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New Yorke aptarti pratybų „Zapad 2017” iššūkiai

Lietuvos pasienyje vyksta ,,Zapad”.

ŠIAME NUMERYJE:

rezidentė Dalia Grybauskaitė New Yorke susitiko su
Jungtinių Tautų (JT) generaliniu sekretoriumi Antonio
Guterres ir jį tiesiogiai informavo apie Rusijos veiksmus
Lietuvos pasienyje, saugumo padėtį regione ir Rusijos
rengiamų pratybų „Zapad 2017” keliamą grėsmę pasauliui.
Pasak Lietuvos vadovės, realaus konflikto su NATO valsty-

EPA-ELTA nuotr.

bėmis modeliavimas, slepiamas pratybų mastas ir scenarijai,
karių ir taktinės ginkluotės dislokavimas, nekonvenciniai veiksmai liudija agresyvų ir puolamąjį „Zapad” pobūdį. Kaliningrade
sutelkti branduolinių ginklų, artilerijos ir raketų pajėgumai galintys pasiekti net Lisaboną.

Vasario 16-osios aktu Lietuva džiaugsis
penkerius
metus

R. Leipuvienė: Visada trūko
lietuviško oro – 6 psl.

Kun. J. Katelės
pėdomis Rokiškyje – 8 psl.

– 2 psl.

Berlyno diplomatiniame archyve rastą Vasario 16-osios Nepriklausomybės aktą Vokietija
Lietuvai ketina perduoti penkeriems metams.

P

agal susitarimo projektą, dokumento saugojimas Lietuvoje turėtų būti
pratęsiamas kas metus, bet
maksimalus terminas neviršytų penkerių metų.
Užsienio reikalų ministras
Linas Linkevičius penktadienį patvirtino, kad susitarimas yra suderintas diplomatiniais kanalais, bet jo turinio
sakė kol kas negalintis ko- Jubiliejui besiruošiančiai Lietuvai – ypatinga Vokietijos dovana.
BNS nuotr.
mentuoti.
„Susitarimas suderintas mūsų lygiu, dabar jį tu- Viets.
Ranka rašytą nutarimą dėl nepriklausomos valsrės patvirtinti Vyriausybė. Procesas prasidėjo ištybės
atkūrimo lietuvių ir vokiečių kalbomis su 20 sigkart kitą dieną po dokumento radimo ir vyko labai
natarų parašais Vokietijos užsienio reikalų ministesklandžiai”, – BNS sakė ministras.
Pasak L. Linkevičiaus, sutarties pasirašymo vie- rijos archyve kovo pabaigoje rado Vytauto Didžiojo
universiteto profesorius Liudas Mažylis.
ta ir data dar derinama.
Jono Basanavičiaus pirmininkaujama Lietuvos
Ministras pabrėžė, kad dialogas vyko geranoriškai,
o Vokietijos įstatymai numato labai griežtas sąlygas dėl Taryba Nepriklausomybės aktą pasirašė 1918 metų vasario 16 dieną Vilniuje. Istorikai mano, kad tądien gaarchyvinės medžiagos perdavimo užsieniui.
Prezidentūra pranešė, kad dokumento perdavimą lėjo būti pasirašyti keli dokumentai, kitų buvimo viePrezidentė Dalia Grybauskaitė penktadienį aptarė su ta nėra žinoma.
BNS
naująja Vokietijos ambasadore Lietuvai Angelika

Tikroji apsišvietusių tautų narsa pasireiškia ryžtu aukotis dėl tėvynės – Georg Wilhelm Friedrich Hegel

New Yorke aptarti pratybų
„Zapad 2017” iššūkiai
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Prezidentė Dalia Grybauskaitė ir JT generalinis sekretorius Antonio Guterres.
Prezidentūros tarnybos nuotr.
Atkelta iš 1 psl.
D. Grybauskaitė įsitikinusi, kad
pasaulis turi išmokti Krymo, Padniestrės, Pietų Osetijos ir Abchazijos
pamokas ir į agresyvius veiksmus nežiūrėti pro pirštus. Nuolaidžiaujant
smurtautojai tik paskatinami eiti toliau. JT vaidmuo užtikrinant taiką ir
saugumą esąs ypač svarbus.
Prezidentė išreiškė palaikymą naujojo JT vadovo siekiams reformuoti šią
tarptautinę organizaciją, kad ji turėtų
realius svertus saugoti pasaulį nuo
karų. Pasak Prezidentės, pastaraisiais
metais organizacijos reakcija į tarptautinės teisės pažeidimus nepakankama ir ji iki galo nebeatlieka savo misijos.
Šiemet JT vadovu tapęs buvęs Portugalijos premjeras A. Guterres gerai
supranta Europai kylančias grėsmes
ir vertina Lietuvos pastangas atkreipiant pasaulio dėmesį į saugumo iššūkius mūsų regione. D. Grybauskaitė taip pat informavo apie Lietuvos pasirengimą grėsmių atgrasymui, NATO
sąjungininkų pajėgas regione ir aptarė galimą tarptautinės bendruomenės indėlį užtikrinant taiką mūsų žemyne.
Lietuvos prezidentė taip pat pakvietė JT generalinį sekretorių kitąmet atvykti į Valstybės atkūrimo šimtmečio renginius Lietuvoje.
JT Generalinėje Asamblėjoje dalyvauja visų, su tiesiogine pratybų
„Zapad” grėsme susiduriančių, regiono šalių prezidentai – Latvijos, Estijos,
Lenkijos ir Ukrainos.
Vėliau JT vadovo kvietimu Prezidentė dalyvavo darbo pietuose su JAV,
Prancūzijos, Šveicarijos, Japonijos,
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Jordanijos ir kitų valstybių vadovais,
kur buvo aptariama geopolitinė situacija ir iššūkiai žmonijos saugumui. Nors pasaulio dėmesys šiuo metu
sutelktas į Šiaurės Korėją ir Siriją, Prezidentės teigimu, ne mažiau pavojingesni manevrai vyksta ir Ukrainoje bei
prie mūsų sienų.
New Yorke taip pat įvyks dvišalis
Prezidentės susitikimas su Lenkijos
prezidentu Andrzej Duda. Jame šalių
vadovai kalbėsis apie Lietuvos ir Lenkijos žmonių saugumo užtikrinimą,
bendrą atsaką į geopolitines ir hibridines grėsmes, aptars energetinio saugumo klausimus ir dvišalių santykių
stiprinimo galimybes.
Prieš Vakarų valstybes nukreipti
agresyvūs Kremliaus scenarijai bus ir
pagrindinės Prezidentės kalbos iš JT
Generalinės Asamblėjos tribūnos akcentas. Savo kalboje Prezidentė atkreips pasaulio lyderių dėmesį ne tik
į karines, bet ir energetinio šantažo bei
kibernetinių atakų, destabilizuojančios propagandos grėsmes. Prezidentė kalbės rugsėjo 19 dieną.
Prezidentę lydintis Užsienio reikalų ministras Linas Linkevičius taip
pat dalyvauja JT Generalinės Asamblėjos 72-osios sesijos bendrųjų debatų
savaitės renginiuose.
Bendrųjų debatų savaitėje valstybių ar jų vyriausybių vadovai ir užsienio reikalų ministrai aptars tarptautinei bendruomenei aktualius globalius ir regioninius iššūkius. Ministras L. Linkevičius vizito metu dalyvaus Jungtinių Amerikos Valstijų
prezidento Donald Trump organizuojamame aukšto lygio renginyje.
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Jonui Valančiūnui – trispalvis skėtis

