
PERIODICALS

N
EW

SP
AP

ER
 –

 D
O

 N
O

T
 D

E
L
A
Y

– 
D

at
e 

M
ai

le
d 

09
-1

1-
20

17

ANTRADIENIS – TUESDAY, RUGSĖJO – SEPTEMBER 12, 2017 • Vol. CVIII Nr. 105  Kaina 1.50 dol.

Nesėkmė virsta sėkme, jei iš jos pasimokome. – Malcolm Forbes
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Iki valstybės atkūrimo jubiliejaus liko 156 dienos

JAV LB nariai 
aptarė darbus – 4 psl. 

JAV lietuvių atradimai ir 
praradimai Lietuvoje – 8 psl.

ŠIAME NUMERYJE:

DAINIUS RUŽEVIČIUS

Vyraujanti dalykinė atmosfera, ypač šilti įvairiaspalvių žmonių san-
tykiai, vienybė ir visiškas atsipalaidavimas... Visa tai – „Burning Man”
– didžiausias ir labiausiai pakvaišęs festivalis pasaulyje!

Rugpjūčio 27 – rugsėjo 4 d. JAV, Nevados valstijoje, Juodosios uo-
los dykumoje, vyko spalvingas ir neįprastas meno ir muzikos
festivalis „Burning Man” („Degantis žmogus”). Tai didžiausias

pasaulyje techninės kūrybos festivalis, sukviečiantis daugiau kaip
70 tūkst. dalyvių. Žmonės iš viso pasaulio suplūsta čia, kad savai-
tę galėtų pabūti savimi. Pačiu keisčiausiu, netikėčiausiu ir origi-
naliausiu savimi. – 6 psl. 

„Burning Man”: 
vieta, kur

gyvenimas
prasilenkia

su realybe

Organizatorių nuotr.

Dainius Ruževičius: ,,Čia atsiveria tavo sielos
gelmės”.

Liudininkai lietuviai:
besiartinanti
„Irma” kėlė paniką

VIRGINIJA PETRAUSKIENĖ

Galingasis visagriaunantis ir viską savo kelyje niokojantis
uraganas ,,Irma”, siautėjęs Karibuose, savaitgalį pa siekė
Floridą, kur gyvena nemažai lietuvių. Pirmadienį, kai dar

neišsikvėpusi gamtos stichija tebesiautėjo, keliaudama
link Georgia valstijos, mes pabandėme sužinoti ir
,,Draugo” skaitytojams papasakoti, kaip jaučiasi ką  tik
Floridoje praūžusio uragano kelyje atsidūrę mūsų tau-
tiečiai. –  2  psl. 

Per visą JAV istoriją galingiausias uraganas ,,Irma” savo kelyje pridarė milžiniškos žalos. Scanpix nuotraukos
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,,Šiandien išvažiavome pasivaži-
nėti po Boynton Beach apylinkes. Vaiz-
das tikrai nekoks: gatvėse privartyta
medžių, pridraskyta šakų, kai kur ne-
galima net pravažiuoti automobiliu.
Daugelio žmonių namai nukentėjo.
Apylinkėse nėra elektros, todėl nevei-
kia kondicionieriai. Lauke karšta, 31
laipsnis pagal Celsijų (87 F). Mes gali-
me tik pasidžiaugti, kad mūsų namai
nenukentėjo”, – pasakojo Ingrida Lom-
berg, lietuviškos mokyklos ,,Saulėtas
krantas” vadovė, West Palm Beach
Lietuvių Bendruomenės pirmininkės
pavaduotoja.

Boynton Beach įsikūrusi jos va-
dovaujama lietuvių mokykla šešta-
dienį buvo suplanavusi iškilmingą
mokslo metų pradžią. Tačiau gamta pa-
koregavo šiuos planus. Nuo praėju-
sios savaitės Floridos valstijoje buvo
uždarytos ne tik mokyklos. Žmonėms
nereikia eiti į darbus, o iki tol, kol pra-
eis uraganas, paskelbta komendanto
valanda. 

,,Artėjant uraganui ‘Irma’, daugelį
Palm Beach apylinkių gyventojų buvo
apėmusi panika. Parduotuvėse žmonės
išpirko vandenį, pavėlavusius pasitiko

tuščios lentynos. Jau sekmadienį de-
galinėse nebebuvo pirkti benzino. Žmo-
nės masiškai evakavosi, net ir tie, ku-
riems galėjo kelionėje neužtekti de-
galų. Pastarieji, kelyje pritrūkę ben-
zino, automobilius statė pakelėse, nes
nebegalėjo toliau važiuoti. Tie, kurie
mašinomis bandė išvažiuoti iš Flori-
dos, tam sugaišo po keliolika valandų”,
– pasakojo Ingrida Lomberg.

Ji pasakojo, kad su šeima planavo
išvažiuoti, tačiau negalėdami įsigyti
benzino, pasiliko namuose ir padarė
viską, ką galėjo, kad saugiai pralauk-
tų uraganą: prisipirko vandens ir mais-
to, ant langų uždėjo specialias langines.
Lietuvė džiaugėsi, kad ,,Irma” pro
Boynton Beach praslinko šonu. Jos šei-
mos namai nenukentėjo, nors kaimy-
nams teko nemažai: apgadinti jų na-
mai, automobiliai, kiemuose prilau-
žyta medžių.

Mums pavyko susisiekti su Fort
Lauderdale gyvenančia lietuve Jūrate
Holm Hellow, viena iš tarptautinės
bendrovės ,,Schaller Automation” va-
dovų. Jos su vyru namai yra apie 35
mylias į šiaurę nuo Miami Beach. 

,,Apylinkė, kurioje mes gyvename,
pateko į uragano ‘Irmos’ uodegą. Mūsų
gyvenvietė yra šalia kanalo, taigi,

Liudininkai lietuviai:

buvo potvynio pavojus. Ir tikrai, van-
duo labai pakilo. Kaimynų namas buvo
užlietas. Pirmame didžiulio namo
aukšte vandens buvo iki čiurnų. Lai-
mei, mūsų namai nenukentėjo. Tiesa,
elektra dingo visoje apylinkėje. Kon-
dicionieriai neveikia. Mes su vyru iš
namo persikėlėme gyventi į prieplau-
koje esantį savo laivą. Ten yra gene-
ratorius, todėl veikia visi elektros
prietaisai, taip pat oro kondicionierius.
Tiesa, prieplaukoje vanduo taip paki-
lo, kad laivas atsirado taip aukštai,
kaip dar niekada nėra buvę. Jis ura-
gano metu nenukentėjo, kaip ir kiti
mūsų prieplaukoje stovėję laivai”, – te-
lefonu sakė Jūrate Holm Hellow. 

Lietuvė pasakojo, kad praūžus
uraganui, visi nepažįstami žmonės
sveikinosi, džiaugėsi, kad pavyko iš-
vengti didelių nelaimių, klausinėjo
vieni kitų, ar nereikia kokios pagalbos. 

Ji informavo, kad per vietinį radiją
girdėjo apie tai, jog iki pirmadienio
buvo aišku: Miami Beach uragano
metu trys žmonės žuvo, suniokota
daug namų ir automobilių, išlaužyti
medžiai, taip pat viesulas nulaužė du
statybinius kranus. 

,,Aš tikrai neskambinsiu į elektros
kompaniją ir neprašysiu, kad man
kuo greičiau įjungtų elektrą. Tegul
pirmiausiai jungia šeimoms, kuriose
auga vaikai. Tik paskambinau ir pa-
sisiūliau dirbti savanore, padėti valy-
ti kelius”, – sakė Jūratė Holm Hellow. 

Į klausimą, kaip žmonės elgėsi
laukdami stipriausio iš visų iki šiol bu-
vusių uraganų, lietuvė pasakojo, kad
gyventojai klausė Floridos guberna-
toriaus bei miestų merų nurodymų ir
rekomendacijų. Tie, kurie turi sau-

gius namus, juose pasiliko. Kiti pasi-
traukė: išvažiavo automobiliais į sau-
gesnius rajonus, išskrido iš valstijos
pas gimines arba atostogauti. Tie, ku-
rie pasiliko, buvo raginami likti na-
muose, niekur nevažinėti, kad neeik-
votų be reikalo benzino ir neužimtų ke-
lių, kurių reikia specialiosioms tar-
nyboms. Kai kurie, bėgdami iš uraga-
no ,,raudonosios” zonos ir tikėdamie-
si saugiai pralaukti ,,Irmos” siautėji-
mą, netikėtai atsidūrė dar pavojin-
gesnėje vietoje nei ta, iš kurios bėgo.
Uraganas netikėtai pasuko ne ten, kur
jo kelią prognozavo meteorologai. 

,,Mes savo namus paruošėme pa-
sitikti artėjančią stichiją. Viską, ką ga-
lėjome, iš kiemo sunešėme į vidų. Ko
negalėjome, pritvirtinome. Vyras pri-
tvirtino ir mūsų automobilius. Kai
prasidėjo audra, abu atsikimšome
vyno butelį, sėdėjome namie ir klau-
sėmės, kas vyksta lauke. Man nebuvo
baisu. Tarpuose tarp didžiųjų vėjo gū-
sių aš išlėkdavau į kiemą ir filmuoda-
vau. Džiaugiuosi ir dėkoju Dievui už
tai, kad jis mus saugo ir globoja”, –
sakė Jūratė Holm Hellow.

Mums nepavyko pasiskambinti
pačiuose pavojingiausiuose ,,raudo-
nuose” uragano taškuose gyvenan-
tiems lietuviams. Galime tik spėlioti,
kodėl: ar todėl, kad jų namuose nėra
elektros, ar jie su šeimomis pasitrau-
kė į prieglaudas, ar yra dar kitokių
priežasčių, kodėl jie neatsiliepia.

Tikimės, kad per šią savaitę tele-
fonais pavyks pasiekti ir pavojinguo-
sius rajonus. Tuomet jums, mieli skai-
tytojai, papasakosime visas iš tautiečių
lūpų išgirstas naujienas. 

besiartinanti „Irma”
kėlė paniką

Vaizdai po ,,Irmos” šėlsmo Boynton Beach apylinkėse.  Arvydo Račiūno nuotr.

Jūratės Holm Hellow namai – šalia kanalo, kur stovi šeimos laivas. Po uragano lietuvė su
savo vyru kuriam laikui įsikūrė gyventi laive. J. Holm Hellow nuotr.

Floridoje praūžęs uraganas ,,Irma” kai kur paliko apokaliptinius vaizdus. Scanpix nuotr.
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Nepriklausomybės šimtmetis: 
estai ir latviai pasiruošė daug geriau

BIRUTĖ VYŠNIAUSKAITĖ

Iki Lietuvos nepriklausomybės šimt-
mečio, kurį minėsime 2018 m. vasario
16 d., liko kiek daugiau nei penki mė-
nesiai. Interneto tinklalapyje, skirtame
šiai sukakčiai, neįmanoma rasti net
duomenų apie tai, kas atsakingas už
šventės organizavimą.  

Kaimynių Latvijos ir Estijos,
taip pat kitais metais švęsian-
čių savo nepriklausomybės

šimtmetį, interneto svetainėse ne tik
gausu informacijos apie jau įvykusius
ar dar vyksiančius jubiliejui skirtus
renginius, bet ir labai aiškiai, keliomis
kalbomis nurodyta, kaip susisiekti
su šventės organizatoriais.

Kaimynai latviai ir estai savo
valstybingumo šimtmečiui paminėti
sugebėjo sukurti iš tikrųjų įspūdingas
programas ir rasti joms įgyvendinti
solidžių pinigų. 

Kiek kainuos jubiliejiniai rengi-
niai Lietuvoje ir kas juos finansuos?
Aiškaus atsakymo rasti nepavyko.
Atrodo, kad pinigų savose piniginėse
teks ieškoti miestų bei rajonų savi-
valdybėms ir kitoms valstybės insti-
tucijoms.

Šventę teks
prasimanyti patiems?

