratą.
MassLive nuotr.
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Redaktorius Amandas Ragauskas

VA K A R I S

Rugpjūčio 4–5 d. Seattle vyko „Formula Drift” šeštojo
etapo varžybos, kuriose dalyvavo dvidešimt šeši lenk-
tynininkai. Varžybos prasidėjo ketvirtadienį, nes tą
patį savaitgalį varžėsi ir PRO 2 lygos lenktynininkai,
kurie kovoja dėl teisės kitų metų sezone varžytis aukš-
čiausioje PRO lygoje. Penktadienio rytą vyko PRO ly-
gos kvalifikaciniai važiavimai, o vakarop PRO 2 lygos
vairuotojai kovojo dėl prizinių vietų.

Oras tą savaitgalį pasitaikė puikus, netrukdė
nei lietūs, nei griaustiniai, kaip atsitiko
penktojo etapo Montrealyje varžybose, ir
abiejų lygų lenktynininkai galėjo pade-

monstruoti visus  šonaslydininkų (drifterių) suge-
bėjimus. Automobiliai slydo ten, kur juos kreipė vai-
ruotojai, o iš po ratų vertėsi kamuoliai dūmų.

PRO lygos kvalifikacinėse varžybose užvirė
inirtinga kova dėl pirmų šešių vietų. Kadangi var-
žybose dalyvavo tik dvidešimt šeši lenktyninin-
kai, pirmi šeši geriausiai kvalifikavęsi sportininkai
1/32 finalo neturėtų varžovų ir į 1/16 finalo varžy-
bas patektų be konkurencijos. Aurimas buvo trečias
ir kartu su James Dean, Ryan Tuerck, Michael Essa,
Kristaps Bluss ir Vaughn Gittin, Jr., pateko į pa-
grindinę varžybų etapą. 

Po iškilmingo varžybų atidarymo, kurio metu
„American Airforce” naujokai davė priesaiką išti-
kimai tarnauti JAV karinėms pajėgoms, po Ame-
rikos himno ir  dalyvių pristatymo prasidėjo var-
žybų 1/32 finalo. Šiame etape Aurimo varžovas
buvo „Formula Drift” veteranas (varžybose daly-
vauja nuo lygos įkūrimo) japonas Ken Gushi. Šių
metų sezonas veteranui nelabai sėkmingas. Jis
šiuo metu užima aštuonioliktą vietą. Tiesa, ne visada
užimama vieta lemia, kuris sportininkas viename
ar kitame etape nugalės. Kadangi visi yra profe-
sionalai, pergalę sąlygoja nemažai išorinių ir vidi-
nių faktorių: psichologinė ir fizinė tos dienos šo-
naslydininko būsena, automobilio techninė būklė,
teisėjavimo žmogiškasis faktorius ir t.t. Tą dieną Au-
rimas nesunkiai nugalėjo savo varžovą ir pateko į
1/8 finalo, kur jo varžovu buvo amerikietis Chelsea
DeNofa. Tai labai azartiškas ir nenuspėjamas spor-
tininkas, šį sezoną vairuojantis galingą „Ford Mus-
tang”. Prieš tai nugalėjęs pajėgų varžovą Vaughn Git-
tin, Jr., beje, taip pat vairuojantį „Ford Mustang”,
nenorėjo nusileisti ir Aurimui, bet neapskaičiavęs
greičio įsirėžė į Aurimo vairuojamą „Nissan”. Po su-
sidūrimo Aurimo komandos mechanikams teko
smarkiai paplušėti, kad per dešimtį minučių atsta-
tytų apdaužytą automobilį. Labai įdomu stebėti, kaip
jie profesionaliai dirba ir per tokį trumpą laiką pa-
ruošia techniką tolesnėms kovoms. Ne be reikalo in-
terviu metu lenktynininkai visada pamini mecha-
nikų indėlį į pergales. Taigi bendromis Aurimo ir
jo komandos mechanikų pastangomis buvo įveiktas
ir aštuntfinalio etapas. 

Kitas varžovas buvo „Formula Drifft” 2017 m.
čempionas norvegas Frederic Aasbo. Varžybų įtam-
pa buvo didžiulė. Pirmajame važiavime Aurimas va-
žiavo pirmas, nes kvalifikavosi trečias, o F. Aasbo –
septintas. Puiki pradžia (Aurimas nepriekaištingai
pildė visus teisėjų nurodymus) pranašavo Aurimui
puikų rezultatą, deja, paskutiniame posūkyje, per
greitai pakeitęs automobilio slydimo trajektoriją, ap-
sisuko ir dėl to teisėjai jam neužskaitė važiavimo.
Kitame važiavime jis labai agresyviai sekė savo var-
žovą, bet pastarasis nepadarė klaidos ir išėjo į finalą.

Finale Fredric Aasbo varžėsi su daugkartiniu
Airijos ir Europos čempionu, 2017 m. „Formula
Drift” čempionato lyderiu airiu James Deane. Kovą
dėl šeštojo etapo nugalėtojo po įnirtingos kovos (vai-
ruotojams teisėjai paskyrė papildomą važiavimą) lai-
mėjo James Deane. Dėl trečios vietos dalyviai ne-
sivaržo, ją automatiškai užima lenktynininkas, ku-
ris kvalifikacinėse varžybose užėmė aukštesnę vie-
tą. James Deane varžovas pusfinalyje buvo „Formula
Drift” čempionas, veteranas japonas Daijiro Yos-
hihara, kuris kvalifikavosi dvidešimtas, todėl trečia
vieta atiteko Aurimui Bakchiui.

Aurimas Bakchis Seattle – vėl ant prizininkų pakylos

Lietuvis Aurimas Bakchis,  „Falken” komandos narys, pretendentas į 2017 m. „Formula Drift” prizininkus.
Aurimo Bakchio asmeninio archyvo nuotraukos

Po šio etapo Aurimas turnyro lentelėje užima ket-
virtą vietą. Likus dviem šių metų „Formula Drift” čem-
pionato etapams, kova dėl čempiono titulo (realiausi pre-
tendentai – airis James Deane ir norvegas Fredric Aas-
bo) ir trečios vietos nugalėtojo (čia konkurencija dar di-
desnė ) – dar pieš akis. 

Linkime Aurimui Bakchiui fizinės ir dvasinės stip-
rybės, kad mechanikai gerai paruoštų ir prižiūrėtų au-
tomobilį, kad išvengtų teisėjų klaidingų sprendimų ir čem-
pionatą užbaigtų prizininkų gretose.

Ernestos profesija, gimusi iš poreikio padėti sau

Ernesta sako esanti kelyje, kuriame negalima ilgai ilsėtis – nuolatos turi
eiti pirmyn.

Atkelta iš 1 psl.

Besimokant universitete, į rankas
man papuolė pirma Peter Kummer
knyga apie pozityvų mąstymą ,,Nieko
nėra neįmanoma”. Įnikau į darbą.
Kartojau teiginius, dariau vizualiza-
cijas, pradėjau savo pasąmonės per-
programavimą. Nors tuo metu man at-
rodė, kad pozityvus mąstymas veikia
tik mažus dalykus, tačiau šiandien, žiū-
rėdama atgal, galiu pasakyti, kad jis
puikiai veikia visur, kartais netgi gy-
dant ligas. Tik rezultatai pasirodo ne
taip greitai, kaip tikimės. 

Mano kelias į Ameriką buvo labai
lengvas (gal todėl, kad jau kurį laiką
mokiausi mąstyti pozityviai), man čia
buvo gera nuo pirmos dienos. Iš pirmo
karto laimėjau žalią kortą. Išvažiavau
iš Lietuvos 2005 rugsėjo 13 dieną, su žie-
mine striuke. Po savaitės deginausi ir
maudžiausi Michigano ežere (atsi-
krausčiau į Čikagą). Argi tai ne rojus?

Gyvenate Riverside miestelyje, Cali-
fornia,  apie kurį visai nieko nežinau. Kuo
jis ypatingas? Kas labiausiai jame žavi? O
kas nervina? 

Riverside įkurtas 1870 metais ir iš-
garsėjo apelsinų plantacijomis. Tuomet
tai buvo labai pelningas verslas ir 1895
metais Riverside tapo turtingiausiu
JAV miestu. Šis miestelis žymus Mis-
sion Inn viešbučiu, kuris būna ypač
gražiai papuoštas per Kalėdas. Miesto

Mieli „Draugo” skaitytojai, primenu jums,
kad „Formula Drift” čempionato kovas galite ste-
bėti internetinėje svetainėje formulad.com. Ki-
tos – septintojo ir priešpasku tiniojo – šio sezo-
no etapo varžybos vyks Texas rugsėjo 8–9 d. Įdo-
maus stebėjimo tiems, kurie susidomėjo šia įdo-
mia sporto šaka, įgau nančia vis daugiau popu-
liarumo visame pasau lyje.
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centre yra pėsčiųjų gatvė su restora-
nais, parduotuvėlėmis ir grožio salo-
nais. Čia veikia daugybė bažnyčių,
muziejai.

Laikui bėgant, apelsinai pasidarė
labai pigūs, todėl daug apelsinmedžių
buvo išnaikinta ir vietoj jų pastatyti
dideli, 3000–3500 kvadratinių pėdų
namai. Visi, kas turi dideles šeimas ir
gali sau leisti (tiksliau, darbas leidžia)
gyventi Riverside, perka namus čia,
nes kainos, palyginus su Los Angeles,
tikrai labai ,,prieinamos”.  