L

ietuvos Respublikos prezidentė Dalia Grybauskaitė susitiko su krepšininku Jonu
Valančiūnu, tapusiu naujuoju kampanijos „Už saugią Lietuvą” ambasadoriumi. Šalies vadovė J. Valančiūnui įteikė kampanijos simbolį – trispalvio skėčio
ženkliuką. Pasak Prezidentės, savo šaliai padėti galima net ir esant už jos ribų, svarbiausia – noras visada gyventi su Lietuva širdyje. Krepšininkas J. Valančiūnas – geriausias įrodymas, kad tėvyne rūpintis ir ją saugoti galima gyvenant net už tūkstančių
kilometrų.
Valstybės vadovės teigimu, prie kampanijos „Už saugią Lietuvą” prisijungia vis
daugiau žmonių ir tai rodo, kad visuomenei rūpi, kas vyksta mūsų šalyje, ji nori prisidėti kurdama geresnę valstybę.
Krepšininkui Prezidentė padovanojo savo bičių sunešto medaus, o J. Valančiūnas
pasirašė ir šalies vadovei įteikė marškinėlius.
Sportininkas ne tik įsipareigojo prisijungti prie Prezidentės inicijuotos kampanijos projektų, bet ir pats ėmėsi iniciatyvos sprendžiant aktualias šalies socialines problemas. J. Valančiūno įkurtas labdaros ir paramos fondas pasiryžo padėti pažeidžiamiausiai šalies visuomenės grupei –
vaikams ir paaugliams nuo 14 iki 18
metų, gyvenantiems nepalankiomis socialinėmis sąlygomis.
Netrukus duris
atversiantis fondo
įkurtas jaunimo dienos centras bus skirtas elgesio ir emocinius sutrikimus
patiriantiems paaugliams. Pirmasis
tokio pobūdžio dienos centras šalyje
teiks veiksmingą pagalbą ir socialines
paslaugas per spor- Garsusis krepšininkas tapo 31-uoju „Už saugią Lietuvą” ambaPrezidentūros tarnybos nuotr.
to užsiėmimus. Die- sadoriumi.
nos centrą lankys
Vilniaus miesto savivaldybės Vaiko gerovės komisijos ir Vaiko teisių skyriaus rekomenduoti paaugliai. Tokiu būdu bus užtikrinama, kad jaunuoliai gautų tęstinę pagalbą.
Dėmesio ir paslaugų trūkumas elgesio problemų turintiems paaugliams – viena opiausių problemų šalyje. Šiuo metu Lietuvoje veikia 250 dienos centrų, tačiau
juos vaikai lanko dažniausiai tik iki 14 metų. Dienos centrus jaunuoliai palieka itin
jautriu gyvenimo laikotarpiu, kai ypač padidėja grėsmė atsidurti netinkamoje aplinkoje. Laiku nesulaukusių pagalbos, įgavusių žalingų įpročių ir susidūrusių su įvairiomis problemomis jaunuolių neretai laukia vienintelis kelias – socializacijos centrai. Šiuo metu šalyje veikiančiuose 5 centruose apgyvendinti beveik 70 vaikų.
Valančiūno fondas taip pat ketina remti vaikų saugumą ir sveikatą stiprinančius
projektus, užtikrinti pagalbą siekiant išsilavinimo ar integruojantis į darbo rinką.
Krepšininkas J. Valančiūnas – jau 21-asis „Už saugią Lietuvą” ambasadorius. Šalies vadovės kvietimu prie kampanijos, skirtos mažinti smurtą, priklausomybes, savižudybes bei skatinti globoti ir įsivaikinti, jau prisijungė muzikantai Andrius Mamontovas, Gabrielius Liaudanskas-Svaras ir Maksas Melmanas, žurnalistai ir laidų vedėjai Beata Nicholson, Andrius Tapinas, Rūta Mikelkevičiūtė, Richardas Jonaitis, „radistai” Jonas Nainys ir Rolandas Mackevičius, architektas ir grupės „Antis” lyderis Algirdas Kaušpėdas, savo iniciatyvomis kampaniją taip pat palaiko žurnalistas Edvardas
Kubilius, atlikėja Jurga Šeduikytė, kiti žinomi žmonės.
Kampanija suvienijo visą Lietuvą – jos partneriais tapo nacionalinė ir regioninė žiniasklaida, verslo įmonės, asociacijos, klubai. Jau užregistruota beveik pusė tūkstančio gerųjų iniciatyvų, vasaros atostogos šiemet padovanotos daugiau kaip 3000
vaikų, augančių sunkumus patiriančiose šeimose. „Už saugią Lietuvą” žinia nuėjo per
visą Lietuvą, o svarbūs pokyčiai įgyvendinami visose kampanijos srityse.
Daugiau informacijos apie kampaniją galima rasti interneto puslapyje uzsaugialietuva.lt, socialinėje „Facebook” paskyroje www.facebook.com/uzsaugialietuva ir naudojant žymą #UžSaugiąLietuvą.
Prezidentės spaudos tarnybos info
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domu, kaip šios dienos situacija atrodys po 10-20-50 metų?
Šiandien padėtis Lietuvoje ir
aplink Lietuvą yra įtempta. Pvz.,
didžioji dalis visuomenės baiminasi rugsėjo 14 d. šalia Lietuvos –
Baltarusijos pasienyje – prasideAUDRONĖ V. ŠKIUDAITĖ
dančių karinių manevrų „Zapad”.
Konflikto baiminasi ne tik Lietuva, bet ir pasaulinis karinis aljansas NATO (nesibaimina tik,
pvz., politikos ekspertas Kęstutis Girturėtų mokėti didžiules sumas už tai, kad nebūtų atnius, įvardijęs tai kaip isteriją, ir „popsinės” muzijungta nuo BRELL žiedo. – Puikiai atsimenate,
kos kūrėjai D. Zvonkus ir Stano, sukūrę ironišką daikiek kainavo dujos, tai galvoti, kad toliau Rusija už
nušką „Rusai vėl puola” ir kai kurie kiti). Na, bet šį
dyką palaikys mūsų pirminį rezervą, nereikia”, –
kartą kalba eis apie kitą grėsmę – energetiką, konksako politikas.
rečiai – apie elektrą.
Seimo energetikos komisijos pirmininkas VirPastarosiomis dienomis pasigirdo nauja mintis
gilijus Poderys paskelbė pranešimą, kuriame sako– elektros tinklų sujungimą su Europos tinklais įgyma: „Įvykiai klostosi taip, jog Lietuvai metas rengvendinti be Latvijos ir Estijos. Premjeras Saulius
tis planui B – sinchronizuotis su kontinentiniais EuSkvernelis, grįžęs iš Lenkijos, pareiškė, kad tokį proropos tinklais savarankiškai, neprisirišant prie
jektą Lietuva gali vykdyti viena, bendradarbiauLatvijos ir Estijos planų energetikoje”. Konservadama tik su Lenkija. Reikalas tas, kad dėl vieno svartorius Dainius Kreivys pritarė tokiai pozicijai:
biausių dešimtmečio strateginių energetikos pro„Mes žiūrime pozityviai, nes turint omenyje ilgą isjektų – elektros tinklų sinchronizavimo su Vakarų
toriją mūsų energetinių ryšių su Latvija ir Estija, priEuropa – Baltijos šalys vėl nesutaria. Tiesa, toks
simenant SGD terminalą, prisimenant atominę
premjero pareiškimas gali būti tik kaimynių gąselektrinę, bendri sprendimai yra labai sunkiai pridinimas, kad jos pagaliau sukrustų ir imtų į situaiminėjami. Kaip rodo patirtis, sprendimai, kuriuos
ciją žiūrėti realiai.
mes padarome vieni, išeina į gera visam regioSeimo energetikos komisijos pirmininkas Virnui”.
gilijus Poderys, kuris ankstesnę kadenciją vykdė
konservatorių energetikos planus, taip pat ragina
Už saugumą reikia mokėti
ruoštis „planui B”, o tai reikštų – atsitraukti nuo seniai derinamo projekto su Latvija ir Estija. Šiai minEkspertai sutaria, kad Lietuva galėtų sinchročiai pritaria ir opozicijos atstovas – Seimo energenizuotis viena, tačiau tokių tyrimų dar nėra atliktikos komisijos narys, konservatorius Dainius Kreita ir nežinia, kiek tai kainuotų. Kol kas pareiškimai
vys. Mat ir ankstesni bandymai tartis su kaimynais
tėra politiniai. Greičiausiai tokiu atveju elektra būtų
buvo, jeigu ne nesėkmingi, tai labai sunkūs. Pvz., Esbrangesnė, nes projektas nebūtų laikomas regionitija su Europa nori sinchronizuotis per Suomiją. Esniu ir nesulauktų europinės paramos. Bet visi sutai iš principo labiau linkę laikytis skandinaviškos
taria, kad su kaimynais dėl linijos per Lenkiją dar
krypties ir galima dažnai pastebėti, kad į kitas dvi
Baltijos valstybes žiūri kiek iš aukšto. Latviai šiuo
atžvilgiu „braliukams” yra draugiškesni, bet ir jie
sukalbami nelengvai, ypač dėl energetikos, – gal dėl
to, kad nacionaliniu požiūriu tai problemiškesnė šalis – ten gyvena beveik pusė rusakalbių, kurie, žinoma, labiau linksta laikytis Rusijos nuomonės. Latviai yra jau pasakę (tik gal tai nėra paskutinis žodis),
kad ir baltarusiškos elektros iš Astravo atominės
ugsėjo 15 dieną Washingtone buvo suelektrinės jie neblokuos, o ją pirks. Ir tai būtų Lierengta Demokratijų bendrijos valdančiotuvos išdavystė, nes elektrinė statoma pažeidžiant
sios tarybos, šalių narių ministrų ir aukšpasaulinius standartus prie Neries upės, prie kurios
čiausio lygio diplomatų konferencija. Lietuvos deuž 50 km stovi mūsų sostinė. Latviai dažnai nusilegacijai susitikime vadovavo Lietuvos ambaleidžia Maskvai, ir ne visada juos galima smerkti –
jie yra tiesiog blogesnėje padėtyje ir lengviau šansadorius JAV Rolandas Kriščiūnas.
tažuojami Kremliaus, – prisimename, kad prieš keJAV valstybės sekretorius Rex Tillerson
letą metų jų prezidentas važiavo į Maskvą švęsti Ruatidarydamas konferenciją pasveikino naująjį
sijos pergalės Antrajame pasauliniame kare, kai LieDemokratijų bendrijos generalinį sekretorių
tuvos Prezidentė ignoravo.
Thomas Garett, pabrėžė demokratijos plėtros

Į

3

2017 RUGSėJO 19, ANTRADIENIS

Susitarti baltus
skatina pati Rusija

reikia kalbėtis, nes trims šalims
būtų ir saugiau, ir patikimiau sinchronizuotis. Jeigu Estija įkalbinėjimams nepasiduotų, patraukti
bent Latviją. Pirminė Baltijos šalių
sujungimo su Vakarų Europos tinklais idėja kilo dėl noro nepriklausyti
nuo Maskvos. Šiuo metu Baltijos šalys yra įjungtos į vieną elektros žiedą kartu su Rusija ir Baltarusija,
kurį reguliuoja Maskva ir dėl kurios nuolat kyla geopolitinių rizikų.
Į klausimą dėl didėsiančios kainos, jeigu Lietuva
projekto susijungti elektros tinklais su Europa imtųsi viena, be Baltijos kaimynių, D. Kreivys atsakė,
kad šią finansinę naštą Lietuva turėtų prisiimti vardan saugumo. „Kadangi Rusija visą laiką naudojo
energetiką kaip spaudimo priemonę, jeigu mūsų neatjungs, tai turėsime didelį spaudimą, ir jei nebūsime
pasiruošę, Rusija reikalaus kompromisų. Jeigu latviai su estais miega toliau, tegul miega, o mums reikia daryti savo darbą, kiek tai bekainuos. Tai yra ne
ekonominis, o mūsų saugumo klausimas”, – teigia
jis.
Besiginčijančios dėl sinchronizavimo būdo Baltijos šalys sutaria, kad nuo BRELL žiedo reikia atsijungti iki 2025 metų, tačiau nesusitaria, kaip tai
turi būti daroma. Europos Komisijos Jungtiniam tyrimų centrui nusprendus, kad ekonomiškai geriausias sprendimas yra sinchronizuotis per Lenkiją,
Estija pareiškė, jog tai turi būti daroma per dvi elektros linijas, o ne per vieną, šiuo metu veikiančią „LitPol Link”. Bet to nenori Lenkija, sakydama, jog jiems
sunku surasti vietą antrajai linijai. Šios problemos
sprendimas jau ir dabar yra užvilkintas – dėl Baltijos
valstybių nesusikalbėjimo birželio mėn. Europos vadovų taryboje tuo reikalu nebuvo pasirašytas supratimo memorandumas.
Deja, jeigu ne „didžiojo brolio” kvėpavimas į nugarą, nesutarimų tarp Baltijos „sesių” greičiausiai
būtų ne tik energetikos srityje.