„Ta Šimtmečio programa – labai
konceptuali. Kaip supratau iš pasku-
tinio jubiliejinės komisijos, kuriai va-
dovauja premjeras Saulius Skvernelis,
posėdžio, visi anksčiau numatyti in-
vesticiniai projektai yra sustabdyti. Iš
šalies biudžeto bus finansuojamas tik
Vilniaus Vingio parko estrados re-
montas, nes čia kitais metais vyks Dai-
nų šventė. Visus kitus renginius, ku-
rie vyks ne sostinėje, privalės finan-
suoti pačios savivaldybės”, – LRT.lt
sakė Savivaldybių asociacijos vadovė
Roma Žakaitienė.

Vyriausybės kanceliarijoje Ne-
priklausomybės atkūrimo šimtmečio
programą koordinuoja Neringa Vaisb-
rodė. Tačiau tinklalapyje „Atkurtai
Lietuvai – 100” nenurodyta, kaip su ja
susisiekti. Gavus jos tarnybinio mo-
bilaus telefono numerį, susisiekti pa-
vyko tik po savaitės, nes, pasirodo, te-
lefonas buvo sugedęs.

N. Vaisbrodė LRT.lt aiškino, kad
po diskusijų nutarta šventės progra-
moje, kuri buvo sukurta buvusios vy-
riausybės, palikti tik projektus, ap-
jungiančius ne vieną valstybės insti-
tuciją, kuriems reikia koordinavimo.

Todėl programoje nebeliko daug
diskusijų sukėlusio paminklo tautos
patriarchui Jonui Basanavičiui Vil-
niuje, jo gimtinės Vilkaviškio rajone
sutvarkymo projekto, paminklo Pre-
zidentui Antanui Smetonai, Vilniaus
Lukiškių aikštės, Nacionalinio sta-
diono, kongresų centro apleistuose
Vilniaus sporto rūmuose ir daugy-
bės kitų sumanymų.

Anot N. Vaisbrodės, tai, kad šių
iniciatyvų nebeliko programoje, dar
nereiškia, kad šie projektai apskritai
bus stabdomi. Bet jais esą privalės rū-
pintis savivaldybės arba kitos insti-
tucijos.

„Tiesiog jų nereikia sieti su Ne-
priklausomybės atkūrimo šimtmečio

programa. Ir Lukiškių aikštės re-
konstrukcija, ir planai pastatyti pa-
minklą J. Basanavičiui atsirado kur
kas anksčiau, nei buvo sukurta prog-
rama. Šių projektų reikšmė dėl to,
kad jų nebeliko joje, nė kiek nesuma-
žėjo, ir jie bus vykdomi”, – tikino N.
Vaisbrodė.

Siekia, kad šventė
vyktų visoje Lietuvoje

Koks bus svarbiausias šalies Ne-
priklausomybės atkūrimo šimtmečiui
skirtas reginys, kur jis vyks ir kas
jame galės dalyvauti?

Pasak N. Vaisbrodės, būsimos šven-
tės tikslas – kad švęstų visa Lietuva:
„Pagrindinė data – vasario 16-oji, ir no-
rime, kad ji būtų prasmingai minima vi-
soje Lietuvoje. Todėl šventei skirtame
tinklalapyje sudaryta galimybė regist-
ruoti visas sumanytas iniciatyvas ir
renginius miestuose, miesteliuose, re-
gionuose, bendruomenėse. Taip pat
prašome, kad žmonės šią informaciją
viešintų socialiniuose tinkluose”.

Iš šiuo metu šventei skirtame tink-
lalapyje pateiktos informacijos maty-
ti, kad kitų metų Vasario 16-osios ren-
ginys, skirtas Šimtmečiui, vyks tik
Šiauliuose. Ar taip ir bus iš tikrųjų?

„Šis interneto puslapis buvo su-
kurtas tik prieš savaitę ar dvi. Todėl
mes dabar inicijuojame dar vieną ban-
gą, skambiname visiems ir raginame,
kad kuo daugiau renginių registruotų.
Bet šiuo metu matome tik tiek rengi-
nių, kiek jų yra užregistruota”, – at-
kreipė dėmesį N. Vaisbrodė.

Ji taip pat aiškino, kad šventės da-
lies Vilniuje scenarijus dar kuriamas,
laikantis tų tradicijų, kurios susi-
klostė per daugybę metų. Patikslinta
programa sostinėje atsiras prieš pat
Vasario 16-osios iškilmes kitais metais.

N. Vaisbrodė paminėjo, kad pla-
nuojamas iškilmingas minėjimas ir
koncertas Nacionaliniame operos ir ba-
leto teatre, minėjimas prie Preziden-
tūros, jaunimo eitynės, Mišios Vil-
niaus arkikatedroje ir koncertas jos
aikštėje. Vilniuje bus uždegta šimtas
laužų, numatyta, kad visoje Lietuvoje
vienu metu skambės varpai.

Pinigų šventei nebuvo skirta

Atkurtos Lietuvos šimtmečiui
skirtą programą pradėjo kurti buvusi

socialdemokrato Algirdo Butkevičiaus
vyriausybės kanceliarija.

Kaip prisiminė buvęs vicekancle-
ris Rimantas Vaitkus, atskiro finan-
savimo šiam jubiliejui nebuvo skirta:
„Smulkūs renginiai turėjo būti finan-
suojami iš savivaldybių arba Kultūros
tarybos skirtų lėšų. Iš valstybės biu-
džeto pinigų planavome sutvarkyti
Lukiškių aikštę. 100 mln. eurų buvo
skirta Nacionaliniam stadionui pa-
baigti. Taip pat buvo numatytas fi-
nansavimas Kongresų centrui dabar-
tiniuose Sporto rūmuose. Deja, nepa-
vyko šių projektų įgyvendinti.”

R. Vaitkus pripažino, kad buvo
vėluojama pradėti kurti nepriklauso-
mybės šimtmečiui skirtą programą
ir nuo kaimynų latvių bei estų buvo at-
siliekama bent metais.

Didieji miestai šventę
planuoja savarankiškai

LRT.lt pavyko išsiaiškinti, kad di-
dieji šalies miestai – Vilnius, Kaunas
ir Klaipėda nepriklausomybės šimt-
mečiui skirtas programas ir rengi-
nius planuoja savarankiškai, nelauk-
dami pagalbos iš vyriausybės ar kitų
institucijų.

Vilniaus mero patarėjas kūrybi-
niams projektams Karolis Žukauskas
nenorėjo atskleisti, kaip sostinėje, kur
1918 m. vasario 16-ąją Lietuvos tarybos
nariai pasirašė Nepriklausomybės at-
kūrimo aktą, bus  organizuota  šventė,
tik patikino, kad jau beveik parengtas
įdomus scenarijus.

„Bet kol kas neaišku, kaip mūsų
valstybė švęs nepriklausomybės šimt-
metį. Supratu dabar tik tiek, kad jis bus
pažymimas. Mes pasigedome sprendi-
mų, kaip į tą šventę įtraukti kuo dau-
giau žmonių, todėl nusprendėme sa-
varankiškai sukurti programą Vil-
niui. Pagal mūsų planą, šventė prasi-
dės, likus savaitei iki nepriklausomy-
bės šimtmečio, kitų metų vasario 16-
ąją. Nenorėčiau atskleisti visų detalių.
Kuriame tokį scenarijų, kuris taps
naujiena Lietuvos švenčių istorijoje”,
– patikino K. Žukauskas. Jis taip pat
tvirtino, kad iš šalies biudžeto sostinė
šventei nėra gavusi pinigų ir jų  nesi-
tiki.

Sostinės mero patarėjas teigė do-
mėjęsis, kaip nepriklausomybės šimt-
metį minės Latvija bei Estija ir pripa-
žino, kad kaimynai dirba iš peties, se-

niai aplenkdami  Lietuvą.
Tai ypač sakytina apie Es-
tiją, sugebėjusią   išskirti-
niam istorijos jubiliejui iš-
naudoti savo pirmininka-
vimą Europos Sąjungai.

Kauno vicemeras Si-
monas Kairys teigė, kad
laikinoji sostinė taip pat
nebesitiki jokios vyriau-
sybės ar ministerijų para-
mos ir šventę mieste pla-
nuoja savarankiškai: „Būtų
tiesiog nedovanotina, jei
nepriklausomybės šimt-
metis aplenktų Kauną, kur
prieškariu veikė visos pa-
grindinės šalies valdžios
institucijos, todėl jau dabar
esame numatę nemažai
renginių. Iškilmingas mi-
nėjimas ir koncertas  vyks
Žalgirio arenoje.”

Klaipėdoje nepriklausomybės at-
kūrimo šimtmetį turėtų įmažinti nau-
ja mokykla, Danės upės krantinės ir
Muzikinio teatro rekonstrukcija. Prieš
Dainų šventę Vilniuje, vyksiančią kitų
metų liepą, uostamiestyje taip pat bus
surengta Dainų šventė ir kiti šventi-
niai renginiai.

„Jau seniai supratome, kad visas
dėmesys skiriamas renginiams Vil-
niuje, o mums niekas nieko nepasi-
ūlys, todėl verčiamės per galvą, kaip iš-
manome. Deja, nuostatos, kad Klaipė-
da ir taip raštinga, todėl jai pinigų ne-
reikia, laikomasi nuo tarpukario lai-
kų”, – kalbėdamas su LRT.lt, šyptelė-
jo Klaipėdos vicemeras Artūras Šul-
cas, kuruojantis miesto kultūros sritį.

Komiteto pirmininkas planuoja
laidotuves

Seimo Kultūros komiteto vadovas
Ramūnas Karbauskis prisipažino dar
neturįs informacijos apie tai, kaip bus
minimas Lietuvos nepriklausomybės
atkūrimo šimtmetis, tik tvirtino ži-
nąs, kad buvusios vyriausybės planai
atšaukti ir kuriama nauja programa.

„Situacija būtų buvusi visai kito-
kia, jei į  šimtmečio  programą nebū-
tų įtrauktos įvairios statybos ir ji
būtų buvusi tęstinė, kaip Latvijoje
arba  Estijoje. Prasidėjus Seimo sesi-
jai, komitete bus būtinai svarstomas
klausimas  dėl  šventės programos, nes
mums  reikia  atsakymų  į  daugybę
klausimų”, – patikino  Ramūnas  Kar-
 bauskis.

Jis tvirtino turįs žinių, kad iš
valstybės biudžeto Nepriklausomy-
bės atkūrimo šimtmečio programai
įgyvendinti bus skirti 5 mln. eurų.

Komiteto vadovas teigė manąs,
kad būtų prasminga perlaidoti Vil-
niuje, Gedimino kalno papėdėje  rastus
galimai 1863 m. sukilimo organizato-
rių Konstantino Kalinausko ir Zig-
manto Sierakausko palaikus, o šios lai-
dotuvių iškilmės esą galėtų būti šven-
tės programos dalimi.

„Tai galėtų būti rimtas akcentas
Nepriklausomybės atkūrimo šimt-
mečio minėjime. Prašiau istorikų, kad
pateiktų informaciją apie šiuos įvy-
kius (1863 m. sukilimą – LRT.lt), nes ir
politikai, ir visuomenė per mažai žino
apie jų įtaką tolesnei valstybės raidai”,
– sako R. Karbauskis.     

LRT.lt

Visuomenė sunerimus: įspūdingos Vasario 16-osios šventės gali ir nebūti. BNS nuotr.
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TELKINIAI

LAIMA APANAVIČIENĖ

Spalio 6–8 dienomis Omaha, NE vyks
JAV Lietuvių Bendruomenės (LB) XXI
Tarybos III sesija. Ta proga 2017 m.
rugpjūčio 26 d. įvyko JAV LB Vidurio Va-
karų apygardos (VVA)  apylinkių pir-
mininkų ir JAV LB Tarybos narių meti-
nis pasitarimas. Pasitarimo metu buvo
aptartos šiandienos JAV LB ir Lietuvos
aktualijos: emigracija, ekonomika, Lie-
tu vos pilietybės išsaugojimas, tautiš-
kumo pagrindai šiapus Atlanto ir kal-
bėta apie JAV LB apylinkių vidines
problemas. Pasitarimo dalyviai pri ėmė
pasiūlymus ir rezoliucijas JAV LB XXI Ta-
rybos III sesijai. 