Nesakyčiau, kad mane kažkas
nervina. Man tiesiog yra sunku su-
vokti, kad žmonės labai sunkiai dirba
tam, kad prisipirktų daiktų, kurių
jiems visiškai nereikia ir neturi laiko
savo vaikams. Štai, pavyzdžiui, mano
kaimynė šalia gatvės išdėliojo dėžes
batų ir rankinukus (išmetė). Kai ku-
rių batų niekad net nebuvo apsiavusi.
Ji kiekvieną savaitę perka maišą dar-
žovių. Kitą savaitę viską išmeta ir vėl
perka. Sunku suvokti... kai žinai, kaip
sunkiai ji uždirba pinigus. Juk ne tik
pinigus, bet ir laiką švaistai....  Kam
vaikščiot po parduotuves ir pirkti
daiktus, kurių tau nereikia, kai gali
gulėt prie baseino ir skaityti knygą? 

Dirbate Life Coach, arba, kaip sako-
ma Lietuvoje, gyvenimo trenere. Kas pa-
skatino pasirinkti šią profesiją?

Nesirinkau. Tai atėjo į mano gy-
venimą savaime. Pirmiausia  aš atra-
dau pozityvų mąstymą (tai įvyko prieš
18 metų), o prieš 5 metus, persi-
krausčius iš Čikagos į Californiją,
visiškai netikėtai susipažinau su ener-
getiniais gydymais, apie kuriuos iki to
laiko nieko nežinojau. Taip susifor-
mavo Life Coaching, o pastaruoju
metu mano aistra tapo rašymas.

Life Coach išvertus į lietuvių kal-
bą, būtų ,,gyvenimo treneris”, o man
tai reiškia laisvę. Jei savo darbą va-
dini Life Coaching, tavęs praktiškai ne-
gali paduoti į teismą, norėdami pasi-
pelnyti, kas, deja, JAV gana dažnai nu-
tinka medicinos ir medicininės psi-
chologijos specialistams.  Life Coach
yra kažkas tarp konsultanto, psicho-
logo, draugo už pinigus. Nėra griežtų
reikalavimų, ko turi mokyti gyvenimo
treneris, todėl dažnai jis daro tai, ką
žmogus gali padaryti pats, pasitelkęs
knygas ir internetą.

Mano Life Coaching yra kitoks nei
įprasta. Aš darau gilų darbą – pasą-
monės perprogramavimą (EFT – ang-
liškas trumpinys), kurio rezultatai
gali būti visiškas arba dalinis pa-
sveikimas nuo ligos, svorio kritimas,
savivertės jausmo, vidinės ramybės at-
gavimas, gyvenimo džiaugsmo atra-
dimas ir t. t. Daug mokiausi ir nuola-
tos tobulinuosi pas geriausius šios sri-
ties profesionalus JAV. 

Paskatino tai, kad pati buvau
žmogus su žemu savivertės jausmu:
pikta, nervinga, pavargusi ir linkus į
depresiją. Tiesiog ieškojau būdų pa-
dėti sau.

Esu sutikusi nemažai puikių žmonių,
dirbančių šioje srityje, ir labai gerbiu jų dar-
bą. Kaip apibūdintumėte savo profesiją ne-
labai apie ją girdėjusiems?

Anksčiau praleisdavau daug lai-
ko žmogui pasakodama, kas yra ener-
getinis gydymas, kaip veikia pasą-
monė, pozityvus mąstymas  ir t.t. Da-
bar to nedarau, nes žinau, kad tai žmo-
gui visai neįdomu. Dažnam visiškai
nesvarbu, kiek ir kokių sertifikatų
turi. Vienintelis svarbus daly-
kas  –  kiek gali žmogui padėti. Nesu-
galvoju, kaip trumpai savo darbą api-
būdinti. Galėčiau apie tai kalbėti va-
landų valandas, nes žmogaus pasą-
monė ir jos galia yra stebuklų ste-
buklas!

Kokie žmonės dažniausiai kreipiasi
pagalbos? 

Kreipiasi savo gyvenimu nepa-
tenkinti žmonės, pasitikintys ir besi-
vadovaujantys savo intuicija, kuri
jiems kužda, kad iš tos situacijos, ku-
rioje jie atsidūrė, turi būti kažkokia
išeitis. Kreipiasi dažniausiai tada, kai
tradicinė medicina, psichologija, tra-
dicinis mąstymas nepadeda. Kai jau-
čiasi fiziškai arba emociškai išsekę.

Turiu keletą pažįstamų, kurie dirbo šio-
je srityje ir labai mylėjo savo darbą, bet po
kurio laiko pakeitė profesiją, nes nesugebėjo
pakankamai užsidirbti pragyvenimui. Kokia
Jūsų pačios patirtis?

Gal mylėti darbą neužtenka? Gal
pats turi būti pavyzdžiu? Gal turi gy-
venti tuo, ko mokai kitus? O jeigu kal-
bant rimtai, tai dauguma gyvenimo tre-
nerių daro tai, ką, kaip minėjau, žmo-
gus gali pats padaryti. Gyvenimo tre-
nerius turi dauguma įžymybių ir vers-
lininkų. Tai mada. Mokėti Life Coach
tūkstančius už valandą yra prestižo rei-
kalas.

Taigi, norėdamas šį darbą dirbti,
arba turi suktis ir išsikovoti savo var-
dą tarp turtingų žmonių, arba  turi da-
ryti kažką tokio, ko pats žmogus pa-
daryti negali, nes neturi žinių ir pa-
tirties.

Man asmeniškai nekelia pasitikė-
jimo Life Coaches, Energy Healers (ener-
getiniai gydytojai) ar psichologai, ku-

rie nesugeba susitvarkyti su savo prob-
lemomis. Žinoma, mes visi esam žmo-
nės, būna visko, bet juk žmogus į tave
kreipiasi, kad jam padėtum išspręsti
kažkokią problemą (nekalbu  apie tuos,
kuriems gyvenimo treneris reikalingas
prestižui). Jeigu tu siūlaisi išspręsti
kito problemas, tai kodėl negali iš-
spręsti savųjų?

Jei tikrai gali padėti žmogui, jis la-
bai lengvai ir su malonumu tau patiki
savo problemas. Dažnai netgi per daug!
Mano manymu, tie Life Coaches ar
Energy Healers, kurie bando ,,pririšti”
klientą, sakydami, kad jis turi lanky-
tis kas savaitę, nėra patys geriausi
savo srities specialistai. O jeigu dar įti-
kinėja, kad jeigu tu neateisi tiek ir tiek
kartų, tuomet nepasveiksi ar dar net
pablogės, tai nuo tokio reikia bėgti
kuo toliau.

Kas labiausiai motyvuoja, ,,ve ža” Jūsų
darbe? Kas sunkiausia?

Motyvuoja rezultatai    –    stebuk-
lai. Ligos turi emocinį pagrindą. Kar-
tais tą priežastį galima atsekti labai
lengvai. Pavyzdžiui, žmogus suserga po
skyrybų, netekęs darbo, patyręs fizinį
smurtą ir t.t. Kartais priežastį rasti
sunku, nes įvykis gali būti toks baisus
ar skaudus, kad pasąmonė jo net neiš-
kelia į paviršių. Dažnai lemtingi įvy-
kiai būna įvykę vaikystėje. Tik pradė-
jus darbą ir kalbant apie visai kitokius
dalykus, tie įvykiai išlenda. Įvykiai, ku-

riuos mes prisimename ir dėl jų jau-
čiame skausmą ar baimę taip stipriai,
kad atrodo, jog tai nutiko vakar.  Ir tos
pasilikusios ir griaunančios emocijos
veikia mūsų kūną.

Ligos sugrįžta todėl, kad emocinis
pagrindas lieka toks pats. Ligos ir net
tai, ko mes nevadinam liga (pvz., nu-
garos skausmas, alergija) gali būti iš-
gydomos suradus priežastį, tačiau tam
reikalingas žmogaus noras ir bendra-
darbiavimas. Jis yra vienintelis, kuris
žino savo gyvenimo įvykius ir skau-
džias vietas. Jei kažkas į mane krei-
piasi priverstas  artimųjų, rezultatų
gali ir nebūti.

Pasąmonės perprogramavimo, kai
grįžtama į skaudžius, baisius įvykius,
žmogus negali daryti pats. Bandyda-
mas tai daryti, tik išgyvens traumą iš
naujo, o rezultato nebus.

Tačiau kai kuriais atvejais žmogus
gali perprogramuoti savo pasąmonę
pats, naudodamas vizualizacijas, kar-
todamas teiginius, peržiūrėdamas ir
pakeisdamas savo įsitikinimus (pvz.,
nelaimės po vieną nevaikšto).

Kas sunkiausia? Maniau, kad jau
susidūriau su visais sunkumais, kokie
tik gali būti mano darbe ir  niekas ma-
nęs nebenustebins, bet visai netikėtai
su pačiu didžiausiu išbandymu susi-
dūriau neseniai.  Viena mama buvo at-
sidūrusi visiškoje neviltyje, o kartu su
ja – ir du vaikai, kurie bandė mamai
padėti, paguosti. Pas mane atsirado ne
vienas, o trys verkiantys ir sutrikę
žmonės. Kai vaikai bando gelbėti savo
tėvus, man tiesiog plyšta širdis... Kai
turi vaikų, pagalbos privalai ieškoti ne
tik dėl savęs. Privalai tai padaryti dėl
jų.