Svarbu stiprinti demokratiją pasaulyje

R

Teks spręst patiems
Nors Estijos elektros perdavimo operatorė „Elering” teigia, kad Lietuvos premjero pareiškimo dėl
elektros tinklų sujungimo su Europa per Lenkiją
rimtai nesvarstys, Lietuvos politikai kalba labai rimtai. Jie teigia, kad jau pati Rusija ruošiasi Baltijos
šalių atsijungimui nuo rusiškų elektros tinklų ir gali
nutikti taip, kad ne Lietuva, Latvija ir Estija atsijungs nuo rusiškojo BRELL žiedo, o Rusija atjungs
Baltijos valstybes arba reikalaus didelių pinigų už
tai, kad to nepadarytų. Kol Lietuvos, Latvijos ir Estijos politikai bei ekspertai diskutavo, koks sinchronizavimo variantas būtų geriausias, Rusija
ėmėsi tiesti naują elektros žiedą Baltijos šalių pasienyje. Europos elektros operatorių asociacijos
„ENTSO-E” duomenimis, vieną naują liniją Rusija
tiesia Estijos pasienyje, taip stiprindama vidaus tinklus, dar viena atkarpa dygsta Baltarusijos pasienyje. Taip pat ir Baltarusija stiprina elektros perdavimo
linijas ties Lietuvos pasieniu, nes jos yra būtinos Astravo atominei elektrinei. Taip formuojamas naujas
elektros žiedas, kurį užbaigus Baltijos šalių Rusijai
ir Baltarusijai nebereikės. O Rusijai priklausančioje
Karaliaučiaus srityje statomos naujos šiluminės
elektrinės.
„Rusija šiai dienai rengiasi mūsų sinchronizacijai ir ruošiasi uždaram veikimui, daro viską, kad
užžiedintų BRELL žiedą be mūsų. Labai nenustebsiu, jeigu po kelerių metų ne mes atsijungsime, o mus
atjungs, – BNS teigė D. Kreivys, pridūręs, kad jeigu
Rusija pasiruoštų pirmiau nei Baltijos šalys, Lietuva

svarbą ir Demokratijų bendrijos vaidmenį ginant pilietinės visuomenės erdvę ir žmogaus teises.
Lietuvos ambasadorius R. Kriščiūnas savo
kalboje konferencijos metu padėkojo JAV už
dvejų metų pirmininkavimą Demokratijų bendrijai ir nuoseklią veiklą vienijant organizacijos
nares kovoje už demokratijos stiprinimą pasaulyje. Ambasadorius pažymėjo, kad dar yra nemažai šalių nesilaikančių savo tarptautinių įsipareigojimų, skleidžiančių dezinformaciją, vykdančių agresiją kitų šalių atžvilgiu. Demokratinės šalys turi išnaudoti Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos (JTGA) trečio komiteto rezoliucijas atkirčiui į nedraugiškų vyriausybių
bandymus paminti demokratines normas.
Be to, pabrėžė ambasadorius, Rusijos statoma atominė elektrinė Lietuvos kaimynystėje
esančioje Baltarusijoje ir Šiaurinės srovės 2
dujotiekio projektas – tai politiniai įrankiai, skirti įbauginti Europos šalis.
R. Kriščiūnas pažymėjo, kad Demokratijų
bendrijos vaidmuo yra telkti paramą pilietinėms visuomenėms ir imtis svarbesnio vaidmens
bei atsakomybės už pasaulio demokratijų ateitį.
Lietuvos delegacijos vadovas aukštai įvertino
JAV Brookings instituto tyrime pateiktas rekomendacijas dėl demokratijos ir saugumo pasaulyje ir pasiūlė į jas atsižvelgti.

Rolandas Kriščiūnas.

D. Labučio nuotr.

Susitikimo metu priimtoje deklaracijoje Valdančiosios tarybos narės dar kartą patvirtino įsipareigojimą laikytis Varšuvos deklaracijos principų, pasmerkė valstybių paramą terorizmui, korupciją, prievartą, išreiškė susirūpinimą dėl
kai kuriuose pasaulio kraštuose pastebimo akivaizdaus nutolimo nuo demokratinių vertybių
ir principų.
Demokratijų bendrija buvo įkurta 2000 metais Varšuvoje įvykusios ministrų konferencijos
metu. Tai tarpvyriausybinė demokratiją remiančių ir jos principų besilaikančių valstybių
organizacija, kurios tikslas – stiprinti ir platinti demokratines normas ir vertybes. Ministrų
konferencija svarbiausias Demokratijų bendrijų renginys, vykstantis kas dvejus metus.
Lietuva yra aktyvi Demokratijų bendrijos
Valdančiosios tarybos narė, vadovauja šios tarpvyriausybinės organizacijos Moterų ir demokratijos darbo grupei.
ELTA
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TELKINIAI

LUMA narės kartu su JAV LB nariais ruošiasi paminėti Lietuvos Nepriklausomybės 100-metį Friendship Botanic Gardens. Ant tiltelio iš k.: Rima Kašubaitė Binder, Aušrelė Sakalaitė, Svajonė Kerelytė ir Marija Boharevičienė.
Jono Platakio nuotraukos

LUMA ruošiasi valstybės atkūrimo šimtmečiui
MARIJA BOHAREVIČIENĖ
Rugsėjo 9 d. Friendship Botanic Gardens, Indianoje, vyko LUMA (Lietuvos
universitetų moterų asociacijos) narių pasitarimas. Taip pat dalyvavo Lietuvos Nepriklausomybės 100-mečiui
paminėti organizacinės komisijos nariai: Aušrelė Sakalaitė – JAV LB Marquette Parko apylinkės valdybos pirmininkė; Svajonė Kerelytė – JAV LB Vidurio Vakarų apygardos tarybos pirmininkės pavaduotoja; Marija Boharevičienė – LUMA ir JAV LB Lemonto
apylinkės valdybos narė; Rima Kašubaitė-Binder – LUMA pirmininkė, Jonas
Platakis – „American Lithuanian Hall of
Fame” pirmininkas.

D

r. Rima Binder trumpai supažindino su Friendship Botanic
Gardens istorija. Pateikė nuotraukų ir aprašymų iš 1941
metų spaudos. To meto įvykiai rodo
nuostabius lietuvių bruožus, kurie
nėra išnykę iki šiol – patriotiškumą,
vienybę, susitelkimą. 1941 m. spalio 12
dieną Prezidentas Antanas Smetona
čia pasodino eglę. Dalyvavo apie 1 000
lietuvių. A. Smetona savo kalboje dėkojo JAV prezidentui Woodrow Wilson,
pavadindamas jį „The great American
statesman” ir kalbėjo, kad International Friendship Gardens žymi Lietuvos ir JAV tautų draugystę.
LUMA narės ir 100-mečio renginio
komisija kviečia tautiečius švęsti modernios Lietuvos gimimą – 2018 m.
rugsėjo mėn. 23 dieną gausiai dalyvauti Lietuvos Nepriklausomybės
šimtmečio minėjimui skirtame renginyje, vyksiančiame Friendship Botanic Gardens, prie Michigan City, IN.
Tai mūsų – lietuvių tautos šventė. Be
1918 m. vasario 16-osios nebūtų ir 1990
kovo 11-osios. Šios žymios datos paminėjimas – tai siekis išsaugoti valstybę, jos savastį – tikėjimą, tradicijas
ir visa tai perduoti jaunesnėms kartoms. Mintys apie Lietuvą padeda
mums nepranykti tautų kultūrų įvairovėje. O lietuviški renginiai – dalyvavimas juose ir jų rėmimas – stiprina mūsų vienybę, garsina tradicijas,
primena Lietuvai darbais nusipelniusius žmones.
Friendship Botanic Gardens istorija yra graži, kaip ir pats sodas. Ap-

važiavęs visą sodą vis atrandi naujų dalykų, naujų statinių. Šiuo metu sodas
sužydėjęs rudeniškomis spalvomis,
praturtėjęs nauja augmenija. Garsiai
skambėjo varinių varpų muzika, lydima jaunimo pulko praėjo jaunavedžių pora, lenkų tautybės žmonės ruošėsi rugsėjo 17-ąją įvyksiančiai tautos
šventei. Kiekviename sodo kampelyje
buvo žmonių, kurie rūpestingai tvarkėsi. Smagu matyti, kad prie buvusio
įvažiavimo į sodą išliko senasis sodo
ženklas. Parke yra penki labai seni medžiai: jauniausiam iš jų – 190 metų, vyriausiam – 210 metų. Lietuviui ypatingas medis yra ąžuolas – tai stiprybės
simbolis. Tikimasi, kad jubiliejaus
dieną Lietuvos prezidentas Valdas
Adamkus čia pasodins ąžuolą! Bet kol
kas tai tik vienas iš prasmingų pasiūlymų. Dr. Rima Binder įpareigojo komisijos narius pagal tuos siūlymus
sudaryti preliminarią renginio programą – numatyti garbės svečius, patvirtinti meninę dalį ir kt. Jau yra išrinkti vedantieji – tai Svajonė Kerelytė ir Jonas Platakis. Už meninių grupių
pakvietimą yra atsakinga Tayda Chiapetta, už maistą – Loreta Vician ir t.t.
Jubiliejinis renginys, kuris bus vedamas dviem kalbomis, prasidės eku-

meninėmis Mišiomis. Bus užsakyti du autobusai, kurie į
Friendship Botanic Gardens veš
žmones iš Marquette Parko ir
Lemonto.
Pirmininkė
Rima Binder padėkojo atvykusiems ir paminėjo, kad ji ir
LUMA narė Danutė Bartulienė Kiekviename sutvarkytame sodo kampelyje – Lietuvos istorijos pėdrugsėjo mėn. da- sakai.
lyvaus Vilniuje
Lietuvos generalinis konsulas Čikagoje
vyksiančioje Baltijos šalių universitetų
Mantvydas Bekešius, apsilankęs
moterų asociacijos konferencijoje. Jos
Friendship Botanic Gardens, pasodino
yra paruošusios pranešimus. Rima
daugiamečių gėlių. Paminėta, kad dėl
Binder pristatys LUMA planuojamo
finansinės pagalbos būsimam rengiLietuvos Nepriklausomybės 100-čiui
niui yra kreiptasi į Lietuvių Fondą.
skirto renginio programą ir kitus plaTaip pat pranešta, kad dar galima prie
nus. Ji rašo knygą apie Friendship Boprezidentams skirtų paminklų užsitanic Gardens ir yra surinkusi daug issakyti vardines plyteles.
torinės medžiagos.
Lumietės tikisi, kad būsimasis
Buvo pagarsinta, kad lietuvių darrenginys bus iškilmingas ir atmintiželio sutvarkymą ir išplėtimą lėšomis
nas, skatins tautiečius didžiuotis savo
parėmė Lietuvos vyčių organizacija.
šalimi ir garsins ją pasaulyje.
Pirmininkė pasidžiaugė, kad naujasis

Kviečiame
mokytis
lietuvių
kalbos
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S. Radvilos pamokose
studentai bus mokomi:
* Klausytis ir kartoti pasisveikinimo ir atsisveikinimo frazes, dažniausius kasdieninius posakius, žodžius, klausimus ir atsakymus, sakinius.
* Įtvirtinti gautas žinias ir įgūdžius kalbantis su mokytoja ir su kitais studentais.

Lietuvių kalba pasaulyje kalba tik kiek daugiau nei
3 milijonai žmonių. Iš jų 2,9 mln. gyvena Lietuvoje,
o likusieji yra išsibarstę po pasaulį. Lietuvių kalba priklauso indoeuropiečių kalbų šeimai ir vienai iš seniausių pasaulyje Baltų kalbų grupei. Šiai grupei dar
priskiriama ir latvių kalba. Lietuva ir Latvija yra kaimyninės valstybės, įsikūrusios prie Baltijos jūros. Lietuvių kalba laikoma viena iš dešimties pasaulyje likusių pačių seniausių, archaiškiausių vis dar tebevartojamų kalbų.

B
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alzeko lietuvių kultūros muziejus pirmą kartą rengia lietuvių kalbos mokymus anglakabiams. Gal jūs turite lietuviškas šaknis (tėvai,
ar seneliai buvo kilę iš Lietuvos ir kalbėjo lietuviškai), o gal norite tiesiog pramokti tos kalbos, kuri
iki šiol išliko labiausiai panaši į tą indoeuropiečių prokalbę, kuria Europoje kalbėta 3500 m. prieš Kristų?
Mokymas prasideda spalio 7 dieną ir tęsis iki
lapkričio 11 dienos. Pamokos vyks šeštadieniais
nuo 9:30 val. ryto iki 12:30 val. po pietų. Šešių savaičių kursų kaina – 130 dol. Kursų lankytojai gaus vadovėlius, patiems reikės atsinešti tik užrašams skirtus sąsiuvinius ir rašymo priemones. Daugiau informacijos gausite paskambinę į Balzeko lietuvių kultūros muziejų tel. 773-582-6500 arba parašę el. paštu
info@balzekasmuseum.org
Lietuvių kalbos pagrindus jums dėstys mokytoja

* Mokantis minėtų dalykų, jie
bus paaiškinami, remiantis lietuvių kalbos gramatika.