Viso pasaulio lietuviai 2018-ai-
siais ruošiasi pažymėti Lietu-
vos valstybės atkūrimo šimt-

metį. JAV LB VVA taip pat ruošiais
garbingai sutikti šią šventę. Pasisa-
kyti šiuo klausimu buvo pakviesti
keli prelegentai. Pasitarime dalyvavo
Lietuvos Respublikos generalinis kon-
sulas Čikagoje Mantvydas Bekešius,
Lietuvių Fondo (LF) Garbės komiteto
pirmininkas Arvydas Ta mulis, Pa-
saulio Lietuvių Bendruo menės (PLB)
Ekonomikos komisijos pirmininkė
Angelė Kavak, JAV LB Tarybos pir-
mininkas Juozas Poli kaitis, JAV LB
Kultūros tarybos pir mininkė Austėja
Sruoga ir šių eilu čių autorė, JAV LB
Švietimo tarybos (ŠT) narė Laima
Apanavičienė. 

Susirinkimą pradėjo apygardos
pirmininkė Birutė Kairienė. Pasvei-
 kinusi gausiai susirinkusius, pa teiku-
si pasitarimo darbotvarkę, prie mik-
rofono pakvietė LR generalinį kon-
sulą Čikagoje M. Bekešių. Neseniai
savo pareigas Čikagoje pradėjęs eiti
generalinis konsulas aktyviai įsi-
traukė į JAV LB veiklą. Jis lankosi
renginiuose, kalbasi su įvairių lietu-
viškų organizacijų vado vais, akty-
viai dalyvauja Bendruo menės veik-
loje. Kalbėdamas apie artėjančią vi-
siems pasaulio lietuviams svarbią
datą – 2018 m. Vasario 16-ąją, konsu-
las pažymėjo, kad šiai datai skirti dar-
bai jau prasidėjo. Konsulas buvo su-
sitikęs su Čikagos miesto meru Rahm
Emanuel, kuriam perdavė kvietimą
atvykti į Lietuvą. Susirinkusiems jis
trumpai papa sa kojo, kokie renginiai
jau yra numa tyti. Nors laiko nebėra
daug, tačiau dar galima šį tą nuveik-
ti.  Konsulatas planuoja surengti du
pagrindinius renginius: vieną – 2018
m. vasario mė nesį, ir kitą – 2018 m. pa-
bai go je. Konsulas siūlė Lietuvos Ne-
pri klausomybės jubiliejaus šventės
neišskaidyti į mažus renginius ir mi-
nėjimus, siūlė gausiai kviesti rengi-
niuose dalyvauti vietines meno gru-
pes. Tarp kitų konsulato pasiūlymų
buvo: įvairių akcijų, bėgimų organi-
zavimas, Lietuvos himno gie dojimas
Čikagos miesto centre ir t. t. Jis sakė,
kad jeigu bus gautos lėšos, šventės
dieną vieną iš miesto centre esantį
daugiaaukštį numatoma apšviesti
tautinėmis spalvomis. Taip pat pa-
pasakojo apie tai, kaip šiai svarbiai
datai ruošiamasi Lietuvoje: jau pa-
rengta Lietuvos  valstybės atkūri-
mo šimtmečio minėjimo programa,
sukurtas tinklalapis, šimtmečio lo go-
tipai ir t. t. 

JAV LB Vidurio Vakarų apygardos pasitarimas

dažnai  planai ,,susikerta”, kartojasi.
Jis sakė, kad LF  pagal išgales stengiasi
kuo daugiau prisi dėti prie iškilmingo
valstybės atkūrimo šimtmečio pami-
nėjimo ir paminėjo, kad šiais metais
JAV LB Kultūros tarybos renginiams
skirta  75 000 dol., tai dvigubai daugiau
negu pernai.

JAV LB Kultūros tarybos pir mi-
ninkė A. Sruoga sakė, kad didžiosios
šventės renginiams, ku rios vyks 42
JAV LB apylinkėse, skirta 20,000 dol.
Čikagoje kitų metų vasario 17-ąją, šeš-
tadienį, bus organizuojamas didelis
koncertas. Bus atvežta Valdo Adam-
kaus fotografijų paroda, kuri keliaus
per visas Jungtines Valstijas. Vienas di-
džiulių renginių – režisierės Anželikos
Cho linos ir kompozitoriaus Kipro Ma-
ša nausko miuziklo „Žygimanto Au-
gus to ir Barboros Radvilaitės legenda”
atvežimas į JAV. Spektaklį numatoma
rodyti Auditorium Theatre, Čikagoje.
Šventės proga numatomas Lietuvos
vėliavos ,,keliavimas” per JAV.  Vė -
liavą vieni kitiems perduos dvirati-
ninkai, baidarininkai, sunkvežimių
vairuotojai, motociklininkai. A. Sruo-
 ga paminėjo, kad buvo kreiptasi į apy-
linkių centrus su pasiūlymu pasodin-
ti šimtą ąžuolų skirtingose JAV vieto-
vėse (neįmanoma visą šimtą ąžuolų pa-
sodinti vienoje vietoje, ąžuolų giraitei
reikėtų didelio ploto). Ji padėkojo LF
už paramą ir susirinkusiuosius pati-
kino, kad valstybės atkūrimo 100-me-
čio šventė bus graži ir įspūdinga.

PLB Ekonomikos komisijos pir mi-
ninkė Angelė Kavak į pasitarimą at-
vyko su didžiuliu lietuviškos duo nos
kepalu. Kaip ji sakė, šią gražią tradiciją
ji palaiko jau 20 metų. Pirmininkė su-
sirinkusiems  kalbėjo apie veiksnius,

šėja papasakojo apie tamprius JAV
LB ŠT ryšius su LR Švietimo ir moks-
lo ministerija (ŠMM). Prieš penkerius
metus ŠMM buvo įkurtas Užsienio
lietuvių švietimo skyrius, kuris ku-
ruoja per 160 (40 – JAV) lituanistinių
mokyklų, vei kiančių visame pasau-
lyje. Ji pasidžiaugė, kad ką tik buvo iš-
leistas vadovėlis ir pratybų sąsiuviniai
,,Aš – antrokas!”, pritaikytas lituanis-
tinėms mokykloms, kur mokslo metai
trunka 32–33 savaites. JAV LB ŠT tink-
lalapyje patalpinta mokytojo knyga, su-
kurta programa ir bus išleisti vado-
vėliai silpniau kalban tiems mokiniams
(juos ruošia Bostono lituanistinės mo-
kyklos di rektorė Gaila Narkevičienė ir
jaunesnioji mokslo darbuotoja Rita
Mike lionytė iš Lietuvos), ŠT paruošė
mokymo programą 4–5 metų  vai kams.
Šiuo metu vien JAV lituanistinėse mo-
kyklose mokosi 2,180 mokinių, dirba
306 mokytojai.  Prelegentė patvirtino,
kad, jei ne parama iš LF, Kazickų šei-
mos fondo, lituanistinės mokyklos ne-
išgyventų. Pastaraisiais metais litua-
nistines mokyklas remia ir ŠMM.

L. Apanavičienė pabrėžė, kad di-
delis dėmesys skiriamas lituanistinių
mokyklų mokytojų kvalifikacijos kė-
limui. Kasmet rengiamos konferenci-
jos, Dainavos stovykloje vyksta mo-
kytojų tobulinimosi savaitės, moky-
tojai ir mokyklų vadovai vyksta į li-
tuanistinių mokyklų seminarus Lie-
tuvoje, kuriuos organizuoja ŠMM. 

JAV LB ŠT kartu su visais pasau-
lio lietuviais ruošiasi paminėti ir Lie-
tuvos valstybės atkūrimo šimtmetį –
manoma suruošti  pasaulio litua nisti-
nių mokyklų piešinių konkursą-paro-
dą.

Po šio pasisakymo prasidėjo dis-
kusijos. Susirinkusieji pasidalijo savo
pasiekimais, rūpesčiais ir džiaugs-
mais, keitėsi pasiūlymais. J. Polikaitis
paragino vyksiančius į Omaha grei-
čiau registruotis ir priminė, kad ke-
lionės ir pragyvenimo išlaidas apsi-
mokėti turi pats sesijos dalyvis. 

Baigdama VVA valdybos pir mi-
 ninkė pasidžiaugė kūrybingai ir da-
lykiškai praėjusiu pasitarimu ir per-
skaitė  priimtas rezoliucijos ir pasiū-
ly mus JAV LB XXI Tarybos III sesijai: 

1. Skatinti JAV LB apylinkes tiek
finansiškai, tiek fiziškai pri sidėti so-
dinant 100 ąžuolų, skirtų Lietuvos ne-
priklausomybės atkūrimo šimtmečiui
pažymėti.

2. Įparei goti JAV LB XXI Tarybos
prezidiumą paruošti prašymą Lietuvos
vyriausybei: teisiniais aktais kiek-
vienam užsienio lietuviui, jo tėvams ir
seneliams, gimusiems Lietuvoje, kuo
greičiau įteisinti prigimtinę teisę į
Lietuvos pilietybę, koreguoti LR Kons-
titucijos 12-tą straipsnį. 

3. Įpareigoti JAV LB Švietimo ta-
rybą ir lituanistinių mokyklų moky-
tojus bei vadovus ugdyti mokinių pi-
lietiškumą ir tautiškumą visais gali-
mais ir moksleiviams suprantamais
būdais, įsteigiant premijas mokyto-
jams už ilgametį nepriekaištingą dar-
bą lituanistinėje mokykloje ir aktyvią
visuomeninę veiklą. 

Pasitarimas praėjo dalykiškai.
Džiugu buvo klausytis ir matyti tiek
daug kūrybingų, darbščių, sumanių
žmonių, kurie pasiaukojamai dirba
lietuvybės labui. Išmokime džiaugtis ir
vertinti tai, kas padaryta, būkime ir to-
liau vieningi, vardan tos Lietuvos.

Žinia, visiems rūpi finansiniai
klausimai. Ne paslaptis, kad nemažą
dalį finansinių klausimų padeda spręs-
ti savo įkūrimo 55-metį šiemet pažy-
 mintis LF, kasmet remiantis daugybę
JAV LB projektų.  LF Garbės komite-
to pirmininkas A. Tamulis susirin-
kusiems papasakojo apie LF galimybes
ir užmojus, pasidžiaugė glaudžiu ben-
dradarbiavimu su JAV LB Krašto val-
dyba. Jis pastebėjo, kad Fondas gauna
daugybę prašymų paramai, tačiau ati-
džiau juos išnagrinėjus į akis krinta
tarpusavio koordinacijos nebuvimas,

įtakojančius lietuvių emigraciją. Jos
nuomone, emigraciją įtakoja ekono-
mika ir pilietiškumo stoka. Taip pat pa-
pasakojo, ką nuveikė PLB Ekonomikos
komisija, kad lietuviški produktai pa-
tektų ir į kitas rinkas ir sakė, kad šio-
je srityje dar daug neišnaudotų gali-
mybių: ,,Išeivija gali padėti užmegzti
ryšius su įvairiose šalyse veikiančio-
mis organizacijomis, pagerinti įmonių
marketingo, prekių pristatymo koky-
bę. Lietuviškas maistas – tai ne tik ku-
gelis ir cepelinai.” 

Prasitarė A. Kavak ir apie savo

svajonę – į JAV atvežti Kaziuko mugę.
Būdama Lietuvoje ji susitiko su Ka-
ziuko mugių organizatoriumi Vilniu-
je Vyteniu Urba ir apie tai kalbėjo. Pre-
legentė tikino, kad  didelį kiekį meno
dirbinių būtų galima atvežti talpintu-
vais.  