Ar pažįstate panašiai dirbančių žmonių
Lietuvoje?

Ne.

Kaip manote, ar galėtumėte šį darbą
dirbti Lietuvoje?

Dirbu ne tik savo ofise, bet ir per
Skype (kai kuriais atvejais telefonu).
Nelabai svarbu, kokioje šalyje gyvenu.
Tūkstančių už savo sesijas neimu. Kol
kas.

Įtariu, kad nors ir dirbdama su skir-
tingais žmonėmis, susiduriate su panašio-
mis jų išgyvenamomis situacijomis. Ar pa-
stebite dėsningumų? Gal turite paprastų pa-
tarimų, kurie padėtų kiekvienam iš mūsų?

Susiduriu su žemu savivertės jaus-
mu, nemeile sau, įsitikinimu, jog su ta-
vimi kažkas negerai, padidėjusiu jaut-
rumu, dirglumu, viršsvorio proble-
mom ir t. t. Taip, patarimų turiu!  

Labai dažnai mes patys esame sau
priešai. Mintyse save kritikuojam, ly-
ginam su kitais, kartais netgi bau-
džiam. Jeigu mūsų draugas pasakytų
mums bent mažą dalelę to, ką mes pa-
sakome sau patys, mūsų priešu taptų
tą pačią minutę.

Mokykimės atleisti sau, palaikyti
ir pagirti save. Mokykimės nuraminti
tą nuolatos kritikuojantį ir kaltinantį
balsą savo galvoje. Nustokime į viską
žiūrėti taip rimtai, o ypač į tai, kas ra-
šoma Facebook. Mokykimės pasijuok-
ti iš savęs. 

Esame laimingi tiek, kiek sugeba -
me džiaugtis tuo, kas esame, tuo ką da-
rome, tuo ką turime.....

Ačiū, Ernesta! 

Su šeima: pozityvus mąstymas sukuria gyvenimo pilnatvę ir dovanoja stebuklų.

Ernestos darbo vieta –  medinis namelis, pagamintas Lietuvoje. Jis stovi šalia Ernestos
namų ir skleidžia ypatingą energiją. 

Apie D. Plačiakienės tinklalapį ga-

lite rasti informacijos ir jos Face-

book puslapyje https:// www.fa-

cebook.com/ DianaPBlog.
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Lietuvoje pirmieji dviračiai pasirodė apie 1890
metus Vilniuje. Jie buvo įvežami iš Vokietijos,
Anglijos, Latvijos. 1870 m. mieste jų būta jau apie
300. Miesto valdžia sutiko juos gan priešiškai.

1898 m. Vilniaus dūma uždraudė važinėti dviračiais
22 miesto gatvėmis ir skersgatviais. Norintys sėsti
ant dviračio turėjo išlaikyti atitinkamus egzaminus
pas policmeisterį arba dviratininkų draugijoje. Dvi-
ratininkai privalėjo laikytis jiems nustatytų eismo
taisyklių: naktį važinėti su žibintu, skubiai nulipti
nuo dviračio ir slėpti jį po apsiaustu arba už namo
kampo, jeigu pasibaidė jų sutiktas arklys.

Suklestėjo Laikinoje sostinėje

Vakarų Europoje ir Amerikoje jau perėjusi ke-
letą įsitvirtinimo visuomenėje etapų, tarpukario Lie-
tuvoje ši susisiekimo priemonė žengė tik pirmuosius
populiarėjimo žingsnius. Laikinoji sostinė šia tech-
nologine naujove labai greitai „užsikrėtė”, ir jau 1925
m. 3 000 įvairiausių markių dviračių keliavo mies-
to gatvėmis. Dviratis netruko tapti viena svarbiau-
sių susisiekimo priemonių tradiciškai prastų kelių
krašte. Nenuostabu, jog pasipylė gausa prekinių
ženklų ir įmonių, besivertusių jų pardavimu, re-
montu, reguliavimu ir priežiūra. Spaudos pusla-
piuose mirgėte mirgėjo įvairios reklamos, skati-
nančios pirkti vokiškus ,,Brennabor”, ,,Durkop”,
,,Dixi”, ,,Korona”, ,,Vanderer”, angliškus ,,Hum-
ber”, ,,Triumph”, ,,Royal Cycle”, ,,Premier”, pran-
cūziškus ,,Peugeot”, rusiškus ,,Omega”, ,,Latvel-
lo”, o nuo 1928 m. – ir lietuviškus ,,Amlit” dviračius.
1921 m. įkurta Amerikos lietuvių prekybos akcinė
bendrovė (sutrumpintai ,,Amlit”) pradėjo „įsukti” au-
tomobilizacijos sritį – iš pradžių pardavinėjo im-
portuotus automobilius, traktorius ir jų dalis, vėliau
surinkinėjo ,,Ford” automobilius, autobusus, ryžo-
si pradėti dviračių gamybą Kaune. Laikraščiuose pa-
sipylė įvairūs užsakomieji straipsniai, laiškai, ra-
ginantys remti savąją, lietuvišką, pramonę. Turiu
pripažinti, kad per kelerius metus važinėjęs duobė-
tomis Kauno gatvėmis, pirmą kartą pajutau tikrą ma-
lonumą. Pačiu blogiausiu keliu trankymas beveik vi-
siškai buvo nejuntamas ir dviratis minkštai ėjo, ne-
žiūrint smarkiai pripūstų padangų. [...] Patinka
man ir jūsų dviračio pailginti rėmai, ,,Amlit” – geras
dviratis ir jis tinka mūsų keliams, – tvirtino Lietuvos
dviratininkų sąjungos (LDS) pirm. Jurgis Šulgi-
nas. O dienraščio ,,Diena” korespondentas įrodinė-
jo, jog ,,Amlit”, pradėjęs gaminti dviračius, iš karto
kreipė daug domės ne tiek į jo išorinę išvaizdą – bliz-
gėjimą, kiek į jo patvarią konstrukciją. Bendrovė, ge-
rai suprasdama, kad tik gera preke galima įsigyti var-
totojų pasitikėjimą, užkariauti rinką, jau pačioje dar-
bo pradžioje stengėsi duoti geriausios ir patvariausios
medžiagos dviratį. Tam reikalui dalys, kurios vieto-
je negaminamos, yra užperkamos iš geriausių Anglijos

fabrikų. Iki 1940 m. į Lietuvą įvežta apie 40 000 dvi-
račių, o ,,Amlit” 1928–1930 m. parduodavo apie 1 500,
vėliau – apytikriai 2 000 vienetų kasmet. Tad galima
drąsiai spėti, kad tarpukario Lietuvoje per 22 metus
nupirkta apie 65 000 dviračių. 

Ei, karvut, duok kelią dviračiui!

Kadangi Lietuva buvo žemės ūkio šalis, tai
dviračio kainą vertėtų „ūkiškai” ir matuoti: už
naują dviratį reikėdavo pakloti maždaug 2–3 karvių
kainą. Kai pagalvoji – nepigu, tačiau tai nebuvo neį-
veikiama kliūtis, juolab kad daugelis platintojų
dviratį siūlė įsigyti išsimokėtinai: Mes norime kiek-
vienam savo kreditingam piliečiui suteikti lengvas ir
patogias išsimokėjimo sąlygas, – skelbė reklaminis
1930 m. dviračių importui leidinys, skirtas Klaipė-
dai. 1924 m. ,,Sporto” laikraštyje buvo reklamuoja-
mi vokiški, angliški ir prancūziški dviračiai, kurių
kaina svyravo nuo 250 iki 550 litų (tuometis darbi-
ninko atlyginimas buvo 200 lt). Nors Lietuvoje at-

Dviračių pedalus žmonija mina jau 200 metų 
Dviračiu pas mažuosius Laikinosios sostinės gyventojus atkeliaudavo ir jų mėgiamiau-
si ledai – ,,Šiauries ašigalis”. 1938 m. nuotrauka

S. Rickus Šiauliuose pasižymėjo ne dviračių remontu, o jų vagyste. ,,Garsenybė” su savo
darbo vaisiais.

Viena ankstyviausių dviračių pardavimo reklamų – Engel-
sono ir Ciderovičiaus universalinės parduotuvės skelbimas
1913 m. adresų knygoje ,,ВСЯ ВИЛЬНА”.

Pirmą kartą apie dviratį pradėta kalbėti 1790-ai-
siais, kai prancūzų grafas von Sivrak išrado vadina-
mąjį „ratinį arkliuką” – paprastą medinį pagalį su ge-
rai pritvirtintais ratais. „Ratinis arkliukas”, dar vadi-
namas „bėgiojimo ratu”, buvo labai populiarus XIX
a. pradžioje. Tokiais žaisliniais arkliukais labai mėgo
važinėti vaikai. Bet kartą atsitiko taip, kad ant žais-
linio vežimėlio neužsikerėblino suaugęs dėdė. Ir ne
šiaip dėdė – o vyriausiasis Baden girininkas baronas
Carl von Drais. 1817 m. liepos 12 d. jis ryžosi pade-
monstruoti savo naująjį velocipedą, tiesioginį šiuo-
laikinių dviračių pirmtaką. Jis paliko savo namus ir nu-
važiavo geriausiu Badeno keliu į Schweizingen. Nu-
važiavęs 7,5 km jis apsisuko ir patraukė namo. Visa
kelionė truko kiek daugiau nei valandą. Po mėnesio
baronas ryžosi dar įspūdingesniam bandymui. Siek-
damas išgarsinti naująjį išradimą jis pranešė nuva-
žiuosiąs 51 km iš Karlsruhe į Kiel tik per keturias va-
landas. 1819 m. birželio 26 d. dviratis buvo užpa-
tentuotas. Kiek vėliau, 1853 m., išrastas dviratis su pe-
dalais. 1867 m. dviračius masiškai pradėjo gaminti
Pierre Micheaux Prancūzijoje. 1870–1871 m. jo įmo-
nėje dirbo jau 300 žmonių. 1885 m. serijinę dviračių
gamybą pradėjo anglų bendrovė „Rover”. Tada at-
sirado įvairių modifikacijų dviračių. 