* Mokytoja stengsis atsižvelgti į
studentų rašymo ir skaitymo mokymosi poreikius. Pagal juos parinkti ir
naujus mokymuisi skirtus žodžius.

Mokytoja Silvija Radvila.
Silvija Radvila. Ji yra vidurinės
mokyklos anglų kalbos dėstytoja. Taip pat ji turi ir ispanų kalbos specialistės išsilavinimą. Pastaruosius 15 metų S. Radvila
dirbo Čikagos Mother McAuley
High school.
S. Radvila yra gimusi lietuvių šeimoje. Ji puikiai kalba
gimtąja lietuvių kalba, moka jos
gramatiką. Kai pačios S. Radvilos vaikai lankė Maironio lituanistinę mokyklą Lemonte, ji šioje mokykloje 11 metų dėstė lietuvių kalbą įvairių klasių mokiniams. Prieš ketverius metus
S. Radvila Maironio mokykloje
pradėjo mokyti lietuvių kalbos

anglakalbius suaugusius žmones. Praėjusią vasarą Dainavos
stovykloje Manchester, MI ji surengė intensyvius vienos savaitės kalbos kursus. S. Radvila
yra laiminga, turėdama galimybę Balzeko lietuvių kultūros
muziejuje mokyti žmones lietuvių kalbos.
Naujos kalbos mokymasis
yra iššūkis, tačiau pasiekti rezultatai visada džiugina. Kursų
tikslas – per trumpą laiką išmokyti studentus kalbos pagrindų
ir pasiekti, kad jie naująja kalba
galėtų bendrauti paprastais sakiniais.
Balzeko muziejaus info

* Praktikuotis skaitant tekstų ištraukas ir klausantis dialogų iš mokomųjų įrašų, taip pat kalbantis vieniems su kitais, pasiskirsčius vaidmenimis.

* Praktikuotis, užduodant vieni
kitiems ir mokytojai klausimus, taip
pat atsakant į juos.

* Pamokų metu skirti laiko susipažįstant su Lietuvos istorija, kultūra,
papročiais. Studentams pageidaujant, kartu pasimokyti lietuviškų dainų.

Taip pat studentai galės dalyvauti
Balzeko lietuvių kultūros muziejaus
renginiuose ir aplankyti jame esančias
parodas.

Tęsiame tradiciją
susiburti
JOANA DRŪTYTĖ
Rugsėjo 4 d. Brighton Parko parapijos lietuviai dalyvavo Šiluvos Marijos atlaidų šv.
Mišiose, kurias atnašavo gerbiamas vyskupas Rimantas Norvila kartu su Švč. Mergelės Marijos Gimimo parapijos klebonu kun.
Jauniumi Kelpša ir kun. Gediminu Keršiu. Po
pamaldų žmonės rinkosi į parapijos kleboniją papietauti ir kartu pabūti, pasikalbėti.
Mūsų Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo parapijiečių susirinko tikrai nemažai. Atvyko žmonių ir iš kitų parapijų, todėl visi, norintys dalyvauti šiame susibūrime, vos galėjo sutilpti.

S

kanus maistas, poetės Nijolės Subatienės sukurtos prasmingos eilės,
lietuviškos dainos ir pokalbiai bei
praeities prisiminimai sukūrė smagią popietės nuotaiką. Atėjus laikui, buvo
sunku išsiskirstyti. Vyskupas R. Norvila
džiaugėsi, kad išeivijoje lietuviai stengiasi palaikyti vienybę. Garbingas svečias
palinkėjo Dievo palaimos mums tęsti šią
draugystės tradiciją.
Tai nebuvo vienintelis mūsų parapijos
atstovų susitikimas su vyskupu R. Norvila. Rugsėjo 10 d. mes vėl turėjome progą pabendrauti Švč. Mergelės Marijos Gimimo
parapijos 90 metų jubiliejaus šv. Mišiose ir
iškilmingų pietų metu. Į šventę atvyko
žmonių iš visų lietuviškų parapijų. Smagus
buvo pobūvis: skanūs pietūs, puiki meninė

programa, įdomūs dalyvių prisiminimai
apie jubiliejų švenčiančios parapijos praeitį, pokalbiai apie dabartinę veiklą. Prieš išvykdamas atgal į Lietuvą, vyskupas R.
Norvila nepaliovė stebėtis, kaip užsienio lietuviai vieni su kitais palaiko bendrystę ir
palinkėjo dar ilgai gyvuoti ir bendrauti. Turėdami progą, mes irgi padėkojome vyskupui už tai, kad mums, Čikagos tikintiesiems, paskyrė kun. Gediminą Keršį, kuris aptarnauja mūsų ir kitų parapijų lietuvius.

Bendras pietų stalas.

Nijolė Subatienė deklamuoja savo eiles.

Parapijos archyvo nuotraukos

Brighton Parko LB pirmininkas Viktoras Kelmelis, Joana Drūtytė, Raminta ir Saulius Mikuckiai.

Mums visada trūko lietuviško oro
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RASA SĖJONAITĖ
Taip sako gamtos mokslų daktarė Ramunė Leipuvienė, jau daugiau nei dešimt metų po ilgų veiklos
metų Švedijoje, o vėliau Amerikoje karjerą tęsianti
Lietuvoje.

Po Švedijos – Amerika
1995 metais Vilniaus universitete, Gamtos fakultete baigusi genetikos specialybės studijas, Ramunė kartu su vyru Arūnu ir dar visai maža dukrele Gabija išvyko į Švediją toliau studijuoti doktorantūros Umeå universitete. Devynerius metus šeima praleido šiame mieste. Čia Ramunė Leipuvienė
Umeå universiteto Molekulinės biologijos institute
tyrė sudėtingus baltymų transliacijos mechanizmus
bakterijose, apsigynė gamtos mokslų daktaro laispnį. Švedijoje gimė sūnus Joris. Kaip pati mokslininkė
sako, po devynerių metų intensyvių mokslinių tyrimų natūraliai atsirado noras tęsti podoktorantūrines studijas. Šeima neatsitiktinai pasirinko Ameriką, nors galėjo panašią veiklos sritį rinktis Europoje. „Mums Amerika buvo labai įdomi šalis. Buvome girdėję įvairių nuomonių apie ją. Vieni apie
Ameriką atsiliepdavo teigiamai, kiti neigiamai.
Norėjome patys įsitikinti, kaip yra, ir tas podoktorantūrinis studijų laikotarpis buvo labai tinkamas

Mokslininkų Leipų šeima po dvejų metų, praleistų Amerikoje, planuotai grįžo į gimtinę.
su vyru ir įsivaizdavo. „Žodžiu, ką įsivaizdavome, tą
ir radome. Juk dažnai, kai kažką įsivaizduoji, realybėje taip nėra, bet šįkart taip nenutiko. Amerika
buvo tokia, kokios ir tikėjomės – dideli plotai, didžiulė įvairovė, už viską reikia mokėti”, – prisimena pašnekovė. Šeimą pakerėjo Amerikos gamta,
gyvūnija. Stengėsi nepraleisti nė vieno savaitgalio
be išvykų ir kelionių į atokesnes žemyno vietas. Sako,
kad pamatė tiek daug, kad turbūt vietos amerikietis per gyvenimą nėra tiek pakeliavęs po savo šalį.
Vienintelis trikdantis dalykas Amerikoje buvo
vaikų priežiūra. Po Švedijos patogumo Californijoje buvo sunku. „Gal šitoje vietoje šiek tiek nusivylėme. Švedijoje vaikams visada ‘įjungta žalia šviesa’,
vaikai išlepinti gerais darželiais, mokyklomis, jiems
sukurtos idealios sąlygos augti ir visomis prasmėmis tobulėti. Californijoje toli gražu to nebuvo”, –
sako Ramunė.
Tiesa, buvo ir dar vienas esminis skirtumas, pakoregavęs įprastą mokslininkų gyvenimo būdą. Po
Švedijos, kur šeima kasdienius atstumus numindavo
dviračiais, sunkiau buvo priprasti, kad Amerikoje
visur net mažiausiam reikalui sutvarkyti būdavo reikalingas automobilis.

Šliejosi prie lietuvių

Švedijoje yra tradicija – parašius daktaro disertaciją stambia vinimi ją prikalti prie skelbimų lentos, kad visi galėtų
pasiskaityti. Čia vinimi gamtos mokslų daktarė Ramunė Leipuvienė tuoj pervers savąjį rašinį.

Dažniausiai iš artimos aplinkos užduodamas
klausimas būdavo apie vaikus – kaip jiems pavyko
prisitaikyti prie naujos aplinkos. Ramunė įsitikinusi,
kad nereikia pačiam iš to daryt bėdos, tada ir vaikams neatsilieps tėvų nuogąstavimai.
Dvylikametei dukrai buvo lengviau. Ji laisvai

kalbėjo angliškai. Komunikabili mergaitė, nesvarbu kurioje šalyje bebūtų, draugų susirasdavo tą pačią dieną, ir jai bendraujant su aplinkiniais jokių
sunkumų nekildavo. Gal kiek sudėtingesnė padėtis
buvo jaunėlio sūnaus. Jis tuo metu buvo penkerių.
Puikiai kalbantis švediškai ir lietuviškai, berniukas
visai nekalbėjo angliškai ir iš darželio jam teko iš
karto sėsti į mokyklinį suolą. „Bet skundų iš jo negirdėjome. Mes visada stengdavomės iš anksto nuteikti vaikus, daug kalbėdavome ta tema, sakydavome, kad važiuosime, kas jų laukia, ir tai nebuvo
jiems kažkoks netikėtumas. Sūnus išmoko kalbą per
kelis mėnesius ir greitai integravosi į naują aplinką”, – sako pašnekovė.
Leipų šeima nesistengė atsiriboti nuo lietuvių
ir, skirtingai nei kiti, nesiekė kuo greičiau perimti
vietinių amerikiečių gyvenimo ypatumų. „Mums to
lietuviško oro visada trūko, ir mes visada stengdavomės jo susiieškoti. Tiek gyvenant Švedijoje, tiek
Amerikoje mes turėjome nemažai draugų lietuvių.
Visada smagu buvo susirinkti saviems ir savaip leisti laiką. Gal todėl mes nelabai stengėmės įsilieti į
amerikietišką aplinką, neieškojome artimų draugysčių su vietiniais. Nors su amerikiečiais kaimynais gražiai bendravome, vaikai kartu žaisdavo, eidavo į vienas kito gimtadienius, bet šeimomis labai
artimai taip ir nesusidraugavome”, – pasakoja
mokslininkė.