Dar vienas klausimas susitikimo
dienotvarkėje – Lietuvos pilietybė.  Ta
tema pasisakė apygardos pirmininkė
Birutė Kairienė. Savo pranešime „Pi-
lietybė – ne dovana, o gimimu įgyta tei-
sė” ji pabrėžė, kad iš Lietuvos yra iš-
vykę apie milijonas žmonių, kurie įsi-
kūrė įvairiuose pasaulio kraštuose.
Jau dešimtmetį šis skausmingas klau-
simas niekaip neišsprendžiamas. Ka-
dangi referendumo rengimas gali ne-
duoti reikiamų rezultatų (jam nepasi-
sekus šis klausimo sprendimas nusi-
keltų daugeliui metų), ji mano, kad di-
desnė tikimybė būtų įstatymiškai tei-
singai pakoreguoti LR Konstitucijos 12-
tą straipsnį, kuriame sakoma, kad įgi-
jus kitos šalies pilietybę, Lietuvos pi-
lietybė paliekama tik labai retais, išim-
tinais atvejais. Šis apribojimas suvai-
dino labai svarbų vaidmenį po Nepri-
klausomybės atkūrimo, tačiau šiuo
metu, kai iš Lietuvos kasmet išvyksta
šimtai tūkstančių žmonių, tai tapo
stabdžiu, kuris trukdo imtis populia-
resnių priemonių sugrąžinant tautie-
čius atgal į savo tėvynę.  Prelegentė
mano, kad šis rebusą išspręs šis Seimas
ir dabartinė Vyriausybė. Ilgiau laukti
negalima, nes gali būti per vėlu. 

JAV LB ŠT narė Laima Apanavi-
čienė pažymėjo, kad viena svarbiausių
JAV LB sričių yra lituanistinis švieti-
mas ir padėkojo JAV LB VVA pirmi-
ninkei ir valdybos nariams už domė-
jimąsi  lituanistiniu švietimu. Prane-

Grupė JAV LB Vidurio Vakarų apygardos pasitarimo dalyvių. 
Auksuolės Kišonaitės nuotr.
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ELENA SKALIŠIENĖ 

Diena po dienos matome, kokią žalą
uraganai „Harvey” bei ,,Irma” daro Te-
xaso, Louisianos, Floridos valstijose.
Matome kai ką dar: nepaprastą susivie -
nijimą ir pagalbą iš kitų Amerikos vals-
tijų.  Visi veikia, lyg būtų „viena šeima”,
gelbėdami į didelę bėdą papuolusius
gyventojus.

Yra dar ir kita „šeima”, bet ši –
mūsų artimoje aplinkoje – tai
Lietuvių Bendruomenė Wau-

kegan-Lake County apylinkėje. Rugp-
jūčio 27-osios ryto debesys nepraleido
nė vieno saulės spindulėlio. Bet net iš-
kritę lietaus lašai nesustabdė pirmojo
ruošos „pulko” atvykimo į parko pa-
vėsinę Vernon Hills rajone, kuris kuo
greičiausiai iškabino šios „šeimos”
plakatus, rodančius, kad mes jau čia ir
kad netrukus prasidės piknikas. Su-
važiavusi apylinkės valdyba ruošė pa-
vėsinę, kaip ir buvo numačiusi: iškė-
lė vėliavas, paruošė stalus, kad pikni-
ko dalyviams bei jų suneštiems patie-
kalams būtų vietos, ruošė smagiąją žai-
dimų pievelę. Įkaitusi kepsninė laukė
kepsnių. Kopijos specialiai paruošto
„dainorėlio” gulėjo ant kiekvieno sta-

lo, kaip ir puokštės lauko gėlių. Na, o
į pastogę kylanti „jūra” trispalvių ba-
lionų džiugino širdis.

Belaukiant vidurdienio, kada bu-
vome nutarę pradėti tradicines vasa-
ros palydas „Vasaros akvarelė”, pra-
sisklaidė debesys, lietus liovėsi gąs-
dinęs ir pasirodė pirmi saulės spin-
duliai, kurie mus džiugino iki pat sau-
lėlydžio. Sulaukėme svečių – mažų ir
didelių – dalijomės ne tik gyvenimo
įspūdžiais, nuotykiais, bet ir įvairiais
patiekalais. Lietuviška muzika per
garsiakalbį linksmino visus tol, kol at-
vyko akordeonininkas su savo žmona,
ir tada gyva muzika bei dainos su ne-
didelėmis pertraukomis skambėjo iki
pat sutemų.

Atkeliavo ir didžiulis šakotis –
gal aukščiausias, koks gali būti, nes bu-
vome nutarę pagerbti vieną ypatingą
apylinkės narę jos gimtadienio proga.
Atsitiko taip, kad dėl jos silpnos svei-
katos tą dieną ji turėjo praleisti šią pro-
gą. Bet kitą dieną specialus pasveiki-
nimas ir šakočio viršutinė dalis jos na-
mus pasiekė.

Kalbant apie „vienos šeimos” vei-
dą reikia priminti, kad jos narius esa-
me pripratę užjausti. Ypač tuos, ku-
riuos ištinka negalia. Išlaipiname juos
prie pat pavėsinės, o jų mašinas pa-

Atitaisymas

Straipsnyje apie Lietuvių Fondo apklausą (,,Draugas”, 2017 m. rugpjūčio 31 d.)
įsivėlė klaida – pasimetė pavardė ir dalis sakinio. Turėjo būti: Pasaulio lietuvių cent-
re 2017 m. rugpjūčio  15 d. vyko Lietuvių Fondo Plėtros komiteto (PK) posėdis, kurį
pradėjo komiteto pirmininkas Darius Sabaliūnas. Posėdyje buvo kalbama apie LF stra-
teginės plėtros planavimą.

– Red.

Mes – Waukegano apylinkė – kaip viena šeima

statome toliau, kur reikia. Savo iš-
tiestas rankas jiems siūlome kaip
ramsčius.

Ką jau kalbėti apie vaikus, jų tė-
velius, jaunimą ir jų per šį šeimos
renginį išlietą energiją įvairiuose nuo-
stabiuose žaidimuose ir estafetėse,
kur buvo išduodami net prizai ir me-
daliai. 

Dėl prizo, tvirtai įpakuoto, atrodo,
nesibaigiančiose dėžėse, varžėsi ne
viena dešimtis pikniko dalyvių. „Der-
liaus” estafetėse tėvai su vaikais, įsi-
spyrę į  klumpes, bandė kuo greičiau
parnešti derlių. Pavėsinė liko beveik
tuščia pasklindus gandams, kad links-
moje pievelėje netrukus prasidės tra-
diciniu tampantis „Vandens mūšis”.
Skrido ir krito vandens balionėliai
ant „priešininkų” galvų, nepalikdami
sauso nė vieno dalyvio. Virvės trau-
kimas greitai virto žaidimu, kurį pa-
noro išmėginti visi. Linksma buvo
vienoje komandoje matyti ir mamas, ir
vaikus, ir tėčius – šypsenos veiduose
net švietė. Na, o ką gali moterys, kai
prizas yra vynas, – tikrai greitai pa-
matėme.

Susilaukėme ir ypatingų svečių iš
LR generalinio konsulato Čikagoje ir
Vidurio Vakarų apygardos. Konsulas,
atvykęs net su dovanomis, sveikino
mūsų gražią Bendruomenę. Buvo džiu-
gu matyti, kad svečiai tuojau įsijungė
į mūsų gretas dainuodami ir net iš-
bandė savo meninius sugebėjimus
linksmame „Miško teatro” vaidinime
„Pasaka apie karalių ir karalienę”.

Mūsų „šeimos” užsimojimai ne-
sibaigia su rugpjūčio 27 d. vasaros pa-
lydų renginiu.  Spalio 14 dieną keliau-
sime į Spring Grove, IL, į „Richardson
Farm”. Visus kviečiame tą šeštadienio
vakarą į didžiausią pasaulyje kuku-
rūzų labirintą, kuriame bandysime
rasti kelią, kad po to prie degančių lau-
žų galėtume padainuoti lietuviškų dai-
nų, pasivaišinti suneštiniais gardė-
siais, pasidalinti įspūdžiais. Bus šilta
ne tik nuo laužų, bet ir nuo atvirų
mūsų širdžių.

Ši Waukegano apylinkės „šeima”
nėra įpratusi būti neveikli. Ieškokite
mūsų ir „Facebook”, įrašydami Wau-
kegan apylinkės Lietuvių Bendruome-
nė. 

Inetos Zmunda nuotraukos 

Renginio dalyvius svei-
kino neseniai į Čikagą
atvykęs LR generalinis
konsulas Mantvydas Be-
kešius su žmona Egle,
o dainomis ir muzika
linksmino Ričardas Kai-
rys.

Ir 
suau gusiems,

ir
vaikams
smagu

buvo žaisti
įvairius

žaidimus.
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Atkelta iš 1 psl.

„Burning Man” – neabejotinai vienas įdomiau-
sių ir įspūdingiausių festivalių pasaulyje. Šiemet čia
apsilankė nemažas būrys JAV lietuvių, o su savo meno
instaliacija dalyvavo ir iš Lietuvos atvykusi „Litua-
nica Birds” komanda, kuri pristatė meninę-techninę
instaliaciją „Dance For The Dawn” (liet. „Aušros šo-
kis”). Ši instaliacija yra viena iš 7, atstovavusių Eu-
ropai ir patekusi tarp 75 festivalio organizatorių fi-

„Burning Man”: 
vieta, kur gyvenimas prasilenkia su realybe

nansuotų projektų, atrinktų iš 550 viso pasaulio
menininkų teiktų paraiškų.

Lietuvių komandos instaliacija „Aušros šo-
kis” – tai 4 metrų aukščio, 7 metrų pločio akis, ku-
rios viduje sukasi 300 rankų ir formuoja hipno-
tizuojantį akies vyzdį. „Aušros šokis” – tai bendras
„Burning Man LT” ir Vilniaus Gedimino tech-
nikos universiteto (VGTU) „LinkMenų fabriko”
komandos projektas.

„Burning Man” – tai vieta, kur susirenka įvai-
rių stilių, profesijų, vidinės kultūros, tikėjimo
žmonės, tai tas atsvaros taškas, kur gyvenimas
prasilenkia su realybe, kur kiekvienas, apsilan-
kęs čia, patiria emocinę ir dvasinę iškrovą.

Ypač šiltas žmonių bendravimas, išraiškingos
manieros, jų aprangos stilius sukuria ypatingą at-
mosferą 10 mylių spinduliu esančioje bendra-
minčių, kūrybinių asmenybių, meniškos sielos ir
kiekvienas savotiškai patrauklių žmonių jūroje!
Čia pamirštama kasdienė rutina, visiškai į šalį nu-
bloškiami materialūs dalykai, atsiveria tavo sie-
los gelmės ir perskaičiuojamos gyvenimo verty-
bės, netgi sugebi įžvelgti savo vietą gyvenime ir
galutinai supranti, kur gi yra tikrasis tavo gyve-
nimo pašaukimas.

Lietuvių skulptūra ,,Aušros šokis” buvo vienas iš festivalio organizatorių finansuotų projektų.

Dainius Ruževičius (k.), festivalio naujokas, ir Jurgis Didžiulis,
,,Burning Man” dalyvavęs antrą kartą. 

Geriausia susisiekimo priemonė – dviratis, o kiekviena die-
na turėjo savo aprangos kodą. Vieną dieną visi vilkėjo sijo-
nus…

…o kitą buvo apsirengę baltai. 

Stulbina iš viso pasaulio susirinkusių menininkų išmonė. Dainiaus Ruževičiaus nuotraukos
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„Burning Man” supanti įvairiaspalvių žmonių
dvasia ir jų veiklos rezultatai tave tiesiog perkelia į
kitą lygmenį, kur net visiškai aklai pamatai ir pa-
junti, kad būdami vieningi, palaikydami ir skatin-
dami vienas kitą siekti nuoseklių ir kilnių tikslų, ga-
lime tiesiog nuversti kalnus ir netgi daugiau...