Išmintingas patarimas prityrusiems dviratininkams. 1939
m. ,,Gumos” padangų skelbimas.
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sirado vietinis gamintojas, dviračiai
mažai teatpigo: ,,Amlit” vyriškas dvi-
ratis kainavo tarp 282 ir 315, moteriš-
kas – 302–335 litų, kai, tuo tarpu,  iš už-
sienio atvežto dviračio kaina nebesiekė
400 litų.

Įsivaizduokime, kaip Lietuvos eis-
mo sąlygos ženkliai pasikeitė atsiradus
dviračiams – nuo kelių šimtų XX a. pra-
džioje, kelių tūkstančių nepriklauso-
mybės pradžioje iki keliasdešimties
tūkstančių Antrojo pasaulinio karo
pradžioje. Visa tai akino mąstyti apie
saugų eismą, tinkamą dviračių įsilie-
jimą į jį bei registraciją. Kiekvienais
metais procedūra turėjo būti kartoja-
ma iš naujo. Jei dviratis būdavo par-
duodamas ar jo savininkas pakeisdavo
gyvenamąją vietą, jis turėdavo ten per-
eiti analogišką procesą. 1919 m. kovo 3
d. „Omnibusų, automobilių, motocik-
lų ir dviračių” įstatymu nustatyta Lie-
tuvos dviračių registracijos sistema:
įsigytą dviratį privalėta užregistruoti
apskrities valdyboje, kur interesan-
tas gaudavo leidimą juo važinėti už nu-
statytos jo vertės. 1929 m. „Sauske-
liais važinėti įstatyme” ir 1931 m. „Au-
tovežimų įstatyme” teigiama, kad au-
tomobiliais ir kitomis susisiekimo
priemonėmis draudžiama važinėti dvi-
ratininkams bei pėstiesiems paskir-
tuose keliuose. 1935–1936 m. padidėjo
rūpestis saugiu eismu: spaudoje pa-
gausėjo straipsnių, išleistos kelios me-
todinės knygelės, nurodančios, kaip tin-
kamai dviratininkams elgtis kelyje.
1935 m. priimtas „Viešaisiais keliais ju-
dėjimo įstatymas”, kuriame pačių dvi-
ratininkų judėjimas gatvėmis ir lai-
kymo sąlygos jau įtvirtintos atskiru
straipsniu. 1936 m. paskelbtos „Vie-
šaisiais keliais judėjimo įstatymui
vykdyti taisyklės”, įpareigojusios lai-
kytis dviračių techninių, manevravimo
ir saugumo reikalavimų.

Pasivyk pažangą

Gausėjant dviračių tarp Lietuvos
gyventojų pastebimas tam tikras so-
cialinis modelis. Laisvųjų profesijų
atstovai, privačių įmonių ir valstybės
įstaigų darbuotojai, darbininkai – visi
per du dešimtmečius įsiliejo į moder-
nų judėjimą dviračiais. Trečiame de-
šimtmetyje dviratį galėjo įsigyti tik la-
biau pasiturintys piliečiai. Tai ryškė-
ja iš LDS narių registro, į kurį įtrau-
kiamas naujasis narys turėjo nurody-
ti savo profesiją. Tarp LDS pionierių
pastebime banko tarnautojus, preky-
bininkus, mokytojus, geležinkelio tar-
nautojus, o nuo trečiojo dešimtmečio
antros pusės profesijų spektras pradėjo
„margėti” – ėmė jungtis mechanikai,
technikai, viešbučių tarnautojai, ke-
pėjai, fotografai, kirpėjai, kurpiai,
spaustuvių darbuotojai, staliai, šalt-
kalviai, dailininkas, studentai, moki-
niai. Prasidėjus Antrajam pasauli-
niam karui, buvo sugriežtinta leidimų
važinėti dviračiais tvarka, o iš prašy-
mų karinėms komendantūroms iš-
duoti leidimus matyti, kokioms reik-
mėms dviračiai žmonėms būdavo rei-
kalingi.  Dviratis tapo pagrindine dar-
buotojų susisiekimo su darboviete bei
darbo reikalų tvarkymo priemone, ku-
rios netektis stabdydavo normalų dar-
bo procesą.

Moters įvaizdis dviračių 
judėjime 

XIX–XX a. sandūroje Vakarų Eu-
ropoje ir JAV su saugiojo dviračio at-
siradimu kilo feministinis sąjūdis.
Lietuvoje už tokio simbolinio akstino
moterų sąjūdis „neužsikabino”  – jų
mažuma tiesiog važinėjosi dviračiais,
bet dėl to susilaukdavo prieštaringų

vertinimų spaudoje. Nepaneigiamas
faktas, kad didžioji dauguma dviračių
valdytojų buvo vyrai. Jie sudarė per 90
proc. LDS narių. Rinkoje dominavo vy-
riški dviračiai, moteriškų nuleistais rė-
mais veikiausiai būta ne kiekvienoje
prekybos įmonėje, tik ,,Amlit” pir-
mieji savo 1928 m. reklaminiame lei-
dinyje pristatė dviračius, skirtus mo-
terims. Akivaizdu, jog dviratis buvo vy-
riška transporto priemonė nuo pat jo
išradimo pradžios ir per visą XIX a. Ne
veltui feministinis moterų judėjimas,
prasidėjęs XIX a. pabaigoje, stengėsi
pakeisti požiūrį į moterį, besirop-
ščiančią ant draustinos susisiekimo
priemonės ir savo aprangą iškeitusią
į lengvesnę, panašesnę į vyrišką. „Už-
kalkėjęs” požiūris buvo gajus. 1923 m.
žurnale ,,Moteris” dviratis moterims
rekomenduotas tik ribotam gyveni-
mo laikui, per kurį ji turėtų „atsiva-
žinėti” juo visam gyvenimui, t. y. tarp
30 ir 35 gyvenimo metų, bet ir tai tik
„po nedaug, be nuovargio”. Bet pa-
mažu požiūris liberalėjo. Daugėjo įvai-
rių šakų moterų sportininkių. Laik-
raščiuose atsirado viena kita reklama,
pristatanti moterišką dviračiu va-
žiuoti skirtą aprangą, fotografijose
užfiksuotos moterų iškylos dviračiais.
1940 m. jau teigiama, kad ėjimas, dvi-
ratis, jojimas yra tinkami mankštos
pratimai moterims. 

Septintas Dievo įsakymas

Tarpukaris nebuvo vien Antanas
Šabaniauskas, ,,Fiat” ir frakuotų inte-
lektualų susibūrimų epocha. Pakako ir
žmonių rūstybės bei nusikalstamumo.
Nuo vagių nebuvo apsaugoti ir dviračių
turėtojai. 1935 m. ,,Policijos” žurnalas
tvirtino, jog dažniausiai pasitaikanti va-
saros meto vagystė – dviračio: Pats va-
giamas daiktas padeda jį vikriai pa-
vogti, jei vagis spėjo nepastebėtas kelio-
lika metrų pavažiuoti – jis jau stačiai ne-
pagaunamas, ypač Kaune, kur dvira-
čiais važinėjančių yra labai daug ir po-
licijai visų patikrinti neįmanoma.

Deja, išaiškintų nusikaltimų ir
surastų dviračių kiekis rodė arba men-
kas policijos pastangas, arba ribotas
priemones ir galimybes. Tik ketvirto
dešimtmečio pradžioje policija rimtai
susirūpino dviračių vagystėmis kaip
rimta visuomenės yda. 1931 m. šalyje
užregistruotos 87 dviračių vagystės
(surasta 10), 1932 m. vien tik iki spalio
1 d. – 247 (išaiškinta 23) – vertė parei-
gūnus ieškoti sprendimo kelių. 1932 m.
buvo pasiūlytas teoriškai tikslingas
modelis – leisti visoms nuovadoms
platinti sąrašą „Ieškomi dviračiai”,
kuriame būtų paskelbti dingusių dvi-

račių firmų pavadinimai, rėmo nu-
meriai, skiriamieji ženklai. Nume-
rius išduodantiems asmenims siūlyta
pareikalauti parodyti dviračius ir pa-
tikrinti, ar jų nėra pavogtųjų sąra-
šuose, o, pastebėjus dviračių rėmų
numerio panaikinimo bei suklastojimo
žymes, perduoti policijai ištirti, kokiu
tikslu tai padaryta. Vagysčių skaičius
augo dideliais tempais – 1936 m. pra-
nešta apie 458 dviračių vagystes. Dvi-
račių vagystės Lietuvoje apogėjų pasi-
ekė Antrojo pasaulinio karo ir okupa-
cijų metais. Vien Kauno apygardos
Kriminalinės apygardos identifikacijos
skyrius iki 1941 m. spalio 15 d. gavo 195
dviračių vagystės atvejų pranešimus,
visoje Lietuvoje tokių užfiksuota apie
700, 1942 m. – per 700 (įtraukta jau Vil-
niaus krašto statistika). Tai krimina-
linės policijos pareigūnus vertė daryti
vadinamuosius reidus, per kuriuos bū-
davo tikrinami visi iš eilės dviračiai. 