Minties likti Amerikoje
niekada nebuvo
Ramunė visada kartu su šeima žinojo, kad Lie-

– nei per ilgas, nei trumpas, kad spėtum pamatyti
šalį iš vidaus, ne turisto akimis, o pabandant joje pagyventi”, – sako Ramunė Leipuvienė.
Mokslininkė podoktorantūrinėms studijoms
pasirinko Children’s Hospital Oakland Research Institute, Oaklande, Californijoje, Dr. Elizabeth Theil
laboratoriją, tiriančią žmogaus feritino baltymo sintezės reguliaciją. Molekulinės biologijos tyrėjo darbą tame pačiame institute, tik pas kitą profesorių
rado ir jos vyras. „Amerikoje neplanavome akademinės karjeros. Tiek Švedijoje, tiek Amerikoje tyrinėjau baltymų transliacijos ypatumus, tačiau tiesiogiai tyrimai susiję nebuvo. Vienas profesinis laikotarpis pildė kitą naujomis žiniomis, naujai išmoktais metodais ir technikomis”, – sako mokslininkė.

Nustebino amerikietiškos vaikų
švietimo sąlygos
Atvykusi iš Švedijos Ramunės šeima Californijoje jokių netikėtumų ar trikdančių gyvenimo
būdo skirtumų nepatyrė. Bendravo labai daug su lietuviais ir nuolat jautė labai artimą naminę aplinką,
o pats amerikietiškas gyvenimas priminė tai, ką jie

Leipų šeimos vaikai šeštadienius Amerikoje leisdavo mokydamiesi lietuvių kalbos ir gramatikos. 2006-aisiais metais suburtas švietėjiškas būrelis išaugo į San Francisco lituanistinę mokyklą „Genys”.
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viską, ir galvoti, kad yra tik viena tiesa. Tas įvairovės pamatymas yra naudingas” – apie išvažiuojančią Lietuvą
turi savo nuomonę Ramunė.

Pokyčiams reikia pasiryžimo

Akimirkos iš Leipų šeimos gyvenimo Amerikoje. Zion nacionaliniame parke Ramunė, jos vyras Arūnas ir Leipų šeimos atžalos.
Šeimos archyvo nuotraukos
tuvą palieka tik laikinai. „Niekada
nebuvo minties apie emigraciją, visada buvo įjungtas stebėjimo radaras, kas
vyksta Lietuvoje ir kada galima bus
grįžti į namus. Neplanavome tikslios
grįžimo datos, bet niekada ir nesakėme, kad nesiruošiame grįžti”, – apie
praeities sprendimus pasakoja Ramunė Leipuvienė. Netikėta galimybė tęsti
karjerą Lietuvoje lemtingai pakoregavo šeimos planus. Dar pirmaisiais
buvimo Amerikoje metais Ramunė ir
Arūnas susitiko su dabartiniais savo
darbdaviais. „Vienoje konferencijoje
skaičiau pranešimą, ir prie manęs
priėjo lietuvis, vienos įmonės atstovas.
Anksčiau kažkaip mes tiesiog nemezgėme jokių darbo kontaktų, nes manėme, kad Amerikoje dar būsime kokius trejus ar daugiau metų. Bet, kai
įvyko toji pažintis, buvo sutarta, kad po
dvejų metų grįšime. Taigi darbas Lietuvoje mus surado pats”, – sako Ramunė. Mokslininkų šeima dėl planuojamo grįžimo į Tėvynę nedėjo pastangų susirasti viliojančių darbų svajonių šalyje, antra vertus, ir jos tikslas
buvo visai ne toks.
Leipų šeima po beveik trylikos

metų, praleistų svetur, į Lietuvą grįžo
prieš pat 2008 metų krizę. Lietuvoje
teko kurtis tuo metu, kai kilo nekilnojamojo turto ir kitų prekių kainos.
Mokslo darbuotoja Vilniuje prisijungė
prie UAB „Fermentas” mokslininkų,
kuriančių naujus produktus gyvybės
mokslų tyrimams. Vėliau ši Lietuvos
bendrovė tapo amerikiečių kompanijos „Thermo Fisher Scientific” dalimi.
Ramunė Leipuvienė pasuko į rinkodarą ir yra atsakinga už molekulinės
biologijos produktų, naudojamų nukleino rūgštims padauginti, kūrimą,
komercializavimą ir vėlesnį jų palaikymą rinkoje. „Tai, ką šiuo metu darau, yra labai šalia mokslo. Mūsų kuriami produktai yra skirti mokslinėms laboratorijoms ir sudaro sąlygas
naujiems atradimams. Su Amerika
ryšiai nenutrūkę. Kadangi mūsų kompanija didžiulė ir pasklidusi po visą pasaulį, dažnai tenka skraidyti pas kolegas tiek į pietų Californiją, kur mūsų
įmonės ofisas, tiek į kitas pasaulio
vietas. Iš tiesų darbo reikalais keliauju daugiau, nei ankstesniais mano užsienietiško gyvenimo metais”, – pasakoja Ramunė Leipuvienė.

Pamatęs pasaulio nustoji
būti visažiniu
Mokslininkų šeima nesigaili grįžusi
į Lietuvą, kurią gyventojai palieka masiškai. Apie tai net negali būti jokios kalbos. Tiek Ramunės, tiek jos vyro Arūno
artimajame šeimos rate nėra nė vieno
emigravusio į svečią šalį. Keistai ir
sunkiai suprantami jai bendrapiliečių
pareiškimai, kad jie savo gyvenimo sėkmę sieja tik su emigracija. „Vyriausioji
dukra po mokyklos baigimo išvyko studijuoti į Švediją. Nors ją į šią šalį traukė gražūs švediškos vaikystės prisiminimai, po mokslų vis dėlto grįžo į Vilnių.
Šiuo metu dirba multikultūrinėje įmonėje su partneriais užsieniečiais ir naudoja savo švedų, anglų kalbos žinias. Pakalba, kad norėtų važiuoti pagyventi
svetur, bet nespjauna į Vilnių. Sūnus baigė mokyklą, šiemet įstojo į Vilniaus
universitetą”, – sako Ramunė. Leipų šeimoje auga jau ir trečioji atžala. Šešerių
metų Rūta gimė Lietuvoje ir šiais metais
pradės lankyti mokyklą. Nuoširdžiai Ramunė pagalvoja, kad gal visai pravartu
jaunėlei būtų dėl akiračio praplėtimo pagyventi metus kitus svetimoje šalyje, bet
tik tiek. Jeigu labai norėtų, Leipų šeima
turėtų tokią galimybę, tačiau šiuo metu
tai tik ore sklandanti mintis.
Ramunę liūdina tai, kad Lietuvoje
žmonės, tie, kurie mažiau pakeliavę ar
iš viso nebuvę užsienyje, turi siaurus
stereotipinius įsivaizdavimus, kad kitur yra geriau. „Plačiau pakeliavęs
matai, kad visur yra visko ir tikrai nėra
vien tik juoda ar balta. Aš įsivaizduoju – tas pabuvimas svetur tiesiog daro
poveikį pasaulėžiūrai, tu nustoji būti
toks visažinis ir linkęs teisti visur ir

Skaitykite „Draugą”
oro uoste, autobuse,
vasarnamyje,
gamtoje – visur,
kur tik norite,
naudodamiesi iPad!
Mokslininkų šeimą pakerėjo Amerikos gamta. Ramunė ir jos vyras Arūnas pasiekę gražiausio
Californijos Shasta kalno viršūnę, kuri visuomet padengta ledo ir sniego.

Kol politikai ir kiti visuomenės
veikėjai kelia klausimus, ar lengva
emigrantams grįžti į Tėvynę ir vėl iš
naujo integruotis tarp savų, Ramunė
turi savo nuomonę ir priduria: „Žmonės labiau stato baubus ir bando tuo
dangstyti savo nepasiryžimą. Paskaitau spaudoje, kad sunku integruotis,
bet aš galvoju, kad jie tai sako net nepabandę ir ne iš patirties taip šneka.
Gal esu toks žmogus, kuris nelinkęs
dramatizuoti reikalų. Mums lengviau
grįžti į Lietuvą padėjo nusiteikimas.
Buvome nusiteikę, kad vaikai mokykloje ne iš karto pradės dailyraščiu
rašyti ir be klaidų, ir tam iš anksto
ruošėmės – leidome vaikus į šeštadienines lituanistines mokyklas ir
mokytoją vasaromis samdėme, kad
jie galėtų pasimokyti lietuvių gramatikos. Ir kažkaip viskas vyko sklandžiai. Pakeitus šalį nėra malonus biurokratinių formalumų tvarkymas ir
įvairių popierių rankiojimas, bet tikrai tai neįsirėžė kaip skausminga patirtis. Svarbiausia – teigiamas požiūris, gebėjimas neteisti. Jeigu reikia, tai
reikia. Padarai ir pamiršti”, – dalijasi patirtimi Ramunė Leipuvienė.

„Kazys Bradūnas.
Archyvai”
Archyvinis leidinys
Sudarytoja ir teksto autorė
– Virginija Babonaitė-Paplauskienė

Kaunas, Maironio lietuvių literatūros
muziejus, 2016 m., 279 psl.

Šioje gausiai iliustruotoje knygoje Virginija BabonaitėPaplauskienė, Maironio muziejaus Išeivijos literatūros
skyriaus vedėja, sutelkė medžiagą, parinktą iš muziejuje
saugomo Kazio Bradūno archyvinio rinkinio.
Knygoje atspausdinti poeto sukurtų eilėraščių
rankraščių pavyzdžiai, jo laiškai, poezijos rinkinių
viršelių atvaizdai. Knyga yra kartu ir Kazio Bradūno
kartos, išeivių rašytojų, kultūrininkų veiklos istorija.

Knygą galite įsigyti
,,Draugo” knygynėlyje.
Kaina – 20 dol.
(Illinois valstijos pridėtinės vertės mokestis –
9,25 proc., persiuntimas paštu – 5 dol.)

Teiraukitės
tel. 773-585-9500

8

2017 RUGSėJO 19, ANTRADIENIS

Kun. J. Katelės pėdomis Rokiškyje

Kun. Jono Katelės fondo įkūrėjai (iš k.) Tomas, Vincas ir Leonardas Šablinskai prie restauruojamos senosios Panemunėlio klebonijos, kurioje jau veikia kun. J. Katelės muziejus ir vietos bendruomenės Amatų centras.