Tikėjimas, vidinė dvasia, tave supanti aplinka
suteikia dvasinio polėkio, kuriam patekus į „Burning
Man” sūkurį, jau niekaip negali atsispirti...

Labai taikliai „Burning Man” festivalyje vy-
raujančią atmosferą apibūdino antrus metus iš ei-
lės čia apsilankęs Lietuvos muzikantas ir aktyvistas
Jurgis Didžiulis: „‘Burning Man’ nėra šiaip festivalis.
Tai yra įvykis, į kurį žmonės ateina degintis: deginti
savo energijos, savo ego, savo standartų, savo sielos
ir kūno bei savo daiktų. Kiekvienais metais į Neva-
dos dykumą netoli Reno apie 70 tūkstančių žmonių
iš viso pasaulio ateina išsivalyti, siautėti ir būti to-
kiais, kokiais neišdrįsta būti savo kasdienybėje.
Visi išeina kitokie, nei atėjo: apdulkėję, pažeisti, kaž-
ką naujo supratę ir daug ką palikę dykumoje. Sako,
kad ‘Burning Man’ duoda ne tai, ko tau norisi, o tai,
ko tau reikia. Tikiu tuo, nes jau nebesu tas pats žmo-
gus, kuris naiviomis akimis pateko ten prieš savai-
tę”.

Dramatiška atomazga

Nevados dykumoje vykusio alternatyvaus meno
festivalio neaplenkė ir skaudi nelaimė – čia žuvo žmo-
gus. 41-erių Aaron Joel Mitchell prasiveržė pro ap-
saugos darbuotojų sudarytą gyvą grandinę, kuri sau-
gojo tūkstantinę minią nuo liepsnų, kurios ir pasi-
glemžė auką.

Vyras į liepsną įbėgo būtent tuo metu, kai buvo

deginama viena iš skulptūrų. Gaisrininkams pavy-
ko ištraukti vyrą iš liepsnų. Jis buvo nugabentas į
ligoninę, tačiau neišgyveno. 

Pasibaigus „Burning Man” festivaliui, tradi-
ciškai sudeginamos visos dekoracijos, kurios buvo
ruoštos specialiai alternatyvaus meno šventei. Po šio
skaudaus įvykio kuriam laikui buvo sustabdytas kitų
skulptūrų deginimas.

Festivalio simbolis šįkart įgavo dramatišką atspalvį – pa-
skutinę dieną iš tikrųjų susidegino žmogus.

Trispalvės siunčiamas signalas aiškus – čia įsikūrę lietuviai.

Alternatyvaus meno kūriniai perneša tave į kitą pasaulį – jautiesi tarsi fantastiniame kine. 
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ALGIS VAŠKEVIČIUS

Rugsėjo 1–3 dienomis Nobelio premi-
jos laureato rašytojo Czeslawo Miloszo
gimtinėje Šeteniuose, esančiuose Kė-
dainių rajone, surengta tradicinis San-
taros-Šviesos studijų savaitgalis, ku-
rio metu skaityti įdomūs pranešimai
emigracijos ir reemigracijos bei kitomis
temomis, vyko įvairios diskusijos, ati-
daryta vieno paveikslo paroda bei pri-
statyta nauja knyga.

Pirmąjį renginio vakarą jo daly-
viai aptarė naujausią rašytojo
Marko Zingerio romaną „Aš sė-

dėjau Stalinui ant kelių”, dalyvavo
vieno paveikslo parodos atidaryme, o
po to klausėsi filosofo progesoriaus
Gintauto Mažeikio naktinės paskai-
tos „Mefistofelis Vorkutoje”.

Ypatingai įdomūs buvo antrosios
studijų savaitgalio dienos pranešimai
bei diskusijos. Kėdainių krašto ar-
cheologas istorikas Algirdas Juknevi-
čius skaitė paskaitą apie škotus Kė-
dainiuose. Daug kam buvo naujiena,
kad škotai Kėdainiuose pasirodė jau
apie 1628 metus – tai buvo teologijos dės-
tytojai, dirbę vietos mokykloje. Vėliau
škotų daugėjo ir vienu metu čia jų skai-
čius pasiekė net pusantro tūkstančio.  

Pranešėjas teigė, kad tai buvo dau-
giausia presbiterijonai iš žemutinės
Škotijos, kurie į Lietuvą atvyko po re-
liginių karų, dėl ekonominių priežasčių
ar ieškodami pažadėtosios žemės. Jie
įsigijo gerus sklypus Kėdainių centre,
supirkinėjo žemę. Iki šių dienų yra iš-
likę nemažai istorinių duomenų apie jų
gyvenimą Kėdainiuose, yra išlikę ir keli
namai, kuriuos tyrinėja archeologai,
pastatai yra rekonstruojami, yra išli-
kusi ir pirmoji škotų tabako krautuvė. 

Škotai Kėdainiuose gerai sutarė su
vietos gyventojais, jie leido knygas,
buvo aktyvūs vietos gyventojai, bet jau
apie 1731 metus išvyko iš čia, nes pa-
sikeitė aplinka, prasidėjo kontrrefor-
macija. Nedidelė dalis škotų pasiliko,
jie vedė lietuvaites ir apie juos prime-
na tik sulietuvintos pavardės. A. Juk-
nevičius sakė, kad dabar yra rengiama
solidi knyga apie škotų gyvenimą Kė-
dainiuose, kur bus pateikta daug įdo-
mių faktų ir dokumentų. Įdomu tai,
kad Abiejų Tautų Respublikoje gyveno
net apie 30 tūkstančių škotų.

Įdomų pranešimą apie reemig-
rantų emigraciją iš Lietuvos XX am-
žiaus trečiajame dešimtmetyje į Jung-
tines Amerikos Valstijas perskaitė Lie-
tuvos istorikas profesorius Juozas Ski-
rius, nagrinėjęs priežastis, kurios ver-
tė į Lietuvą tuo metu grįžusius lietu-
vius vėl išvykti atgal į Ameriką.  Savo
pranešime jis rėmėsi to meto spaudos

Amerikos lietuvių atradimai ir praradimai Lietuvoje
Santaros-Šviesos studijų savaitgalis

čia investuoti savo kapitalą. Vieniems
siūlyta apsigyventi ūkiuose, kitiems –
steigti įvairią pramonę. Buvo skai-
čiuojama, kad jei atvyktų iš Amerikos
100 tūkstančių lietuvių ir atsivežtų
bent po tūkstantį dolerių, tai susidarytų
jau 100 milijonų dolerių (pasak J. Ski-
riaus, reikia turėti galvoje, kad to meto
doleris buvo vertas 40 dabartinių dole-
rių) ir Lietuva tiesiog suklestėtų. Tačiau
skaičiavimai ir liko tik skaičiavimais.

„A. Kučas rašo, kad į Lietuvą tuo
laikotarpiu atvyko apie 20 tūkstančių
lietuvių iš Amerikos, iš kurių apie 15
tūkstančių – nuolatiniam gyvenimui.
Žinomo keliautojo Mato Šalčiaus tei-
gimu, 1920 metais atvykusių buvo apie
5 tūkstančiai, šis skaičius augo iki
1923-ųjų, kai jų atvyko apie 10 tūks-
tančių, vėliau ėmė mažėti ir tas mažė-
jimas susijęs su nusivylimais bei tur-
tiniais praradimais”, – sakė J. Skirius.

Nusivylimus lėmė ir tai, kad Lie-
tuvos valdžia, rengdama žemės refor-
mą, nebuvo apsisprendusi, ar žemės ga-
lės įsigyti užsieniečiai ir 1919 metais
pasirodęs įstatymas tai uždraudė –
žemę užsieniečiams leista įsigyti tik
1927-aisiais. Būta ir daugiau priežasčių
– valdiškos įstaigos dirbo lėtai ir ne-
efektyviai, jaunos valstybės finansinė
sistema buvo sujaukta, iki pat 1922
metų pabaigos nebuvo stabilios valiu-
tos, o grįžę reemigrantai, keisdami
dolerius į vokiškas markes ar auksinus
patirdavo daug nuostolių.

Profesorius pacitavo spaudoje ras-
tą pavyzdį, kad su 7 tūkstančiais dole-
rių į Lietuvą grįžęs JAV lietuvis juos iš-
keitė į auksinus ir gavo 700 tūkstančių
auksinų, kuriuos padėjo į Ūkio banką
ir tikėjosi gerų palūkanų, o kai 1923 me-
tais norėjo pasiimti indėlį jau esant li-
tams, tai gavo 4 tūkstančius litų, nes li-
tas kainavo 175 auksinus. Gavęs tuos 4

000 litų, žmogus juos iškeitė į dolerius,
kurių gavo 400, nes už dolerį duota 10
litų.  Tokiu būdu per kelerius metus iš
7 000 dolerių beliko 400... Panašios is-
torijos, kurių būta tikrai nemažai,
kėlė sugrįžusiems daug abejonių ir
nerimo, ir jau 1922-ųjų spaudoje pasi-
rodo antraštės „JAV lietuviai įtūžę bei
atšalę grįžta Amerikon” ir panašios.

Savo knygoje K. Gineitis, vardy-
damas priežastis, kurios vertė lietu-
vius, grįžusius iš Amerikos vėl išvyk-
ti į ją, mini ir minėtą draudimą įsigy-
ti žemės, ir stabilios valiutos nebuvimą,
ir tarp vietos lietuvių pasitaikiusį po-
žiūrį, kad atvykėliai čia atsirado siek-
dami pelno, o ne vedini noro padėti at-
sikuriančiai Lietuvai, taip pat įvai-
rius buitinius nepatogumus, komforto
trūkumą, nesugebėjimą padėkoti už
gautas aukas ir panašias aplinkybes.

Žinoma, tame būta daug tiesos,
bet reikia turėti galvoje, kad valstybė
tik kūrėsi, trūko patirties, ją vargino
Nepriklausomybės karai, todėl dėme-
sio atvykusiems ir pritrūko. 1922 me-
tais Bostone leistas laikraštis „Sanda-
ra” išleido JAV lietuvės Viktorijos
Vencienės knygelę  „Amerikiečiai Lie-
tuvoje”, kurioje ji stengėsi aprašyti
JAV lietuvių visuomenei gyvenimą
Lietuvoje tokį, koks jis išties buvo. Ji
aprašo buitinius nepatogumus, kito-
kias bendravimo tradicijas, sunkumus
čia pritampant, pateikia įvairių pa-
vyzdžių, rodančių, kad reemigrantams
Lietuvoje nėra lengva prisitaikyti.

Po šio pranešimo buvo surengta
diskusija „Sugrįžimai po 1990 metų”,
kurios metu bandyta apžvelgti, kokia
reemigracijos padėtis šiandien, kiek to-
kių sugrįžusių yra ir kas stabdo vadi-
namųjų „dipukų” grįžimą į Lietuvą
mūsų dienomis. Joje dalyvavo į Lietu-
vą grįžę gyventi Mykolas Drunga, kas-

Savo įžvalgomis pasidalijo (iš k.) D. Udrys, M. Drunga, S. Kondratas, R. Kondratas ir K. Skrupskelis. A. Vaškevičiaus nuotraukos  

Diskusijų dalyviai aptarė daug įdomių klausimų.

pranešimais,  taip pat 1924 metais pa-
sirodžiusia Kazio Gineičio knyga
„Amerika ir Amerikos lietuviai”, iš-
eivijos istorikų Antano Kučo ir Vin-
cento Liulevičiaus tyrinėjimais, so-
vietmečiu Lietuvoje pasirodžiusia Lau-
ryno Kapočiaus knyga „Senoji išeivija
ir Lietuva”, taip pat istoriko Alfonso Ei-
dinto knyga „Lietuvių kolumbai” ir ki-
tais šaltiniais.