Sveikas sportas

Kai Vakarų Europoje dviračių
sportas jau egzistavo daugiau nei pu-
samžį, Lietuvoje ši sporto šaka tepra-
dėjo žengti pirmuosius žingsnius. Dvi-
račių sporto pradininkai – Kęstutis ir
Vytautas Bulotos bei Jurgis Šulginas.
Jų pastangomis pirmasis nepriklau-
somos Lietuvos dviračių sporto čem-
pionatas įvyko 1922 m. rugpjūčio 27 d.
Kaune. 1923 m. spalio 8 d. sporto en-
tuziastų ir puoselėtojų Vinco Barkaus -
ko, Vinco Butkausko, Voldemaro Gul-
mano, Kazimiero Markevičiaus, Jurgio
Šulgino, profesoriaus Tado Ivanausko
iniciatyva buvo įsteigta LDS, kuri tais
pačiais metais tapo ,,International
Cycling Union” ir Lietuvos sporto ly-
gos nare. Tą pačią dieną įregistruotas
LDS statutas. Jame organizacija išsi-
kėlė tikslus  – propaguoti dviračių
sportą, kultūrą bei kitas „naudingas ir
sveikas” sporto šakas, lavinti žmo-
gaus fizines jėgas, ištvermę, stiprumą,
vikrumą, sveikatą. Nepriklausomy-
bės pradžioje LDS išsikėlė uždavinį per
vietinius įmonininkus aprūpinti dvi-
ratininkus tinkamais dviračiais, ir
tai pavyko maždaug per trejus veikimo
metus – senasis dviračių parkas pa-
keistas ir papildytas moderniais pran-
cūzų, vokiečių, anglų dviračiais. 1926
m. LDS pavyko atidaryti velodromą Vy-
tauto kalne. Aktyvi šios organizacijos
veikla išliko iki ketvirto dešimtmečio
pradžios. Paskutinysis narys Kauno
centrinio skyriaus Narių knygoje už-
registruotas 1932 m. gegužės 1 d., o
valstybės saugumui susekus sąjungo-
je besitelkiant komunistuojantį jau-
nimą, ji 1938 m. sausio 31 d. uždaryta. 

1924 m. Lietuvos pirmenybių nu-
galėtojai Isakas Anolikas ir Juozas
Vilpišauskas buvo pirmieji dvirati-
ninkai, atstovavę Lietuvai vasaros
olimpinėse žaidynėse Paryžiuje. Tiesa,
dalyvavimas jose išsiskyrė labiau ku-
rioziškumu nei profesionalumu. At-
vykus į varžybų vietą paaiškėjo, kad
abiejų dalyvių dviračiai nėra techniš-
kai tvarkingi. Anolikas jau vykdamas
iš stoties, gailiai į savo ,,Brennabor” žiū-
rėdamas, skundėsi, kad jis esąs sulūžęs
ir net paprastą važiavimą vargu ar iš-
laikysiąs, – tuometinėje spaudoje rašė
sportininkė Elena Garbačiauskienė. Po
apsilankymo pas meistrus paaiškėjo,
kad Anolikui, jei jis norėsiąs lenkty-
niauti, reikalingas naujas dviratis,
kurį jis nusipirko Paryžiuje savo lėšo-
mis, o Vilpišauskui po techninių pa-
taisymų leista važiuoti savuoju. Pačių
lenktynių Vilpišauskas nebaigė dėl
nukritimo ir patirtos traumos nepa-
stebėjus posūkio, o Anolikas nepasiekė
finišo, nes sprogo jo dviračio padangos
ir pakelyje nieko girdėti nenorėjo apie
padangų paskolinimą arba net už pi-
nigus pardavimą. Galima pasidžiaug-
ti, kad 1928 m. žaidynėse Amsterdame
lietuviams dviratininkams distanciją
pavyko įveikti. Kaip ten bebūtų, pro-
fesionalus dviračių sportas tarpukario
Lietuvoje vis tik nesusiformavo.

Pagal internetinius šaltinius parengė
Raimundas Marius Lapas

Istorinės nuotraukos ir dokumentai iš Rai-
mundo Mariaus Lapo asmeninio archyvo.

1924 m. Paryžiaus olimpiada Lietuvos at-
stovui Isakui Anolikui nebuvo laiminga – at-
vežęs į Prancūziją savo ,,Brennabor”, spor-
tininkas pastebėjo, kad dviratis …sulūžęs. Dviratininkų džiaugsmui Kaune atsirado specialus trekas.

Viena pirmųjų Lietuvos dviračio sporto pa-
žibų – Petras Mejeris. 1910 m. nuotrauka.
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PETRAS V. KISIELIUS, MD, FACS
INKSTŲ, PŪSLėS, PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA
Center for Health

1200 S. York, Elmhurst, IL 60126
Tel. 331-221-9004

Chirurgai

ViDauS ligoS 

benDra Praktika 

oDoS ligŲ SPeCialiStai

akiŲ ligoS

ARAS ŽLIOBA, MD
AKIŲ LIGOS – CHIRURGIJA
219 N. Hammes Avenue

Joliet, IL 60435
Tel. 815-741-3220

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

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

920-320-6344

LInAS SIDRYS, MD
AKIŲ LIGOS–ChIRURGIJA–AKINIAI

2701 W 69 th St., Chicago, IL
5850 W 111th St., Chicago Ridge, IL
Tel. 708-636-6622

DR. ELIGIJUS LELIS
Akių ligos ir chirurgija

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

Joliet, IL 60435
Tel. 815-723-1854

VYTEnIS GRYBAUSKAS, MD
SUSAn T. LYOn, MD

Ausų, Nosies, Gerklės ligos, Chirurgija,
Klausos aparatai

7350 W. College Drive, Suite 208
Palos Heights, IL 60463
Tel. 708-361-9199

auSŲ, noSieS, gerklĖS ligoS 

Stuburo ir SkauSmo ligoS 

SUREnDER LAL, MD
Specialybė - vidaus ligos

7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652

Tel. 773-434-2123
Valandos susitarus

AnDRIUS KUDIRKA, MD, MPH
Bendros praktikos gydytojas
15300 West Ave. #221 South

Orland Park, IL 60462
708-590-5300

www.seimosgydytojas.com

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

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

sužeidimų darbovietėje bei kitų vietų
skausmo diagnozės ir gydymo specialistai.

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

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

www.illinoispain.com

DR. K. JUCAS
Odos ligų specialistas gydo odos 

teigiamus ir neigiamus auglius ir žaizdas.
Kosmetinė chirurgija.

3235 W. 111 St, Chicago, IL 60655
773-233-0744 arba 773-489-4441 PADEDAME SURASTI, NUPIRKTI IR ATVEŽTI 

AUTOMOBILIUS IŠ BET KURIO JAV AUKCIONO.
PERSIUNČIAME AUTOMOBILIUS IR DETALES.

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

.
KEPYKLA IR DELIKATESAI

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

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

Pasidalinkite nuomone

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

www.vytistours.com
info@vytistours.com

4024 235th St., Douglaston, NY 11363

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

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

ATSTOVYBĖ ČIKAGOJE

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

LIETUVĄ

1-800-778-9847

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

Specialios turistinės kelionės į Baltijos kraštus 2017m.
Dėl informacijos skambinkite Ritai Penčylienei

Kainas sužinoti ir užsisakyti vietas galite 
www.vytistours.com

Siūlome informaciją apie specialias nuolaidas
Atsiųskite savo el. pašto adresą

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

katalikišką „Draugo’’ laikraštį. Prisiminkite Draugo fondą savo tes-
tamente. Keletas stambesnių palikimų užtikrins „Draugo’’ 

laikraščio gyvavimą daugelį metų! 

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

www.draugofondas.org
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,,Surašymo” Nr. 73 atsakymas
Pažymėtuose langeliuose: KAROTINAS.

,,Draugo” kryžiažodį ,,Surašymas” nr.73

Išsprendė ir mums atsa kymus at siun tė:
Gražina M. Santoski, Chicago, IL

Joseph J. 0 Rakstis, OrlandPark, IL

„Draugo” sudoku nr. 119
išsprendė ir mums atsa kymus at siun tė:

Ona Rušėnas, Lisle, IL

Nuoširdžiai dėkojame sprendėjams. 

Jūsų sprendimų atsakymų lauksime paštu: 
,,Draugas”, 4545 W. 63rd St., Chi cago, IL 60629–5589

arba el. paštu – redakcija@draugas.org ir faksu: 773-585-8284. 