AUDRONĖ V. ŠKIUDAITĖ

Lietuvoje esame pripratę, kad mecenatas – tai tik užsienio lietuvis. Šio rašinio tikslas – parodyti, kad ir Lietuvoje, netgi toli nuo Vilniaus, yra energingų ir labdaringų žmonių, kurie daro prasmingus darbus, ir kartu išeivius pakviesti prie poros projektų prisidėti –
prie Išeivių iš Rokiškio kultūrinio ir dvasinio centro
kūrimo ir Rokiškio kalvarijų atkūrimo. Kalba suksis
aplink Rokiškyje veikiantį Kunigo švietėjo Jono Katelės paramos ir labdaros fondą, kurio vienas steigėjų
ir valdytojas yra verslininkas Leonardas Šablinskas.
irmiausia norime papasakoti, kas buvo tas kunigas Jonas Katelė, kurio darbai ir asmenybė uždegė Leonardą Šablinską, pasitelkus
kitus šeimos narius, įamžinti šio šviesuolio atminimą ne garbės lentomis ar paminklais, o tęsiamais
darbais.
Kun. Jonas Katelė (1831–1908) gimė gretimoje
Kupiškio parapijoje, motinos paskatintas mokėsi
Varnių kunigų seminarijoje, kuriai tuomet vadovavo
vysk. Motiejus Valančius, 1855 m. jį įšventinęs kunigu. Kun. J. Katelė kunigavo Naujamiestyje, Jūžintuose, Dusetose ir 1861 m. buvo pasiųstas į Zarasus. Čia jį užklupo 1863 m. sukilimas prieš rusų
valdžią, buvo Zarasų sukilėlių komiteto narys. Už
maištingą dvasią iškeltas į apleistą Panemunėlio pa-
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Kunigo švietėjo Jono Katelės labdaros ir paramos fondo valdytojas Leonardas Šablinskas
ir fondo atstovė spaudai Audronė Telšinskienė prie Augustino Kuolo (Kanada) bibliotekos projektuojamose Išeivijos kultūros centro patalpose Rokiškyje.

rapiją šalia Rokiškio. Per 36-erius klebonavimo
metus šį Dievo užmirštą užkampį jis padarė lietuviškos kultūros centru, o žmones – apsišvietusiais.
Kaimuose steigė slaptas lietuviškas mokyklas, gabesnius mokinius ruošė daraktoriais – mokytojais, pats klebonijoje mokė vaikus, rūpinosi mergaičių švietimu, organizavo knygnešių tinklą draudžiamai lietuviškai spaudai platinti, rėmė lietuviškų
vadovėlių leidimą, slaptos lietuvių švietimo draugijos „Žvaigždė” rengiamus vaidinimus. Kanauninkui J. Katelei klebonaujant Panemunėlio parapijoje buvo sukurtas ir pastatytas pirmasis lietuviškas slaptas spektaklis. Rokiškėnai yra įsitikinę,
kad 1893 m. Naujikuose suvaidinta J. Tumo-Vaižganto komedija „Nepadėjus nėr ko kasti” buvo pirmas slaptas lietuviškas vaidinimas Lietuvoje (pirmasis viešas lietuviškas vaidinimas suvaidintas Palangoje 1899 m.). Kanauninkas bendradarbiavo ir
tuometėje spaudoje. Panemunėlio klebonija buvo tapusi žymiausių Lietuvos šviesuolių sambūrio vieta. Čia lankydavosi Juozas Tumas Vaižgantas, Jonas
Mačiulis-Maironis, Aleksandras DambrauskasAdomas Jakštas, dr. Jonas Basanavičius, Jonas
Jablonskis ir daug kitų to meto garsių žmonių.

vyksta į Prancūziją, Taize kaimelį, kur susirenka jaunimas iš viso pasaulio bendrai maldai ir puoselėja piligrimystės idėjas. Fondo lėšomis ir iniciatyva įkurtas Šv. Mato bažnyčios vaikų ir jaunimo choras (vadovė Reda Kazlauskienė). Dvejus metus choras buvo
išlaikomas fondo lėšomis. Chorui išaugus ir sustiprėjus, jo rėmimą perėmė Šv. Mato parapija. Šis projektas vykdytas ir Pandėlio miestelyje, koncertuota

Kun. Jono Katelės labdaros ir paramos fondas

2011 m. pavasarį Panemunėlio miestelis šventė šimtametės Šv. Juozapo Globos bažnyčios, kurią
statė kan. J. Katelė, šventinimo 100-metį ir 180-ąsias
jos statytojo Jono Katelės gimimo metines. Šie ne tik
Panemunėliui svarbūs
įvykiai buvo apmąstyti
bažnyčioje vykusioje
mokslinėje konferencijoje, kur pirmą kartą viešai užsiminta apie norą
įkurti Jono Katelės fondą ir dūlančios 130 m. senumo klebonijos atstatymą. Netrukus tai ir
įvykdyta: jo steigėjai –
vienos šeimos trijų kartų atstovai – Vincas, Leonardas ir Tomas Šablinskai – pasiryžę puoselėti kunigo Jono Katelės atminimą, budinti
tautą, ypač – jaunimo
gerąją dvasią, auklėti ir
šviesti žmones, telkiant
bendrai veiklai vardan
dvasingesnės Lietuvos.
Fondo įstatuose be labdaringos veiklos įtvirtintas įsipareigojimas
dirbti su jaunimu. Nuo
Panevėžio vyskupijos vyskupas Lionginas Virbalas ir kunigo švietėjo Jono Katelės labdaros tų pačių metų fondo lėir paramos fondo valdytojas Leonardas Šablinskas 2015 m. Panemunėlyje, prieš atidarant šomis vasaros atostogų
Amatų centrą.
metu 3–4 jaunuoliai

Kunigo švietėjo Jono Katelės labdaros ir paramos fondo valdytojas Leonardas Šablinskas ir fondo atstovė spaudai Audronė Telšinskienė prie vienos iš Rokiškio kalvarijų, kurių tradiciją norima atgaivinti.
Algirdo Girininko nuotr.
Zarasų, Panemunėlio, Rokiškio, Šiluvos, Pažaislio vienuolyno bažnyčiose, dalyvauta pirmajame Lietuvoje sakralinės muzikos konkurse. 2012 m. įkuriama
kun. švietėjo Jono Katelės jaunimo dramos studija.
Režisierius – žinomas kultūros veikėjas Jonas Buziliauskas. Studijos jaunimas yra parengęs spektaklius istorine tema: „Mindaugas”, „Mažvydas”,
„Donelaitis” pagal Justino Marcinkevičiaus pjeses,
„Jaunos dienos” – spektaklis, skirtas liaudies dainiui
Maironiui (puikiai įvertintas festivalyje Punske,
Lenkijoje, 2013 m.). 2014 m. dramos studija dalyvavo
tarptautiniame jaunimo teatrų festivalyje „Baltijos
krantas” Taline, Estijoje. Pelnyta geriausio aktoriaus
vyro nominacija, taip pat nominacija už geriausią nacionalinę dramaturgiją.
Vienas didžiausių projektų, kurį vykdo fondas
– „Panemunėlio miestelio tradicinių amatų centro
įkūrimas ir pritaikymas bendruomenės poreikiams”. Tam tikslui ir kun. J. Katelės muziejui įrengti fondas ėmėsi gaivinti senąją kleboniją. Buvo parengtas europinis projektas ir už gautas lėšas restauruota dalis pastato, kur jau veikia ir kun. J. Katelės muziejėlis, ir amatų centras. Lėšų paieška vyksta toliau.
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Naujos fondo idėjos
„Drauge” jau buvo rašyta apie dviejų iškilių rokiškėnių – rašytojos Alės Rūtos ir mecenatės Aleksandros Kazickienės – ilgametės draugystės atminimui paskelbtą literatūros rašinio konkursą (jaunimo ir suaugusiųjų). Šio projekto skelbėjas taip pat
yra Jono Katelės labdaros ir paramos fondas. Literatūros šventėje, kur vasaros pradžioje šis konkursas buvo paskelbtas, „Draugo” korespondentė buvo
pakviesta pokalbiui apie kitus fondo projektus. Tuo
tikslu Rokiškyje apsilankėme dar kartą. Leonardas
Šablinskas savo sumanymą pradėjo, galima sakyti,
nuo išeities taško, kuriuo pasitarnavo iš Kanados
prieš porą metų gauta Tautos fondo veikėjo Augustino Kuolo biblioteka. L. Šablinskas papasakojo:
„Biblioteką fondui dovanojo jo dukra Angelė
Kazlauskas. Brandiname idėją šios bibliotekos, kurioje yra daugiau kaip 4 tūkst. knygų, pagrindu steigti Rokiškio krašto išeivių lietuvių kultūrinio-dvasinio palikimo centrą-muziejų. Lankėmės Kaune, Išeivijos institute, kalbėjomės su moksliniais bendradarbiais. Jie palaiko šią idėją. Pradėjome domėtis
garsiais rokiškėnais. Iš šio krašto yra išėjusių labai
daug iškilių žmonių, daug darbų padariusių lietuvybei. O per ‘Draugą’ kreiptis į visus pasaulio išeivius paskatino mecenato Vytauto Pauliaus, kuris gyveno Palm Beach, mirtis. Mes su juo praėjusiais metais porą kartų buvom susitikę Klaipėdoje, V. Paulius yra mano tėtės pusseserės Bronės Paulius vyras.
Ji kilusi iš šio krašto, nuo Obelių. Kalbėjome su juo
ir apie išeivijos centro idėją, tačiau planus sugriovė netikėta V. Pauliaus mirtis šią vasarą. Todėl tenka kreiptis plačiau. Mes neprašome pinigų, bet
kviečiame bendradarbiauti, generuojame idėją, gal
laikui bėgant rastume sprendimą. Norime surinkti medžiagą apie žmones, apie šeimas, dinastijas. Kad
kiekvienas, atėjęs čia, rastų ir apie savo gimines, apie
savo tėtį, mamą, Rokiškio krašto žmogų. Pvz., mūsų
kraštietis yra rašytojas ir žurnalistas Liudas Dovydėnas. Pavarčius enciklopediją matome – turime
ir inžinierių, ir mokslininkų. Mes, rokiškėnai, patys daug ko nežinom. Štai Augustinas Kuolas – kas
čia apie jį žinojo? O visa giminė čia gyvena. Ir mano
močiutė turėjo penkis brolius – ji ir du broliai liko
Lietuvoje, trys broliai emigravo. Vienas brolis gyveno
Urugvajuje. Pasirodo, kito dėdės sūnus Urugvajuje
yra žaidęs net šios šalies nacionalinėje futbolo rinktinėje. Mes taip pat nežinojome savo šeimos istorijos, tik dabar pradėjome gilintis, ieškoti sąsajų.
Todėl prašome ‘Draugo’ paskleisti žinią, – jau turime užuomazgas, pamatą, ir tai jau nėra kalbėjimas
iš tuščio. Daug lėšų kainavo atvežti biblioteką, jai
įrengėme specialias patalpas, sukūrėme aplinką. Tai
istorinis pastatas pačiame Rokiškio miesto centre,
buvęs vienuolynas. Čia yra veikusi istorinė čekų pedagogo Rudolfo Lymano muzikos mokykla. Sovietmečiu čia buvo butai, viskas buvo užtinkuota, užkalta. Nekaltosios Švč. Mergelės vienuolynas pusę
pastato atgavo (iš 13 butų – 7). Šiuos butus nupirkome, restauravome ir siūlome čia įrengti minėtą
kultūrinio ir dvasinio palikimo centrą. Mes, fondas,
prie centro veiklos prisidėtume kaip partneriai – patalpomis (visus 300 kv. metrų atiduotume išeivijos
kultūros centrui – dovanai arba panaudos principu),
savo darbu. Mums reikia medžiagos apie žmogų, jo
sėkmės istoriją, jo giminės istoriją, palikuonis. Taigi biblioteka yra, bet toliau reikia investicijų veiklai plėsti – reikia paprasčiausių lentynų, nes knygų
tūkstančiai, dabar jos sudėtos dviem eilėmis. Buvo
išreikštas noras, kad tai būtų skaitykla. Žmogus ateina, knygos neišsineša, bet skaito čia. Reikia sukurti
skaitykloje vietą, reikia žmogaus, kuris aptarnautų žmones. Taigi reikalingas biudžetas. Mes tiek investicijų nebegalime skirti, nes pagrindinės lėšos
šiuo metu skiriamos kunigo švietėjo Jono Katelės
klebonijos atstatymui, muziejaus kūrimui ir švietėjiškai veiklai augančiam jaunimui.
Angelė Kazlauskas šią biblioteką pirmiausia siūlė savivaldybei, miestui, bet valdžia nesurado galimybų, patalpų. Aš išgirdau tą žinią ir pasiūliau savo
paslaugas. Ji atvažiavo, apžiūrėjo, mes sutarėm ką
darysim. Su mumis bendradarbiauja rajono viešoji biblioteka, bet lėšų mums skirti negali, palaiko morališkai ir kitais būdais pagal savo galimybes”.