Prof. J. Skirius analizavo priežastis, kodėl į
Lietuvą grįžę Amerikos lietuviai nusivylė. 

Profesorius sakė, kad 1918 metais
atkūrus Lietuvos nepriklausomybę
Amerikos lietuvių spaudoje nuolat pa-
sirodydavo kvietimai ir raginimai grįž-
ti į Lietuvą bei padėti kurti jos gerovę.
Pirmiausia buvo kviečiami verslinin-
kai, pasiturintys asmenys, kad jie galėtų

Studijų savaitės dalyviai rinkosi Czeslawo Miloszo gimtinėje.
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MEDA PIEČYTĖ

23 studentai (visi – iš JAV, išskyrus 4 ka-
nadietės) šiemet praktiką atliko 13
skirtingų įmonių ir institucijų Vilniuje,
Klaipėdoje, Biržuose. Bene didžiausias
organizatorių, JAV Lietuvių Bendruo-
menė ( LB), pasiekimas – pasirašytos dvi
naujos bendradarbiavimo sutartys su
Vilniaus respublikine universitetine li-
gonine dėl mūsų studentų priėmimo
praktikai ir su Vilniaus universitetu
(VU) dėl praktikos vertinimo bei kreditų
suteikimo. Džiugu, kad tęsiamas ben-
dradarbiavimas ir su Vilniaus Gedimi-
no technikos universitetu (VGTU). 

Kaip niekad platus šiemet buvo
ir stažuočių vietų sąrašas: TV3
televizija, „Biržų duona”, Res-

publikinė Vilniaus universitetinė li-
goninė, Santariškių vaikų ligoninė,
įmonė „Exacaster”, Ainio Storpirščio
teatro studija, įmonė „Fima”, ARCH-
studija, Nacionalinė Martyno Mažvy-
do biblioteka, NATO Energetinio sau-
gumo kompetencijos centras, Užsienio reikalų ministerija,
Vilniaus miesto savivaldybė ir t.t. 

Rugpjūčio 8 d. VU centriniuose rūmuose vyko atsi-
skaitymas už stažuotes. Vertinimo komisijoje dalyvavo VU
komunikacijos fakulteto prodekanė Renata Matkevičie-
nė ir Informacijos ir komunikacijos instituto docentė dr.
Beata Grebliauskienė.

Studentai turėjo pristatyti praktikos ataskaitas – die-
noraščius, kuriuose turėjo aprašyti savo patirtis, ypač at-
kreipdami dėmesį į tarpkultūrinius skirtumus, su kuriais
teko susidurti. Sėkmingai apsigynę studentai gavo 5
kreditus (įvertinimą taip pat sudarė praktikos vadovo įver-
tinimas). Tiek pat gavo ir VGTU praktiką atlikę studen-
tai, kuriems reikėjo tik pristatyti ataskaitas.  

Vienos originalesnių buvo Audros Stoncius iš Ka-
nados prezentacija, kuriai ji sukūrė filmuką apie savo
praktiką „Biržų duonoje”, ir Kotrynos Staputytės, kuri pa-
kalbino RVUL skubiosios pagalbos skyriaus vedėją Astą
Jonaitienę apie medicinos situaciją Lietuvoje. Audra la-
bai susidraugavo su biržiškiais, po prezenta-
cijos kitą dieną net vyko su jais atsisveikinti ir
atšvęsti su naujomis draugėmis. Taip pat par-
sivežė slaptą šakočio receptą. 

Kas dalyvius nustebino? Medicinos stu-
dentus –  darbo skyriuose intensyvumas ir tai,
kiek daug leista praktikantams daryti: imti
kraują, stebėti operacijas, siūti siūles, pamo-
kyta, kaip naudoti ultragarso aparatus. Taip pat
– kad labai daug pacientų ir personalo kalba ru-
siškai ar lenkiškai, gydytojų raštas neįskaito-
mas ir kad Lietuvoje vis dar populiaru rašyti
ranka. Galiausiai – atlyginimai JAV ir Lietu-
voje kardinaliai skiriasi. Moniką, kuri dirbo su
logopede vaikų ligoninėje Santariškėse, nu-
stebino tai, kad jai leido padirbėti su vaikais,
stebint logopedei vesti užsiėmimus, kuriems
teko išmokti lietuviškus gyvūnų garsus (kriu
kriu, igaga ir t.t.), leksikos terminus. 

Laurą, kuri dirbo Lietuvos teisės institu-
te ir tyrė Lietuvos pusiaukelės namų situaci-
ją, nustebino tai, kad Lietuvoje gerokai akty-
viau siekiama integruoti nusikaltėlius į vi-
suomenę: jiems padedama susirasti darbus, lei-
džiama nevilkėti kalinio drabužių, nesiekiama
jų izoliuoti, suteikiama psichologinė pagalba. 

Rasa, atlikusi praktiką įmonėje „Exacas-
ter” ir dirbusi prie didelės apimties duomenų
analizės, grįš į Lietuvą, nes jai pasiūlytas
programuotojos darbas. Ji teigė, kad darbo kul-
tūra labai panaši į Kanados, nes ji dirbo tech-
nologijų kompanijoje. Tačiau nustebino ir la-
bai patiko tai, kad žmonės labiau atsipalaida-
vę eidavo valgyti pietų, neskubėdavo. 

Matas, kuris dirbo greitosios pagalbos li-
goninėje, lietuvius apibūdino kaip labai grei-
tai vaikštančius („Visi labai greitai vaikšto, net
babytės”), aukštus ir rimtus. 

Greta, dirbusi Užsienio reikalų ministe-
rijoje, tikėjosi, kad su ja bus bendraujama
šaltai, tačiau susidūrė su šiltu kolektyvu ir jau-

met pusmetį čia praleidžiantis profe-
sorius iš South Carolina Kęstutis
Skrupskelis, taip pat Arūnas ir Skirma
Kondratai bei Darius Udrys – žinomos
tarp Amerikos lietuvių asmenybės.

Moderuodamas šią diskusiją pro-
fesorius Egidijus Aleksandravičius
jau ne pirmą kartą atkreipė dėmesį,
kad iki šiol neturime rimtesnių tyrimų
apie po 1990 metų į Lietuvą grįžusius
gyventi lietuvius, niekas tuo neužsi-
ima, nežinomi statistiniai duomenys,
nors manoma, kad sugrįžusiųjų gali
būti apie penki tūkstančiai. 

Prof. K. Skrupskelis sakė, kad šia-
me informacinių technologijų amžiu-
je ir globaliame pasaulyje galima sėk-
mingai dirbti lietuvišką darbą Ame-
rikoje, o pasirinkimą dažniausiai lemia
įvairios aplinkybės, asmeniniai mo-
tyvai.  „Mano žmona Amerikoje nepa-
liks anūkų, o aš nepaliksiu žmonos”, -
aiškino profesorius, kuris šiltuoju
metų laiku gyvena Lietuvoje, o šaltuoju
grįžta į Ameriką.

Savo patirtimi su studijų savaitės
dalyviais pasidalino politinė veikėja,
buvusi socialinės apsaugos ir darbo vi-
ceministrė Skirma Kondratas,  buvu-
si socialinės ir ekonominės politikos
analitikė Washingtone, dirbusi ir pre-
zidento valdo Adamkaus patarėja. Ji
sakė, kad grįžus į Lietuvą jautėsi ben-
dravimo skirtumai, dažnai pasigen-
dama pagarbos iš darbdavio.

„Man apsispręsti dėl grįžimo ne-
buvo sunku. Gyvenau ir dirbau Was-
hingtone, anūkai gyveno už penkių va-
landų skrydžio Californijoje, tai beveik
tas pats kaip į Lietuvą keliauti, tik šiek
tiek trumpiau. Žinoma, dažnai erzina
čia esanti biurokratija, tad tenka arba
ją ignoruoti, arba priprasti”,  – sakė ji.

S. Kondratas taip pat prisiminė,
jog pirmą kartą į Lietuvą atvyko dar
1966-aisiais, prabėgus vos dviem de-
šimtmečiams po karo ir tada čia ji
buvo laikoma lietuve, o kai sugrįžo da-
bar, tai jau požiūrį rado pasikeitusį ir
buvo laikoma amerikiete.

Jos vyras Ramūnas Kondratas pa-
sakojo, jog iškart po 1990-ųjų jis nega-
lėjo mesti darbo, laukė, kol išeis į pen-
siją ir tada grįžo į Lietuvą. Jis kaip is-
torikas nenorėjo būti tik pensininku
Lietuvoje, bet pasidalinti savo patirti-
mi, padėti ir savo 32 metų darbo Ame-
rikoje patirtį kuo sėkmingiau pritai-
kyti Lietuvoje, ką ir sėkmingai daro. 

„Amerikoje savo darbą atlikau,
esu lietuvis ir būtent Lietuvoje labai ge-
rai jaučiuosi, džiaugiuosi galėdamas
įnešti savo indėlį į Lietuvos muzie-
jus”, – sakė jis.

D. Udrys priminė, kad į Lietuvą at-
vykdavo ir vėl išvykdavo, keletą kartų
jis buvo priimtas į įvairius darbus ir
vėl atleistas. Kaip vieną iš trūkumų jis
įvardino tai, kad Lietuvoje nesugeba-
ma planuoti toliau į priekį, trūksta aiš-
kesnės vizijos.    

Ne kartą Amerikoje lankęsis ir
su lietuviais ten daug bendravęs J.Ski-
rius, svarstydamas, kodėl jie negrįžta
gyventi į Lietuvą, tarp priežasčių įvar-
dino ir tai, kad sunku būtų palikti
vaikus bei anūkus, be to, nemaža dalis
Lietuvoje jau neturi artimų giminių,
ten nėra ir draugų, kurie yra Ameri-
koje. Be to, ten jie aktyviai įsitraukę į
lietuvišką veiklą ir tai jiems svarbu.
„Jie tarsi atsiprašinėja ir sako, kad per
ilgai laukė”, – teigė profesorius, pridur -
damas, kad yra ir tokių, kuriems ta Lie-
tuva ir kas joje vyksta mažai terūpi.  

Diskusijų metu nemažai įvairių
klausimų turėjo ir auditorija, mezgėsi
įdomūs pokalbiai. Studijų savaitės
metu aptartos ir kitos temos, kalbėta
apie vykstančius procesus Amerikoje
ir Europoje, taip pat surengta ekskur-
sija po Krekenavos miestelį.

LISS programa 2017: kultūrų skirtumai ir bendras tikslas

tėsi ypač reikalinga, nes galėjo lengviau versti ir rašyti ang-
lų kalba. 

Renata Matkevičienė susitikimo pabaigoje pasidžiaugė
studentų optimizmu, atvirumu bei teigė: „Jeigu programos
pradžioje jūs buvote nedrąsūs, dabar matau, kad atsiskleidėte
ir esate labai atviri. Jei visi lietuviai tokie būtų, mums visiems
kartu tikrai pavyktų sukurti gerovės valstybę”.

JAV LB globojama ir Lietuvių Fondo bei Kazickų šeimos
fondo remiama programa auga ir kiekvienais metais sutei-
kia studentams vis daugiau galimybių tobulėti, pažinti gim-
tąjį kraštą. Šią vasarą, laisvu nuo stažuočių laiku, LISS da-
lyviai susitiko su Seimo pirmininku, pramogavo su Jurgiu
Didžiuliu, aplankė Seimą, pabendravo su Prezidentu Valdu
Adamkumi, dalyvavo įvairiuose kultūriniuose renginiuose,
atstovavo JAV LB jaunimui TV ir radijo laidose. 

Smagu, kad tiek organizatorių, tiek dalyvių poreikiai
auga ir, efektyvios komunikacijos padedami, visi gali ieškoti
teisingiausių sprendimų, kaip viskas galėtų atrodyti kitais
metais. Norisi, jog visų vizijoje svarbiausia liktų lietuvybė. 