SIŪLO DARBĄ

perspeKtyvus namų, butų, žemės, verslo, investicijų
pirKimas, pardavimas, fiNaNsavimas,

perfiNaNsavimas ir Nuoma

rasa mitkus
Nekilnojamojo turto ir paskolų brokerė

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

Aušra Kriščiūnaitė Padalino
Broker/savininkė

Kalbame lietuviškai, ispaniškai, angliškai

Patirtis – daugiau nei
25-eri metai

DantŲ gyDytojai

DR. JOVITA KERELIS
DANTŲ GYDYTOJA

9525 S. 79 th Ave., Hickory Hills, IL

Tel. 708-598-8101

DR. LInA POŠKUS
Dantų gydytoja

11739 Southwest Hwy, 
Palos Hts, IL 60463

9201 Broadway Ave., Brookfield
Tel. 708-387-2020

DR. L. PETREIKIS
DANTŲ GYDYTOJA

9055 S. Roberts Road, Hickory Hills, IL
1 mylia į vakarus nuo Harlem Ave.

Tel. 708-598-4055
Valandos susitarus

DR. AUŠRInĖ SCHnEIDER
DANTŲ GYDYTOJA
Kalbame lietuviškai

10 S. 640 Kingery Highway
Willowbrook, IL 60527

Tel. 630-323-2245
Valandos susitarus

DR. DALIA E. CEPELĖ, DDS
Dantų gydytoja

10745 Winterset Dr.
Orland Park, IL 60467

708-873-9074
Valandos susitarus

DR. RAMUnĖ MACIJAUSKAS
Dantų gydytoja

9356 S. Roberts Road
Hickory Hills, IL

Tel. 708-598-2131
Valandos susitarus

DR. DALIA JODWALIS
Dantų gydytoja

15543 W. 127th St.
Suite 101, Lemont, IL
Tel. 630-243-1010

Valandos susitarus

DR. GAILĖ V. ČERnIAUSKAS
DANTŲ GYDYTOJA

Amerikos ,,TOP DENTIST” 2009 M.
318 W. Touhy Avenue 
Park Ridge, IL 60068
Tel. 847-692-2303

www.parkridgesmiles.com

PILnA DAnTŲ PRIEŽIŪRA:
• implantai
• tiltai, karūnos, protezai
• vaikų dantų gydymas
• šaknies kanalų valymas
• chirurgija
• parodontozės specialistas kabinete
• kosmetinės procedūros — ,,veneers”, 
balinimas • TMJ/TMD gydymas

PARDAVIMAS�IR�TAISYMAS
MIGLINAS TV

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

PERKA

Advokatas
GInTARAS P. ČEPĖnAS

6436 S. Pulaski Rd., 
Chicago, IL 60629

Tel. 773-582-4500
Valandos pagal susitarimą

ADVOKATAI

REAL ESTATE

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

Lietuviams sutvarkys dantis už prieinamą kainą 
Susitarimui kalbėti angliškai arba lietuviškai

4647 W 103 St, Oak Lawn, IL
Tel. 708-422-8260 

BRAnGIAI PERKU 
GINTARO DIRBINIUS

IR GINTARO GRYNUOLIUS.
tel. 708-603-5494

Notarizuoti vertimai •  įgalioJimai • migraciNių
formų pildymas •  vertėJo paslaugos

Jurgita LaFortune
Vertėja

119 E. Ogden Ave., 
Suite # 210B

Hinsdale, IL 60521
Tel. 630-400-2995 Faks. 630-756-4161

info@advancetrans.net
www.AdvanceTrans.net

Advance translations, Inc.

PASLAUGOS

,,Draugo” prenumeratoriai gali skaityti
,,Draugą” internete be jokio papildomo mokesčio.

Pageidaujantys turėtų parašyti 
apie tai administracijai: 

administracija@draugas.org
ir gauti ,,log in” bei slaptažodį. 

Skaitykite ,,Draugą” greičiau!

Ieškome vairuotojo su CDL teisėmis. $25 į
valandą iš pradžių, su galimybe gauti
daugiau laikui bėgant, ir dar viršvalandžiai.

Siūlome sveikatos draudimą ir 401K. Artimi

nuotoliai, retkarčiais reikia važiuoti į Wis-
consin’ą. Savaitgaliai laisvi. 

Kreiptis  tel. 847-566-4444.
2212 West Cermak Road, Chicago, IL 60608
773-847-7747 * www.mutualfederalbank.com

Patarnaujam Čikagos ir apylinkių lietuviams daugiau kaip 100 metų.

Namams paskolos, apdraustos sąskaitos
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Parengė Dainius Ruževičius

SPORTAS

Donatas Motiejūnas neatsispyrė įspū-
dingam milijoniniam pasiūlymui iš Ki-
nijos ir po penkerių NBA lygoje praleistų
metų krepšinio žaisti keliaus į Aziją. Lie-
tuvos rinktinės krepšininkas susitarė dėl
beveik trijų milijonų dolerių sutarties su
Shan dong „Golden Stars” klubu. Su-
tartis galios vieną sezoną. 

D.
Motiejūnas pasirašė 2,5 mln.
dolerių sutartį (suma jau at-
skaičius mokesčius), kurioje

dar pusė milijono numatyta priedais.
Palyginimui – panašiai tiek gavo visa
„Žalgirio” komanda praėjusį sezoną.
26-erių metų krepšininkas per mėnesį
į rankas gaus apie 450 tūkst. dolerių,
nes Kinijos krepšinio čempionatas
trunka gerokai trumpiau nei NBA ar
Europoje – šešis mėnesius.

Lietuvis rimtai svarstė Tel Avivo
„Maccabi” komandos pasiūlymą, kuris
siekė apie milijoną eurų per sezoną. Iz-
raelio klubas buvo su sisiekęs ir su
krepšininko atstovais. D. Motiejūnas
džiaugėsi sulaukęs ir „Žalgirio” ko-
mandos vadovų dėmesio, tačiau Lie-
tuvos čempionai geriausiu atveju per
visą sezoną galėjo pasiūlyti tiek, kiek
dabar jis Kinijoje uždirbs per mėnesį.
Donatas labiausiai norėjo žaisti NBA.
Tačiau buvo viliojamas tik minimalių
sutarčių, ku riose jis nebuvo „ap-
draustas” ir nuo sėdėjimo ant suolo.

D. Motiejūnas taps antru geriau-
siai apmokamu Lietuvos krepšinin ku
visame pasaulyje. Daugiau už dirbs tik
Toronto „Raptors” klube rungtyniau-
jantis Jonas Valančiūnas (4 mln. dole-
rių per metus). 

Shandong „Golden Stars” ko man-
dą treniruoja serbas Alek sandar Kesar.
Šioje komandoje žaidžia ir buvęs „Žal-
girio” komandos krepši ninkas Justinas
Dentmonas, kuris ne taip seniai po
skandalingos istorijos Kaune buvo iš-
mestas iš Stambulo „Galatasaray”.
Praėjusį sezoną šioje komandoje žaidė
ir buvęs ilgametis NBA žaidėjas Jason
Thompson. D. Motiejūną savo gretose
norėjo matyti ir Jonas Kazlauskas – lie-
tuvio tre niruojamas Guangdong „Sout-
hern Tigers” klubas taip pat domėjosi
galimybe įsigyti vieną geriausių Lie tu-
vos krepšininkų. 

D. Motiejūnas praėjusį sezoną pa-
baigė New Orleans „Pelicans” klu be.
Šiuo metu krepšininkas kartu su Lie-
tuvos krepšinio rinktine ruošiasi ar-
tėjančiam Europos čempionatui.

Ateities perspektyvos

D. Motiejūno sprendimas atei nantį
sezoną žaisti Kinijoje sukėlė nemenką
nuostabą, tačiau pats krepšininkas
pripažino, kad Kinijos Shandong „Gol-
den Stars” klubo 2,5 milijonų dolerių
pasiūlymas smarkiai nustelbė visus ki-
tus, o laiko pasirinkimui jis neturėjo la-
bai daug. NBA komandų siūlomi va-
riantai buvo abejotini, o Eurolygos
komandos neturi finansinių galimybių
konkuruoti su milžiniška Kinijos rin-
ka. „Aš manau, kad priėmiau teisingą
sprendimą. Šitas sprendimas yra šiek
tiek netikėtas ir man. Vis tiek priori-
tetas buvo NBA arba Eurolyga. Aišku,
rimtai buvo žiūrima ir į Kiniją. Tik pra-
džioje žvalgiausi kitur. Bet kai atėjo lai-
kas rinktis, tai buvo patraukliausias
pasiūlymas. Todėl jį ir pasirinkau”, –
teigė D. Motiejūnas. 

Tai, kad lietuviui buvo pasiūlyta
tokia pelninga sutartis (vidutinė CBA
alga užsieniečiams svyruoja tarp 0,5–
1 milijono dolerių), parodo, jog „Golden
Stars” ne tik mato lietuvį savo žaidimo
planuose, tačiau ir laiko jį potencialiu
komandos veidu ir lyderiu.

Pats D. Motiejūnas tikisi sugrįžti
į NBA, tačiau ne tokiomis sąlygomis,
kuriomis buvo priverstas tenkintis
pastaruoju metu. Jo noras gauti ne ma-
žai žaidimo laiko ir siekis įrodyti, kad
NBA komandos jį nuvertina, turėtų
leisti aukštaūgiui atsiskleisti žaidžiant
su silpnesniais varžovais. Dėl trumpo
sezono krepšininkas net gaus galimy-
bę kovo mėnesį grįžti į NBA lygą, jei su-
lauks palankaus pasiūlymo. Kitu at-
veju yra galimybė išlaukti iki liepos
mėnesio – NBA laisvųjų agentų rinkos
– ir tikėtis pelningesnės sutarties. 