Naujosios kartos švietėjo
Leonardo Šablinsko istorija

kaip pažangiausia parapija visoje Lietuvoje, kai
buvo draudžiama spauda ir visa kita veikla, susijusi su lietuvybe. Kunigas pradėjo ruošti mokytojasdaraktores, steigti mokyklas ir išgarsino Panemunėlį.
Panemunėlio klebonijoje ramybę ir sąlygas kūrybai
rasdavo Maironis ir kiti iškilūs žmonės. Jonas Katelė
buvo unikalus žmogus. Aš pats esu pedagogas, baigęs Pedagoginį institutą, todėl jaunimo auklėjimas,
investicija į auklėjimą mane labai domina. 7 metus
mokytojavau, dirbau kaimo mokykloje, dėsčiau istoriją ir vokiečių kalbą, po to 2 m. buvau kaimo mokyklos direktorius. Vėliau išvykau į Štutgartą, studijavau Valdorfo pedagogiką. Grįžęs ir supratęs,
kad užsienyje įgytos žinios tuometinėje, dar tik besivaduojančioje iš Sovietų Sąjungos valstybėje nereikalingos, išėjau į privatų verslą. Pradžioje ėmiausi malkų verslo, po to – automobilių, dar vėliau su
draugu įsigijom durpyną. Šiuo metu užsiimu žemės
ūkio verslu. Mano šeimos lėšomis buvo nupirkta senoji medinė klebonija, kuri priklausė Rokiškio de-

Senosios klebonijos Panemunėlyje šventinimas. Iš k.: Rokiškio dekanas Eimantas Novikas, Panevėžio vyskupijos generalvikaras Eugenijus Styra, Panevėžio vyskupijos vyskupas Lionginas Virbalas ir kunigo švietėjo Jono Katelės labdaros ir paramos fondo valdytojas Leonardas Šablinskas. 2015 m. Jono Katelės labdaros ir paramos fondo nuotraukos
kanatui. Dekanas Vilnis Viktoras Cukuras mielai pardavė, nes ji griuvo. Ir džiaugėsi, kad kažkas ima rūpintis. Surengėme konferenciją, skirtą kun. Katelės
jubiliejui, padarėm pranešimą ir iškėlėm fondo steigimo idėją. Gegužės mėn. vyko konferencija, o jau per
Jonines įregistravom fondą. Steigėjai mes trys – aš,
tėtė ir sūnus. Investicija kol kas asmeninė, šeimos.
Be to, klebonijos remontui teikėm paraišką europinėms lėšoms iš kaimo plėtros programos. Litais įsisavinom apie 200 tūkst. Už tuos pinigus padarėm ¼
darbų (reikalinga suma – apie 1 mln. litų). Taip tas
fondas atsirado.
Bandom eiti kun. Katelės keliu, daryti, ką jis
darė. Mes didžiuojamės, kad Panemunėlyje yra lietuviško teatro šaknys. Todėl fondas įsteigė jaunimo
dramos studiją. Dabar kaip tik ruošiamės į Monaką
– pasaulinį mėgėjų teatrų festivalį plėsti akiratį ir gilinti žinias. Turim pastatę nemažai gerų darbų. Einam istoriniu keliu. Turim pastatę spektaklį ir apie
kun. Antaną Strazdą. Dabar Audronė Telšinskienė
parašė filosofinę pjesę apie kun. Joną Katelę”, – papasakojo L. Šablinskas.

Rokiškio kalvarijos
Į klausimą, kodėl jis eina būtent kun. Katelės pėdomis, Leonardas atsako: „Jis – mūsų veiklos siekiamybė. Panemunėlio kraštas tais laikais garsėjo

Joms jau daugiau kaip 150 m. 1864 m., kai sudegė Rokiškio bažnyčia, buvo pastatyta koplyčia, kuri paskui tapo viena iš kalvarijų stočių. Ten žmonės meldėsi, kol grafai Tyzenhauzai statė bažnyčią. Ir sukūrė kryžiaus kelią – 14 stočių. Yra išlikę dokumentai, planai, įrodymai. Fondas buvo pasikvietęs
tuometinį Panevėžio vyskupijos vysk. Lionginą
Virbalą ir prof. Alfonsą Motuzą, Vilniaus universiteto teologijos katedros docentą, kalvarijų klausimu
vienintelį mokslininką, kurie palaiko idėją, bet iškilo kita problema – priešinasi vietos bendruomenė. Fondas norėtų Kalvarijas padaryti veikiančias,
nes dalis (septynios) stočių yra išlikusių. Toje vietoje, kur stovi trys Kalvarijų stotys, bendruomenė
yra įkūrusi sporto aikštyną ir priešinasi, kad kalvarijos taptų veikiančios. O iškilus konfliktui Bažnyčia atsitraukė, nenori konfliktuoti. Šiandien mūrinės Kalvarijos neturi šeimininko, nors turi valstybės saugomo kultūros paminklo statusą. Kun. J.
Katelės fondas norėtų tapti jų šeimininku ir jas su-

Kun. J. Katelės fondo valdytojas L. Šablinskas
įvardija dar vieną rūpestį – tai Rokiškio kalvarijos.

tvarkyti. Reikia atkurti jose buvusius Kristaus
golgotos siužetus. Į klausimą, ar nebuvo bandyta surasti rėmėjų tarp vietos verslininkų, gerb. Leonardas liūdnai palinguoja galvą: „Yra Rokiškyje
verslo klubas, 24 žmonės, aš pats jam priklausau,
veikia pasaulyje garsi sūrių gamykla, traktoriais
prekiaujanti firma ir kt. Rokiškio dvare buvom surengę respublikinę konferenciją ‘Ar reikalingos
Rokiškiui kalvarijos?’ Dalyvavo kompetentingi
žmonės – Vilniaus regioninio parko, kur veikia Vilniaus kalvarijos, direktorė, Varduvos – Žemaičių
kalvarijų atstovai. Profesorius A. Motuzas skaitė
pranešimą. Apie konferenciją plačiai rašė spauda.
Daug padarėm garsindami Kalvarijas, bet investuotojų įtikinti kol kas nesugebame”.
Kunigas švietėjas Jonas Katelė parodė, jog ir vienas žmogus yra jėga. Jo keliu eina ir jo vardo fondas
bei šių laikų švietėjas Leonardas Šablinskas. Reikia
tikėtis, kad gražios jo idėjos ras atgarsį ne tik žmonių širdyse.
Daugiau apie Fondą galima sužinoti internete:
http://www.jkatelesfondas.net/pagrindinis/.
Kunigo švietėjo Jono Katelės labdaros ir paramos fondas laukia pasiūlymų. Adresas: J. Katelės gatvė 2, Panemunėlis 42330, Rokiškio r., valdytojas
Leonardas Šablinskas, tel. +370 686 70663, +370
61639236 email: info@leokordis.lt.
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L I E T U VA I R PA S A U L I S
Parengė Vitalius Zaikauskas

L. Linkevičius dalyvauja JT Asamblėjoje
New Yorkas/Vilnius ( URM info)
– Rugsėjo 18–20 dienomis užsienio reikalų ministras Linas Linkevičius Lietuvos Respublikos prezidentės Dalios
Grybauskaitės delegacijoje dalyvauja
Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos 72-osios sesijos bendrųjų debatų
savaitės renginiuose New Yorke.
Bendrųjų debatų savaitėje valstybių ar jų vyriausybių vadovai ir užsienio reikalų ministrai aptars tarptautinei bendruomenei aktualius globalius ir regioninius iššūkius. JT Generalinės Asamblėjos 72-osios sesijos
metu daugiausia dėmesio bus skiriama
JT reformų klausimams, nes JT generalinis sekretorius artimiausiu metu
ketina pristatyti savo siūlymus dėl JT
taikos palaikymo ir vystymosi sistemų
bei organizacijos valdymo pertvarkų.
Ministras L. Linkevičius vizito metu
dalyvaus Jungtinių Amerikos Valstijų
Donald Trump organizuojamame
aukšto lygio renginyje šia tema.
Remdama siekį kurti pavyzdinį
JT taikdarių įvaizdį, Lietuva dalyvaus
JT generalinio sekretoriaus organizuojamame renginyje dėl visiško seksualinės prievartos ir išnaudojimo panaikinimo taikos palaikymo misijose.
Ministras L. Linkevičius taip pat dalyvaus JT Saugumo Tarybos aukšto lygio
debatuose, skirtuose JT taikos palaikymo sistemos reformai bei ministrų
lygio susitikime dėl taikos susitarimo
įgyvendinimo Malyje, kur Lietuvos
taikdariai dalyvauja JT taikos palaikymo misijos MINUSMA veikloje.
JT Generalinės Asamblėjos metu
Lietuva tradiciškai skirs daug dėmesio
moterų įgalinimo klausimui. Ministras L. Linkevičius dalyvaus JT lyčių lygybės padalinio „UN Women” renginyje dėl moterų įgalinimo, kurio metu
pristatys konkrečius Lietuvos veiksmus siekiant užtikrinti lygias moterų
ir vyrų galimybes. Vizito Niujorke
metu taip pat numatomas ministro
dalyvavimas tradiciniame ES užsienio
reikalų ministrų susitikime bei dvi-

šaliai susitikimai.
Lietuvos užsienio reikalų ministras Linas Linkevičius susitiko su Kosovo užsienio reikalų ministru Enver
Hoxhaj ir Palestinos užsienio reikalų
ministru dr. Riad Malki.
Dvišaliame susitikime su Kosovo
ministru aptartas dvišalis bendradarbiavimas, Kosovo ir Europos Sąjungos
(ES) santykiai, Kosovo įsitvirtinimas
tarptautinėje bendrijoje.
Susitikimo metu Lietuvos diplomatijos vadovas išreiškė paramą Kosovo ES integracijai ir pakvietė naudotis Lietuvos eurointegracine patirtimi. Ministras taip pat pabrėžė ES tarpininkaujamo Belgrado-Prištinos dialogo ir pasiektų susitarimų įgyvendinimo svarbą.
L. Linkevičius teigiamai įvertino
Europos Komisijos (EK) rekomendaciją panaikinti vizų reikalavimą Kosovo gyventojams. „Puikiai suprantame, koks svarbus laisvas keliavimas į ES kiekvienos Europos šalies gyventojams”, – teigė ministras, pabrėždamas būtinybę įgyvendinti likusius
bevizio režimo reikalavimus.
2016 m. gegužės 4 d. įvertinusi
Kosovo pažangą EK pasiūlė Kosovo piliečiams suteikti bevizį režimą, jei pasiūlymo priėmimo metu Kosovas bus
ratifikavęs sienos su Juodkalnija demarkavimo sutartį ir sustiprinęs kovą
su organizuotu nusikalstamumu ir
korupcija.
Su Palestinos diplomatijos vadovu
aptartas dvišalis bendradarbiavimas,
Artimųjų Rytų taikos procesas ir padėtis regione.
Susitikime ministras pasidžiaugė
teigiama dvišalių santykių su Palestina dinamika po to, kai 2013 m. buvo atidarytas Lietuvos Respublikos ryšių
su Palestina biuras Ramaloje, o šiemet
Palestina akreditavo savo ambasadorių
Lietuvai.
Ministras L. Linkevičius pakvietė
Palestinos užsienio reikalų ministrą
apsilankyti Lietuvoje.