LISS programos dalyviai patenkinti praktika ir įgyta patirtimi.  Organizatorių nuotr. 
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LIETUVA IR PASAULIS

Vilnius (Mano vyriausybė) – Pro-
kurorai pradėjo ikiteisminį tyrimą,
kad Lietuvos įmonės galėjo pažeisti Eu-
ropos Sąjungos (ES) taikomas sankci-
jas Rusijai.

Lietuvoje už įgyvendinamų tarp-
tautinių sankcijų pažeidimą numatyta
bauda, areštas arba laisvės atėmimas
iki penkerių metų. Tai reglamentuo-
jančiame Baudžiamojo kodekso straips-
nyje taip pat numatyta, jog dėl sankci-
jų pažeidimo turėjo būti padaryta di-
delė žala Lietuvos interesams.

Prokurorai ikiteisminį tyrimą
pradėjo po Užsienio reikalų ministe-
rijos kreipimosi. Ši savo ruožtu rea-
gavo informaciją, kad dėl ES Rusijai
taikomų sankcijų sunkumų turi ir ke-
lios Lietuvos bendrovės, plėtojusios
veiklą Rusijos 2014 metais aneksuota-
me Kryme.

Minimos viena didžiausių Lietu-

voje nekilnojamojo turto plėtros ben-
drovė „Hanner”, Vytauto Lauručio ir
Panevėžio įmonės „Pluošto linija” val-
doma Kryme registruota bendrovė
„Pluošto linija”, taip pat Raimondo Tu-
mėno valdoma „BT Invest”.

ES šalių piliečiams ir kompani-
joms draudžiama investuoti į Krymą ir
Sevastopolį: pirkti nekilnojamąjį tur-
tą, finansuoti Kryme veikiančias kom-
panijas, teikti turistinės veiklos pa-
slaugas, taip pat tiekti šiam regionui
transporto, telekomunikacijų, ener-
getikos, gavybos sektorių prekes ir
technologijas.

ES sankcijas Rusijai paskelbė 2014
metais, jai aneksavus Krymą ir pra-
dėjus remti separatistus rytų Ukrai-
noje.

Sankcijos numato, kad į ES šalis
draudžiama importuoti Krymo ir Se-
vastopolio kilmės produktus.

Ar įmonės pažeidė Rusijai taikomas sankcijas? 

Vilnius (ELTA) – Lietuvos, Latvi-
jos ir Estijos ambasadoriai Paryžiuje
nusiuntė laišką vyriausiajam prancū-
zų laikraščio „Le Monde” redaktoriui
Luc Bronner su prašymu nebevadinti
jų valstybių „buvusiomis sovietinėmis
respublikomis”.

Diplomatai Dalius Čekuolis, Iman-
tas Liegis ir Alar Streimann savo krei-
pimesi pažymėjo, kad jų šalys įstojo į So-
vietų Sąjungą 1940 m. ne savo noru –
buvo į ją įtrauktos po karinės aneksijos.
Diplomatai taip pat pridūrė, kad trys

Baltijos šalys po Sovietų Sąjungos griū-
ties nebuvo sukurtos nuo nulio, šios
valstybės atkūrė savo nepriklausomy-
bę.

Laiškas buvo parašytas dėl nese-
niai leidinyje išspausdinto žemėlapio,
kuriame trys Baltijos šalys buvo pava-
dintos „buvusiomis sovietinėmis res-
publikomis”. Šių metų pradžioje panašų
kreipimąsi diplomatai išsiuntė Vokie-
tijos tinklalapiui „Zeit Online”, kuris iš-
spausdino informaciją apie jų valstybes
rubrikoje „Sovietų Sąjungos paveldas”. 

Prašo nevadinti „buvusiomis sovietinėmis respublikomis”

Vilnius (Mano vyriausybė) – Vy-
riausybės kanceliarija skelbia apdo-
vanojimus Kryptis LIETUVA ir kvie-
čia visuomenę teikti iniciatyvas, ku-
riomis užsienio lietuviai skatinami
sugrįžti ir dirbti Lietuvoje arba jiems
padeda lengviau integruotis sugrįžus
po daugelio metų, praleistų svetur.

Apdovanojimuose kviečiamos da-
lyvauti biudžetinės ir viešosios įstai-
gos, nevyriausybinės organizacijos,
bendruomenės, verslo įmonės ir pri-
vatūs asmenys.

Iniciatyvas ir idėjas kviečiame vi-
suomenę registruoti interneto svetai-
nės www.lietuva.lt skiltyse „Regist-
ruok iniciatyvą”, „Pasiūlyk idėją” arba
siųsti el. pašto adresu KryptisLietu-
va@lietuva.lt iki 2017 m. spalio 1 d.

„Kryptis Lietuva” geriausios ini-
ciatyvos ir idėjos bus apdovanotos šių
metų spalio 30 d. vyksiančio Pasaulio
diasporos forumo metu.

Plačiau apie apdovanojimus:
http://www.lietuva.lt/100/lt/kryptis-
lietuva.

Apdovanojimai už sugrąžintus tėvynainius

Vilnius (Mano vyriausybė) – Lie-
tuvos Respublikos prezidentės Dalios
Grybauskaitės vadovaujama Valsty-
bės gynimo taryba  (VGT) apsvarstė
grėsmes regione, krašto apsaugos sis-
temos poreikius ir Lietuvos dalyvavi-
mą tarptautinėse operacijose 2018–
2019 metais.

Reaguojant į saugumo iššūkius
pasaulyje ir prisidedant prie tarptau-
tinės bendruomenės pastangų kovoje
su terorizmu, VGT nutarė 2018–2019
metais didinti realų Lietuvos dalyva-

vimą NATO, Jungtinių Tautų, JAV ir
ES vadovaujamose antiteroristinėse
bei saugumo užtikrinimo operacijose.

Pasak Prezidentės, aktyvesnis Lie-
tuvos vaidmuo kovoje su terorizmu už-
tikrins ir mūsų nacionalinius intere-
sus, ir šalies saugumą. Lietuvos daly-
vavimas tarptautinėse operacijose per
artimiausius dvejus metus padidės 30
procentų. Šiuo metu operacijose užsie-
nyje tarnauja apie 90 Lietuvos karių.

VGT taip pat apsvarstė grėsmes re-
gione ir artėjančias „Zapad” pratybas.

Lietuva stiprina kovą su terorizmu
Reikalauja atkirčio Šiaurės Korėjai

Londonas (ELTA) – NATO gene-
ralinis sekretorius Jens Stoltenberg pa-
reiškė, kad Šiaurės Korėjos branduo-
linė ir raketų programos kelia „pa-
saulinę grėsmę, todėl reikalauja pa-
saulinio atsako”.

Interviu Didžiosios Britanijos vi-
suomeniniam transliuotojui BBC
metu NATO generalinis sekretorius
atsisakė pasakyti, ar užpuolus JAV
priklausančią Guamo salą Ramiaja-

me vandenyne būtų aktyvuotas Al-
janso kolektyvinės gynybos straips-
nis.

„Raginame Šiaurės Korėją atsisa-
kyti savo branduolinių ir raketų prog-
ramų bei susilaikyti nuo naujų ban-
dymų, nes tai yra akivaizdus kelių
Jungtinių Tautų  rezoliucijų pažeidi-
mas ir grėsmė tarptautinei taikai ir sta-
bilumui”, – teigė NATO generalinis sek-
retorius.

Washingtonas (ELTA) – JAV pre-
zidentas Donald Trump vieneriems
metams pratęsė Kubai galiojusio Jung-
tinių Valstijų prekybos embargą. 

„Priėmiau sprendimą, kad Kubai
taikomo embargo galiojimo pratęsi-

mas vieneriems metams atitinka na-
cionalinius Jungtinių Valstijų intere-
sus”, – teigiama D. Trump memoran-
dume.

Prieš metus prekybos embargą
pratęsė D. Trump pirmtakas B. Obama. 

Pratęstas prekybos embargas Kubai

Strasbūras (ELTA) – Vokietijos
kanclerė Angela Merkel iš principo yra
už Europos Sąjungos (ES) sankcijų
Rusijai panaikinimą. „Aš didelę savo
gyvenimo dalį siekiu, kad mūsų san-
tykiai su Rusija vėl būtų protingi,
geri”, – pareiškė A. Merkel Strasbūre
Krikščionių demokratų sąjungos
(CDU) renginyje.

Šiuo metu, anot jos, mėginama
kartu su Prancūzija vėl pasiekti taiką
Rytų Ukrainoje. Kanclerė kartu gynė
baudžiamąsias priemones. Rusijos įvyk-
dyta Ukrainos Krymo pusiasalio anek-
sija ir jos veiksmai Rytų Ukrainoje tik-
rai yra ne smulkmena, „o nusižengimas
viso laikmečio po Antrojo pasaulinio
karo principams”, kalbėjo A. Merkel.

A. Merkel – už sankcijų Rusijai panaikinimą

Londonas (BNS) – Buvęs Didžio-
sios Britanijos ministras pirmininkas
Tony Blair ragina parengti naujas
griežtas imigracijos taisykles, kaip
dalį plano, kuriuo būtų siekiama iš-
laikyti Jungtinę Karalystę Europos
Sąjungos sudėtyje.

Visuomet prieš „Brexit” pasisakęs
T. Blair pareiškė, kad imigracijos iš
kitų ES šalių kontrolė patenkintų Bri-
tanijos visuomenės reikalavimus ir
nereikėtų šaliai išstoti iš Bendrijos.

T. Blair pripažino, kad jo vadova-
vimo metu buvusi atvirų sienų politi-
ka nebeaktuali. Jis ragina sukurti sis-
temą, kuri ribotų ES teisėje numatytą
laisvą žmonių judėjimą ir reikalautų,
kad atvykėliai į JK turėtų registruotis

šalies tarnyboje.
T. Blair teigia, kad Britanijos gy-

ventojų mandatas, kurį žmonės sutei-
kė valdžiai per pernykštį referendumą
dėl išstojimo iš ES gali būti gerbiamas
ir be „Brexit”.

Vietoj „Brexit” siūlo griežtinti imigraciją

Washingtonas (ELTA) – Kelias
savaites uraganų talžoma JAV pirma-
dienį taip pat minėjo 16-ąsias vienų bai-
siausių ir giliausius randus šaliai pa-
likusių dienų – rugsėjo 11-osios išpuo-
lių – metines.

Pasaulio prekybos centre pami-
nėti pražūtingiausių Amerikos že-

mėje išpuolių susirinko tūkstančiai
rugsėjo 11-osios aukų artimųjų, gel-
bėtojų ir išpuolius išgyvenusių žmo-
nių.

2001 metų rugsėjo 11-ąją džihadis-
tų lėktuvams įsirėžus į Pasaulio pre-
kybos centrą ir Pentagoną žuvo beveik
3 tūkst. žmonių. 

Prisimenami pasaulį pakeitę išpuoliai

Berlynas (ELTA) – Vokietijos vy-
riausybė atmeta Lenkijoje vis garsiau
skambančius reikalavimus dėl mili-
jardinių karo reparacijų. Vyriausy-
bės atstovas Steffen Seibert pabrėžė,
kad Vokietija nevengia savo atsako-
mybės už „nesuvokiamus” Antrojo pa-
saulinio karo nusikaltimus. Dėl to esą
ir Lenkijai buvo pervestos didžiulės pi-
nigų sumos.

Tačiau Lenkija 1953 metais atsi-
sakė tolesnių reikalavimų ir tai kelis-
kart patvirtino. „Federalinei vyriau-
sybei nėra jokio reikalo abejoti dėl
1953 metais pareikšto reparacijų atsi-
sakymo tarptautinio teisėtumo”, – kal-
bėjo atstovas.

Pastaruoju metu Lenkijos prem-
jerė Beata Szydlo patvirtino reparaci-
jų reikalavimus. Vidaus reikalų mi-
nistras Mariusz Blaszczak materialinę
karo žalą įvertino trilijonu JAV dole-
rių. Tai komentuodamas užsienio rei-

kalų ministras Witold Waszczykowski
pridūrė: „Galbūt dar daugiau”.