Didžiulės nesėkmės NBA rinkoje
atveju D. Motiejūnas galėtų nuspręsti
likti Kinijoje ar karjerą tęsti Euro poje,
kur jo paslaugų norėtų beveik kiek-
viena komanda. D. Mo tiejūno planas
aiškus ir teisingas, belieka tik viltis, kad
lietuvis įrodys savo vertę aikštėje.

Pasaulio lengvosios atletikos čempio-
nate Londone rugpjūčio 5 d. Andrius
Gudžius nutraukė 12 metų trukusį šti-
lį. Tiek metų praėjo nuo paskutinio
lietuvių apdovanojimo planetos pir-
menybėse, kai Virgilijus Alekna 2005
metais iškovojo auksą helsinkyje. 

26-erių A. Gudžius Londone pasie-
kė asmeninį rekordą – 69,21 m –

ir pasipuošė auksu. Tai didžiausias iki
šiol lietuvio laimėjimas.

Auksą ir sidabrą skyrė vos du
centimetrai. Sidabrą iškovojo švedas
Daniel Stahl (69,19). Tokios įtemptos ir
artimos kovos pasaulio čempionato
disko metimo finale istorijoje dar nėra
buvę. Bronzą iškovojo amerikietis Ma-
son Finley (68,03). 

„Nebuvau įsitikinęs šimtu pro-
centų, kad galiu laimėti pasaulio čem-
pionato auksą, tačiau apie medalį tik-
rai galvojau”, – po pergalės kalbėjo pla-
netos čempionas A. Gudžius.

2010 m. pasaulio jaunimo čempio-
nas A. Gudžius pratęsė įspūdingą Lie-
tuvos disko metimo tradiciją. Lygiai
prieš 25 metus, 1992 m. rugpjūčio 5 d.
Barselonoje olimpiniu čempionu tapo
Romas Ubartas, savo sąskaitoje turin-
tis ir Europos čempiono titulą. Po du
kartus planetos čempionate ir olimpi-
nėse žaidynėse pergales skynė Virgi-
lijus Alekna. Jis yra tapęs Europos
čempionu, olimpinės bronzos laimė-
toju, du sykius iškovojęs planetos si-

dabrą. A. Gudžiaus treneris Vaclovas
Kidykas 1986 m. tapo Europos čem-
pionato bronziniu prizininku.

Solidžios premijos

Pasaulio čempionato auksas A.
Gudžiui garantavo 60 tūkstančių JAV
dolerių prizą. Tokią sumą gauna visi
pirmąją vietą individualiose pasaulio
lengvosios atletikos čempionate už-
ėmę sportininkai. 

A. Gudžiui ši pergalė garantavo ir
valstybinę rentą – 1 175 eurų. Šią sumą
sportininkas gaus jau baigęs karjerą.
Rentą atletas gaus tik tokiu atveju, jei-
gu neturės jokio kito darbo arba tas dar-
bas bus susijęs su sportu. Pavyzdžiui –
vaikų trenerio. Lietuvai medalį pa-
saulio čempionate dovanojęs disko me-
tikas taip pat užsitikrino 23 tūkst. 170
eurų Vyriausybės premiją. Bet ir tai –
dar ne viskas. Pergalė pasaulio čem-
pionate A. Gudžiui pla čiau atvėrė du-
ris – Rio de Janeiro olimpinėse žaidy-
nėse 12-ąją vietą užėmęs sportininkas
nuo šiol tikrai sulauks gausybės kvie-
timų į ko mercines varžybas. Tai dažnai
ir tampa geriausiu būdu užsidirbti. 

Rugsėjį A. Gudžiaus jau laukia
Deimantinės lygos finalas. Jame Lie-
tuvos sportininkas irgi turi gerą gali-
mybę papildyti savo piniginę. Šių var-
žybų finalo laimėtojo laukia 50 tūks-
tančių JAV dolerių prizas. Už antrąją
vietą skiriama 20, o už trečiąją – 10
tūkst.

Lietuviui Dovydui Neverauskui trečią
kartą nepavyko įsitvirtinti JAV beis-
bolo lygos (MLB) Pittsburgho „Pira-
tes” klubo pagrindinėje sudėtyje. Dar
trejas rungtynes MLB lygoje sužaidęs
D. Neverauskas vėl sugrįš į dublerinę
„Pirates” komandą – „Indianapolis In-
dians”. 

Nors per trejas rungtynes ketu-
ris kėlinukus praėjusią savai-
tę sužaidęs metiko pozicijoje

rungtyniaujantis lietuvis neleido var-
žovams pelnyti taškų, „Pirates” nu-
sprendė į savo gretas pasikviesti dar
vieną metiką – buvusį MLB čempioną

amerikietį George Kontosą. 
Šį sezoną D. Neverauskas MLB

čempionate iš viso sužaidė šešerias
rungtynes. MLB lygoje lietuvis debiu-
tavo balandžio mėnesį. Tuomet jis su-
žaidė vienintelį kėlinuką. Birželio mė-
nesį jis vėl buvo susigrąžintas iš dub-
lerių komandos ir žaidė dar trejose
rungtynėse. Pagal MLB taisykles, žai-
dėją per sezoną pakviesti iš dublerių
ekipos ir sugrąžinti jį atgal galima tris
kartus. 

„Pirates” klubas su 54 pergalė-
mis ir 57 pralaimėjimais Nacionalinės
lygos Centro divizione užima ketvirtąją
vietą.

Lietuvos beisbolo vilčiai – 
sunkumai įsitvirtinant JAV

Įspūdingas Lietuvos disko metimo
tradicijas pratęsė A. Gudžius

D. Motiejūnas NBA iškeitė į Kiniją. Čia jis uždirbs 2,5 mln. dolerių per šešis mėnesius truk-
siantį sezoną.

D. Motiejūną suviliojo 
Kinijos milijonai

Pasaulio čempionu tapęs A. Gudžius iškovojo solidžiausią iki šiol savo pergalę.
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11028 S. Southwest Hwy. Palos Hills, Illinois

(708) 974-4410 www.palosgaidasfh.com

„Geriausios laidojimo paslaugos”
suteikė

Žymenį PETKUS & SOn
FUnERAL DIRECTORS 

SUMMIT, 7300 W. ARCHER AVE. 

CICERO, 5940 W. 35 ST.

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

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

A † A
RITA SUSAN (ZUBRICKAITĖ)

BUTLER
Mirė 2017 m. liepos 31 d. savo namuose, sulaukusi 59 metų.
Gyveno South Haven, MI, anksčiau Čikagoje.
Gimė Čikagoje 1958 m. balandžio 21 d.
Nuliūdę liko: vyras Clifford; sūnus Michael Joseph Zaczek;

mama Elena Zubrickas; brolis Edvardas su žmona Kim ir jų vai-
kai Alek ir Zack, daug pusbrolių ir giminių Atlantoje, Kanadoje,
Australijoje, Argentinoje ir Lietuvoje.

A. a. Rita buvo duktė a. a. Juozapo Zubricko.
Velionė priklausė Lietuvių skautų sąjungai – Aušros Vartų tun-

tui ir dainavo su „Žiežirbos” vyr. skaučių būreliu, mėgo šokti, gro-
ti pianinu, gitara ir klarnetu.

Atsisveikinimas su  velione įvyko ketvirtadienį, rugpjūčio  3 d.
Nuoširdžiai  prašome a. a. Ritos  draugus ir pažįstamus prisi-

 min ti velionę  savo maldose.

Nuliūdusi  šeima

Laidot. direkt. Filbrandt Family Funeral Home. 
Tel.  269-637-0333

A † A
VYTAUTUI PAULIUI

iškiliam lietuviui, daugelio lietuviškų organizacijų
rėmėjui, inžinieriui, įkūrusiam savo sėkmingą bendro -
vę, kuris nuo Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo savo
talentą ir jėgas skyrė Lietuvos, ypač Klai pė dos miesto,
ekonominio gyvenimo plėtrai ugdyti, po sun kios ligos
išėjus Amžinybėn, žmonai BRONEI, duk rai KRISTINAI,
sūnums ROBERTUI ir RAIMUN DUI, jų šeimoms, gi-
minėms JAV ir Lietuvoje, reiškiame  gi lią užuojautą ir
kartu liūdime.

Dalia Augūnienė ir Jūratė Kaupaitė
Laura, Žygimantė, Aras ir Saulius Andrijauskai

Renata Armalaitė
Liucija Beržinskienė

Jolita Dromantaitė ir Arvydas Bubulis
Ona Baranauskienė

Eglė ir Vytas Dudėnai
Aldona Dulskienė

Jūratė Miklienė
Regina Lagūnienė

Jūratė Meister su šeima
Roma Mildažienė

Alicija Solienė
Aušra Stančiauskienė su šeima

Aldona Vilčinskaitė
Gražina Vilčinskienė

Vida Tomkevičienė
Angelė Zarr

Pagerbtas esperanto kalbos kūrėjas

L. Zamenhofas

Lietuvos nacionalinėje UNESCO gale-
rijoje Vilniuje atidaryta paroda, skirta
100-osioms esperanto kalbos kūrėjo
Liudviko Zamenhofo mirties metinėms. 