Vykstant diskusijoms dėl repara-
cijų, Lenkijos vyskupų konferencija pa-
skelbė laišką, kuriame įspėja „asmenis,
atsakingus už mūsų šalį ir tarptauti-
nius santykius”, lengvabūdiškai neiš-
švaistyti vokiečių ir lenkų susitaiky-
mo. Tai esą yra didelė vertybė, kurią
galima prarasti „neapgalvotais spren-
dimais ar skubotais pareiškimais”. 

Vokietija nemokės Lenkijai karo reparacijų

Lenkijos premjerė B. Szydlo. Reuters nuotr.

Tony Blair siūlo kelią be ,,Brexit”.  
The Guardian nuotr.

Prezidentė D. Grybauskaitė atvyksta į JAV
Vilnius (ELTA) – Išvykstanti į

JAV dalyvauti Jungtinių Tautų (JT) po-
sėdyje LR prezidentė Dalia Grybaus-
kaitė atmeta kai kurių politikų kriti-
ką, kad jos nebus Lietuvoje per Balta-
rusijos ir Rusijos karines pratybas
„Zapad 2017”. 

„Tik nereikia mūsų gąsdinti ir
tik nereikia patiems gąsdintis. Nes
būtent toks tikslas pratybų ir yra – mus
išgąsdinti, sunaikinti mūsų valią gin-
tis, kad mes būtume paralyžiuoti ir ne-
galėtume nieko valstybėje daryti”, –
sakė D. Grybauskaitė. 

Lietuvos Prezidentė pasidžiaugė
galimybe JT posėdyje iš tribūnos kal-
bėti 200 valstybių ir atkreipti dėmesį į
mūsų regiono problemas. 

„Noriu pasakyti, kad agresorius,
kur jis bebūtų – ar Šiaurės Korėja, ar
mūsų kaimynas – neturi ir negali da-
ryti, ką nori. Agresyvūs veiksmai savo
kaimynų atžvilgiu, karai, teritorijų už-
grobimai, neturi pateisinimo ir visada
bus gėdingi ir smerktini. Tą aš pasaky -
siu visam pasauliui”, – sakė D. Grybaus -
kaitė.
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We Thought We’d Be Back Soon
18 Stories of Refugees 1940–1944

Knyga ,,Manėm, kad greit grįšim” anglų kalba

Redaktorės: Dalia Stakė Anysas
Dalia Cidzikaitė
Laima Petrauskas VanderStoep

2014 metais pasirodė knyga ,,Manėm, kad greit grį-
šim”. Joje sutelkta 18  pasikalbėjimų su lietuviais,
kurie paliko Lietuvą Antrojo pasaulinio karo metu
ir bėgo į Vakarus, norėdami išvengti rusų okupa-
cijos ir trėmimo į Sibirą. Iš 65 užrašytų pasikalbė-
jimų redaktorės parinko 18, kurie vaizdžiai at-
skleidžia lietuvių išeivių išgyvenimus. Knyga su-
silaukė didelio pasisekimo tiek išeivijoje, tiek Lie-
tuvoje. 2015 metais redaktorėms už šią knygą Lie-
tuvos krašto apsaugos ministerija paskyrė „Patriotų
premiją”.  

Neseniai (2017 m.) pasirodė knygos ,,Ma-
nėm, kad greit grįšim” angliškas vertimas, pa-
vadintas ,,We Thought We’d Be Back Soon”.
Įvade redaktorės Dalia Cidzikaitė ir Laima Petrauskas VanderStoep paaiškina
angliško vertimo atsiradimo aplinkybes. O redaktorė Dalia Stakė  Anysas pa-
tei kia tų laikų istoriją, paaiškina tremtinių stovyklų atsiradimą. 

Knygos angliškas vertimas ypač taikomas išeivijoje gyvenantiems lietuvių
tremtinių vaikams, vaikaičiams, kuriems anglų kalba labiau prieinama. Tai pui-
ki proga jiems susipažinti su išgyvenimais, kuriuos patyrė jų tėveliai, seneliai,
proseneliai, palikę Lietuvą Antrajam pasauliniam karui besibaigiant. Tuo pa-
čiu tai puiki dovana draugams nelietuviams, kurie nelabai supranta, kodėl lie-
tuviai bėgo į Vakarus. 

Knygą finansavo Lietuvių Fondas, išleido leidykla ,,Aukso žuvys”.  

Knygą ,,We Thought We’d Be Back Soon” 
galite įsigyti ,,Draugo” knygynėlyje.

Kaina – 20 dol.
(Illinois valstijos pridėtinės vertės mokestis – 9,25 proc., persiuntimas paštu – 5 dol.)

Teiraukitės tel. 773-585-9500

Švento Kryžiaus ligoninė Mar-
quette Parke nori panaikinti sta-
cionarinių ligonių (in-patient)

reabilitacijos skyrių. Taip rugpjūčio
25-osios laidoje praneša ,,Chicago Tri-
bune” laikraštis. Ligoninės reabilita-
cijos skyriuje yra 34 lovos. Juo nau-
dojasi ligoniai, kurie stengiasi atsi-
gauti po sunkių negalavimų, pavyz-
džiui, po insulto. Ligoninės vadovybė
pateikė prašymą Illinois valstijos svei-
katos įstaigų ir patarnavimų peržiūros
komisijai (Illinois Health Facilities
and Services Review Board) nutrauk-
ti reabilitacijos paslaugas. Vadovybė
savo prašymą aiškina tuo, kad nuo 2013
metų priėmimas į reabilitacijos skyrių
sumažėjo 34 procentais. Anot Paul
Berrini, „Sinai Health Systems” (kuri
administruoja Švento Kryžiaus ligo-

ninę) viceprezidento, reabilitacijos
paslaugos ligoninėje bus nutrauktos
lapkričio 1 d. ar net anksčiau, jeigu val-
džios įstaiga pakeitimus aprobuos. Li-
goniai, kuriems reikalinga reabilita-
cija, bus nukreipti į ,,Schwab” reabi-
litacijos ligoninę, kuri yra 7 mylios į
šiaurę nuo Švento Kryžiaus ligoni-
nės. Jos adresas yra 1401 S. California
Avenue. Ji yra šalia Mount Sinai ligo-
ninės ir yra administruojama „Sinai
Health Systems” įstaigos. Panaikinus
Švento Kryžiaus ligoninės reabilita-
cijos skyrių, ligoninėje liks 260 lovų.   

Naudotasi:  Lisa  Schencker straipsniu „Chi-
cago Tribune” laikraštyje, 2017 m. rugpjūčio
25 d.  

Parengė Rimas Černius    

AKIŲ LIgOs

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

Joliet, IL 60435
Tel. 815–741–3220

DR. ŽIBUTė ZAPARACKAS
DR. PAUL KNEPPER
Akių ligos – chirurgija

150 E. Huron, Suite 1000
Chicago, IL 60611
Valandos susitarus
Tel. 312–337–1285

DAnTŲ gyDyTOJAI

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 

Advokatas
GInTARAS P. ČEPĖnAS

6436 S. Pulaski Rd., 
Chicago, IL 60629

Tel. 773-582-4500
Valandos pagal susitarimą

ADVOKATAI

www.draugas.org

Skaitykite „Draugą”
oro uoste, autobuse,

vasarnamyje,
gamtoje – visur, 

kur tik norite, 
naudodamiesi  iPad!

Švento Kryžiaus ligoninė siekia
panaikinti reabilitacijos skyrių

Švento Kryžiaus ligoninė. Prano Dagio nuotr.

http://draugokalendorius.org
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PAS MUS 
IR

APLINK MUS
� JAV LB Lemonto apylinkės Socialinių rei-
kalų skyrius rugsėjo 13 d., trečiadienį, 1 val.
p. p. kviečia visus į PLC  Lemonte skaityklą,
kur matysite dokumentinius filmus ,,Vardan
tiesos” ir ,,Mylėti artimą”, pasakojančius
apie Lietuvos katalikų kunigų veiklą, vargus
ir kančias sovietiniais metais.

� Rugsėjo 17 d., sekmadienį, 12:30 val.
p. p. Lietuvos Dukterų draugijos valdybos na-
rės Pasaulio lietuvių centro (Lemonte) di-
džiojoje salėje rengia ,,Rudens pietus” ir kvie-
čia visus kuo gausiau juose dalyvauti. Tokiu
būdu paremsite šios kilnios organizacijos veik-
lą. Bus skanaus maistas, vyno, puiki meni-
nė programa bei loterija. Vietas užsisakyti tel.
630-272-9131 (Gražina Kazėnienė). 

� Rugsėjo 24 d., sekmadienį, seselės kazi-
mierietės rengia metinius pietus – 97th Au-
xiliary Banquet. Jie vyks Mama Luigi’s Res-
taurant, 7500 S. Harlem Ave., Bridgeview,
IL. Renginio pradžia – 12 val. p. p., pietūs –
1:30 val. p. p. Vietas užsisakyti iki rugsėjo 15
d. tel. 773- 349-8060. Kaina asmeniui – 35
dol.

� Rugsėjo 30 d., šeštadienį, 1 val. p. p. Bal-
zeko lietuvių kultūros muziejuje (6500 S. Pu-
laski Rd., Chicago, IL) rengiami muziejaus mo-
terų gildijos narės,  tautodailininkės a. a. Mary
Krauchunas atminimo ir paminėjimo pietūs.
Tuos, kurie pažinojo a. a. Mary Krauchunas,
kviečiame atvykti ir kartu su visais pasidalinti
prisiminimais apie ją. Registruotis kviečiame
iki rugsėjo 15 d. el. paštu wineberi@att.net.
arba tel. 908-500-8517.   

Rugsėjo 5 dieną Kaune, Aleksote, įvyko susitikimas/diskusija su Čikagos isto-
rijos klubo pirmininke Violeta Rutkauskiene, (5-ta iš d.) šio klubo nariu Algimantu
Barniškiu (1-as iš d.) ir buvusia Pasaulio Lietuvių Bendruomenės pirmininke, tei-
sininke Regina Narušiene (5-ta iš k.) . Renginį organizavo Lietuvos šaulių sąjungos
Aleksoto kuopa. Lietuvos sąjūdžio Kauno tarybos info ir nuotraukos

Jaunimo centras rugpjūčio 27 d. atšventė ,,Paskutinį sekmadienį” – išlydėjo į užtarnautą poilsį ilgamečius Jau-
nimo centro prižiūrėtojus Redą ir Vytautą Daubarius. Už gerą centro priežiūrą jiems padėkojo Jaunimo cent-
ro tarybos, Čikagos lituanistinės mokyklos, Lituanistikos tyrimo ir studijų centro, Čiurlionio galerijos atstovai,
gėles dovanojo ir šiltus padėkos žodžius tarė šaulių, skautų atstovai, Jaunimo centro, Jėzuitų koplyčios lan-
kytojai. Jaunimo centro archyvo nuotr.

Vydūno jaunimo fondo
Vardinių stipendijų įteikimas

2017 metų rugsėjo 24 dieną,
12:30 v.p.p.,

Lietuvių Dailės muziejuje  „Siela“
Pasaulio lietuvių centre, Lemonte, IL 

• akademinė dalis 
• meninė programa:

Agnė Giedraitytė ~ Linda Veleckytė ~ Elytė Rėklaitytė
• vaišės

Naujieji centro darbuotojai – Rita ir Gintaras Smailiai.

Čikagos Jaunimo
centro naujienos

http://draugokalendorius.org

Svečiuose pas kolegas Lietuvoje

Violeta Rutkauskienė taip pat apsilankė Adolfo Damušio demokratijos studijų cent-
re. Ji domėjosi Centro veikla, jo interesų lauku, vykdomais projektais. Viešnia pa-
dovanojo Centrui keletą vertingų knygų anglų kalba. 

Istorikė V. Rutkauskienė ir Centro vadovas Vidmantas Valiušaitis.