Paroda pristato L. Zamenhofą, jo
šeimą, gyvenimą Balstogėje, es-
peranto kalbos gimimą ir au-

gantį jos populiarumą. Taip pat supa-
žindina su pasaulinės literatūros pa-
vyzdžiais esperanto kalba, iškiliau-
siais esperantininkais ir skatina mo-
kytis esperanto kalbos.

2017-uosius UNESCO paskelbė L.
Zamenhofo metais. 2014 m. Lenkijos
kultūros ir nacionalinio paveldo mi-
nisterija esperanto kalbą įtraukė į na-
cionalinį nematerialiojo kultūros pa-
veldo sąrašą. Nors būta abejonių, šis ge-
nialus XIX a. lingvistinis išradimas
puikiai gyvuoja iki šiol. Esperanto
yra pilnavertė kalba, ja visame pasau-
lyje bendrauja tūkstančiai žmonių.
Esperanto kalba leidžiamos knygos ir
periodiniai leidiniai.

L. Zamenhofas gimė 1859 m. gruo-
džio 15 d. Balstogėje, tada dar buvusioje
Rusijos sudėtyje. Anuomet ten būta
„tautų katilo” iš lenkų, rusų, žydų ir vo-
kiečių. 

Vos sulaukęs 10 metų L. Zamen-
hofas parašė pjesę „Babelio bokštas,

arba Balstogės tragedija”. Pavadinimas
rodo, kad skirtingų tautybių gyvento-
jams ten nebuvo lengva dar ir dėl kal-
bų skirtumų. Todėl L. Zamenhofas la-
bai anksti, dar mokykloje, ėmėsi kalbos
mokslų. Jau tuomet jam nedavė ra-
mybės mintis sukurti bendrą kalbą, ga-
linčią spręsti įvairiatautėje aplinkoje
kylančias problemas. Tarptautinė kal-
ba turėjo suteikti galimybę susikalbė-
ti, užkirsti kelią konfliktams ir prisi-
dėti prie tautų suartinimo.

Pagal profesiją esperanto kūrėjas
buvo akių gydytojas. Gydytojo prakti-
ką 1885 m. pradėjo Veisiejų miestelyje.
Čia parengė medžiagą savo sukurtos
kalbos vadovėliui. Išleisti vadovėlį L.
Zamenhofui pavyko tik 1887 m. ir tik
dėl pažinties su būsimąja žmona, iš
Kauno kilusia Klara Zilbernik, kurios
tėvas Aleksandras finansavo knygos
leidimą. 

L. Zamenhofas pasirašinėjo pseu-
donimu „Doktoro Esperanto”, kitaip ta-
riant, „daktaras, turintis viltį”. Ilgai-
niui šie žodžiai tapo kalbos, greitai su-
laukusios pasisekimo, pavadinimu.
Jos kūrėjas atsisakė bet kokių auto-
rystės teisių – jis troško, kad kalba iš-
liktų, tobulėtų ir priklausytų visiems. 

ELTA

Gedimino Savickio nuotraukos
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� JAV LB Lemonto apylinkės Socialinių rei-
kalų skyrius rugpjūčio 16 d., trečiadienį, 1
val. p. p. Pasaulio lietuvių centro skaityklo-
je rodys filmus ,,Lietuvos miškuose” ir ,,Lie-
tuviškos vestuvės”. Kviečiame atvykti!

� Pasižymėkite savo kalendoriuose: iš-
kilmingi metiniai ,,Draugo” pietūs rengia-
mi spalio 29 d., sekmadienį, Pasaulio lie-
tuvių centro didžiojoje salėje. Savo dalyva -
vimu paremsite laikraštį.

� Kviečiame nuolatinių studijų studentus,
studijuojančius  aukštosiose mokyklose, teik-
ti  paraiškas 2017–2018 mokslo metų Lie-
tuvių Fondo (LF) stipendijoms gauti. Pa-
raiškos priimamos iki š. m. spalio 1 d. Elekt-
ro ninę paraišką ir visą informaciją apie LF
stipendijų paraiškų pildymą, skirstymo
pir mumą, apribojimus, svarstymo eigą ir
tvirtinimą rasite LF tinklalapyje www.lie-
tuviufondas.org (LT/skiltyje „Stipendijos”).

California Lithuanian Credit Union
Santa Monica, CA

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

Savings   0.90% 
IRA         1.40% 

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

Advokatas
VYTENIS LIETUVNINKAS

4536 W. 63 Street
Chicago, IL 60629

(Skersai gatvės nuo „Draugo”)

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

Namams pirkti paskolos 
duodamos mažais mėnesiniais 

įmokėjimais ir prieinamais nuošimčiais.
Kreipkitės į 

Mutual Federal Bank, 
2212 West Cermak Road. 

Tel. (773) 847-7747

pAS MUS
IR

ApLINK MUS

PADĖKA
„Draugo” leidėjai, Lietuvių
katalikų spaudos draugija,
dėkoja Illinojuje veikiančiai
privačiai pelno nesiekiančiai
filantropinei organizacijai
,,The Oak Tree Philanthro-
pic Foundation” ir jos prezi-
dentei dr. Danai Maciūnas-
Mockus, dosnia auka par-
ėmusiai angliško mėnesinio
laikraščio „Draugas News” ir
lietuviško ,,Draugo” leidybą.
Toks ,,The Oak Tree Philanthropic Foundation” steigėjų, dr. Algirdo ir Genovaitės
Maciūnų, atminimo įamžinimas yra išties prasmingas – Maciūnai buvo ilgamečiai
„Draugo” ir tėvų marijonų švietėjiškų projektų Lietuvoje rėmėjai.

Nuoširdus ačiū už jūsų paramą mūsų darbams!

Lietuvių katalikų spaudos draugijos vardu
– tarybos pirmininkas Vytas Stanevičius

Ilgamečiams Jaunimo centro prižiūrėtojams Redai ir Vytautui Daubarams iš-
ėjus į pensiją, nuo rugsėjo mėn. Jaunimo centrui (5620 South Claremont Ave.,
Chicago, IL 60636) reikalingi nauji darbuotojai – pora, vyras ir moteris. Gy-
venamasis plotas centre,  išeiginės dienos – antradienis ir trečiadienis. Darbas:
valyti  centrą, įvairiems renginiams ir Čikagos lituanistinei mokyklai paruošti
patalpas, jas sutvarkyti, prižiūrėti kiemą,  pjauti žolę,  kasti sniegą,  atlikti leng-
vus remonto darbus, priimti nuomos užsakymus. Reikalavimai – SS ir mini-
mali anglų kalba. Susidomėjusius prašome skambinti Neringai tel. 773-507-
8692. Galima palikti žinutę.

Dr. Algirdas ir Genovaitė Maciūnai

Čikagos apylinkėje Mėnulis pradės
temdyti Saulę 11:54 val. r. 87 proc.
Saulės paviršiaus pasidengs iki 1:19
val. p. p.

UŽTEMIMĄ KVIEČIA STEBĖTI:

Čikagos Adler planetariumas –
ne mokamame renginyje „Eclipse Fest”
(bus dalina mi specialūs akiniai). 

Daley Plaza (bus dalinami spe-
cialūs akiniai).

Evanstono viešoji biblioteka (pir-
mieji 120 lankytojų gaus nemoka-
mus akinius).

Čikagos viešoji biblioteka: Chi-
natown, Lozano, Manning, McKinley
Park, Near North, North Austin, Ri-
chard M. Daley, Sherman Park, South
Chicago, Sulzer Regional ir West
Belmont padaliniuose. 

Čikagos botanikos sodas, esan-
tis Glencoe. 

Oak Parko viešoji biblioteka –
renginys Scoville parke. 

Joliet Junior kolegija – įstaigos te-
ritorijoje ant vejos, adresu: 1215 Hou-
bolt Road. 

,,Draugo” info

Nepraleiskite Saulės užtemimo

2017 metų rugpjūčio 21 dieną pa-
saulis ruošiasi stebėti pilną Saulės
užtemimą (panašus Amerikoje buvo
matomas prieš 92 metus). Užtemimą
galės stebėti tiek Vakarų, tiek Rytų pa-
krantėse gyvenantys žmonės. Šio  ast-
ronominio reiškinio ,,kelias” – 70 my-
lių pločio ir 2.500 ilgio juosta, kir-
sianti 12 valstijų: jos pradžia bus Ore-
gone, o pabaiga – prie Atlanto van-
denyno South Carolinoje. 

Saulės užtemimas  tai reiškinys,
kai Mėnulis atsiduria tarp Žemės
ir Saulės, taip uždengdamas Sau-

lės diską. Tai vyksta todėl, kad Mė-
nulis daug kartų mažesnis už Saulę,
bet skrieja tiek pat kartų arčiau Že-
mės. Šis reginys trunka neilgai, nes
Mėnulio šešėlis mažas ir greitai juda.
Saulės užtemimo juosta niekada ne-
būna platesnė kaip 269 km, o užtemi-
mo maksimali trukmė vienoje vieto-
je mažiau kaip 8 min. Saulės užtemi-
mas gali įvykti tik per jaunatį. 

Illinojaus valstijos gyventojai
taip pat galės stebėti Saulės užtemi-
mą. Spėjama, kad jis bus geriausiai
matomas Carbondale (IL) miestelyje.
Jame esančių viešbučių kambariai
užsakinėjami iš anksto – daugelis
planuoja nepatingėti atvykti į miestelį
tam, kad 2,5 minutės galėtų stebėti šį
retą astronominį reiškinį.