D. Trump dar sykį perspėjo Šiaurės Korėją
Andrews (BNS) – JAV prezidentas
Donald Trump užsipuolė Šiaurės Korėją ir perspėjo, kad nuo pažangių JAV
ginklų Amerikos priešai „subyrės”.
D. Trump pareiškė, kad Pchenjanas „dar kartą parodė visišką panieką
kaimynų ir visos pasaulio bendruomenės atžvilgiu”.
Jungtinių Tautų Saugumo taryba
griežtai pasmerkė „itin provokuojantį”
Šiaurės Korėjos raketos paleidimą ir pareikalavo, kad Pchenjanas nedelsdamas sustabdytų tokius veiksmus, tačiau
daugiau sankcijų įvesti negrasino.
Šiaurės Korėjai paleidus vidutinio
nuotolio balistinę raketą virš Japonijos, ši nusileido Ramiajame vandenyne – didžiausio atstumo raketos skrydžiu šalis reagavo į naujausias JT
sankcijas.
Vienbalsiu pareiškimu, kurį pa-

rėmė ir Kinija, Saugumo Taryba pareiškė, kad ta raketa buvo paleista
praėjus vos trims savaitėms po pirmosios raketos skrydžio virš Japonijos
ir mažiau nei dviem savaitėms po
Pchenjano šeštojo ir didžiausio branduolinio bandymo.
JAV prezidentas D. Trump planuoja dėl krizės rengti derybas su Japonijos ir Pietų Korėjos lyderiais.
KIek vėliau JAV prezidentas D.
Trump ir jo kolega Pietų Korėjoje sutarė „stipriau spausti” Pchenjaną, kadangi Šiaurės Korėja ignoruoja griežtas
naująsias sankcijas, vėl bandydama
raketą, ir dar tvirtina norinti branduoline galia susilyginti su Amerika.
Kalbėdamiesi telefonu Pietų Korėjos prezidentas Moon Jae-in ir D.
Trump „labai griežtai pasmerkė” vykusį raketos bandymą.

JT aptars Šiaurės Korėjos veiksmus
New Yorkas (BNS) – Jungtinių
tautų Saugumo taryba rugsėjo 21 dieną rengs užsienio reikalų ministrų
susitikimą dėl masinio naikinimo
ginklų platinimo, o daugiausia dėmesio bus skiriama Šiaurės Korėjos ke-

liamai grėsmei.
Šį susitikimą, kuris bus rengiamas per pasaulio šalių vadovų kasmetinę generalinės asamblėjos sesiją,
sušaukė Jungtinės Amerikos Valstijos.

JAV trauksis iš Paryžiaus klimato sutarties
Washingtonas (BNS) – Baltieji
Rūmai tebetvirtina, kad Jungtinės
Valstijos trauksis iš Paryžiaus klimato sutarties, jeigu sąlygos būsiančios
joms nepalankios, nors Europos diplomatai įžvelgia JAV pozicijos silpnėjimo požymių.
„Jungtinių Valstijų požiūryje į Paryžiaus susitarimą nėra jokių poky-

čių”, – tvirtino Baltųjų Rūmų atstovė
Sarah Huckabee Sanders.
Toks komentaras pareikštas tuo
metu, kai Montrealyje susirinko 30
šalių aplinkos ministrai tartis Paryžiaus klimato sutarties įgyvendinimo
klausimais. JAV prezidentas Donald
Trump birželį pranešė, kad JAV traukiasi iš šios sutarties.

Belgijos vienuoliai nepaklūsta popiežiui

Seimo ir PLB komisija svarstys išeivijos klausimus
Vilnius (Alkas.lt) – Seimo ir Pasaulio Lietuvių Bendruomenės (PLB)
komisija aptarė artėjančių Komisijos
posėdžių, vyksiančių 2017 m. spalio
23–27 d., metu numatomus svarstyti
klausimus.
Seimo atstovai Komisijoje pritarė
Komisijos pirmininko Rimvydo Baltaduonio pateiktoms PLB atstovų pasiūlytoms pokalbių temoms, tarp kurių svarbiausiu klausimu išlieka Lietuvos Respublikos pilietybės išsaugojimas, kaip tvirto ryšio su Tėvyne užtikrinimas.
PLB atstovų nuomone, Lietuvos ir
išeivijos žmonėms taip pat labai svarbūs yra – universitetų pertvarkos, in-

formacinio saugumo, prekybos žmonėmis, vaiko teisių apsaugos, socialinės atskirties mažinimo bei pagalbos
grįžtantiems gyventi į Lietuvą asmenims bei verslo plėtros regionuose,
klausimai.
Vienas iš šios Komisijos tikslų –
skatinti Lietuvoje ir užsienio valstybėse gyvenančių lietuvių bendradarbiavimą. Todėl, artėjant Lietuvos Valstybės atkūrimo šimtmečiui, numatoma
aptarti pasirengimą šios sukakties
minėjimui.
Svarstant minėtus klausimus, Komisija į posėdžius numato kviesti Vyriausybės, ministerijų, įvairių įstaigų
atstovus, mokslininkus ir žinovus.

Lietuva PTO Vykdomojoje taryboje
Vilnius (ELTA) – Kinijoje vykstančios Jungtinių Tautų Pasaulio turizmo organizacijos 22-ojoje Generalinėje asamblėjoje Lietuva pirmą kartą
išrinkta į PTO Vykdomąją tarybą ir
perrinkta Europos regiono komisijos
vicepirmininke antrai dvejų metų kadencijai.
PTO Generalinėje asamblėjoje

Lietuvą balsuodamos palaikė 27 Europos regiono valstybės. Mūsų šalis
surinko daugiausia balsų ir tapo PTO
Vykdomosios tarybos nare 2018–2021
m.
Lietuvai pavyko aplenkti tvirtas
pozicijas turizmo srityje užimančias ilgametes PTO nares: Bulgariją, Turkiją, Šveicariją, Moldovą ir Serbiją.

Popiežius Pranciškus priekaištavo Labdaros brolijos atstovui Rene Stockman, leidusiam
naudoti eutanaziją psichiatriniams pacientams.
Thetablet.co.uk nuotr.
Roma (Vatikano radijas) – Popiežius Pranciškus įsakė Belgijos katalikų Artimo meilės brolių kongregacijai
sustabdyti eutanazijos vykdymą savo
psichiatrinėse ligoninėse.
Kongregacijos vadovaujamų ligoninių taryba gegužės mėnesį pranešė,
kad leis gydytojams atlikti eutanaziją
penkiolikoje Belgijos psichiatrinių ligoninių. Bet tam pasipriešino kongregacijos vadovybė, nurodydama, kad
eutanazija nesuderinama su krikščioniškuoju tikėjimu.
Belgija ir Olandija yra vienintelės
šalys, kuriose gydytojams leidžiama
nužudyti žmones su psichine negalia,
jei jie to paprašo.
Belgijos katalikų Artimo meilės
brolių kongregacijos vadovaujamų ligoninių taryba yra paskelbusi, kad
eutanazija bus vykdoma tik tuomet, jei
nėra kitos gydymo alternatyvos ir kad

atsakingai vertins prašymus. Tarybos atstovai patikino, jog gerbs gydytojų sąžinės laisvę atlikti eutanaziją
arba neatlikti, primindami, jog tokią
teisę suteikia įstatymas.
Dabar ir popiežius paprašė Belgijos katalikų Artimo meilės brolių kongregaciją sustabdyti eutanazijos vykdymą jų ligoninėse.
Tačiau vienuolynas prieštarauja
popiežiaus Pranciškaus įsakymui neleisti eutanazijos psichiatrijos ligoninėse, ir tvirtina, kad tokia procedūra
visiškai atitinka katalikų doktriną.
Paskelbtame Belgijos Labdaros
brolijos pranešime teigiama, kad vienuolynas nekeis savo sprendimo. Pranešime sakoma, kad derybos su Bažnyčios pareigūnais nedavė jokių rezultatų. Vienuoliai sakė esantys atviri
tęsti dialogą, tačiau pabrėžė norintys
tik paaiškinti savo poziciją.
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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

Giedrė Žickytė su savo filmo herojumi Simu Kudirka (viduryje) vasarą lankėsi Balzeko lietuvių kultūros muziejuje ir susitiko su Stanley Balzeku Jr. (d.)

4 „Sidabrinių gervių” ir 20 tarptautinių
apdovanojimų laimėtoja režisierė Giedrė Žickytė lankosi New Yorke. Rugsėjo
19–22 dienomis New Yorko „Independent Film Project” (IFP) forume ji pristato šiuo metu kuriamą savo dokumentinį filmą „Šuolis” (The Jump) ir susitiks su pagrindinių JAV televizijos
kanalų, kino festivalių, platintojų atstovais.
Programoje atrinkta per 100 filmų
iš 15 šalių – vaidybinių ir dokumentinių,
kurie pretenduoja tapti potencialiai
svarbiomis ateinančių 2018 metų premjeromis.
renginį patekti galima praėjus atranką, į kurią kūrėjas turi gauti asmeninį kvietimą. Giedrės Žickytės
filmas „Šuolis” – pirmasis lietuviškas
filmas, pakviestas į forumą per beveik
40 metų trunkančią IFP istoriją. Jis
bus pristatomas „Spotlight on Documentaries” programoje.
IFP forume yra pristatyti filmai,
kurie vėliau buvo įrašyti į pasaulinę
kino istoriją: Barry Jenkins „Mėnesiena”, laimėjusi 4 „Oskarus”, beveik
penkias dešimtis apdovanojimų pasaulyje pelnęs Ciro Guerra „Gyvatės
apkabinimas”, Derek Cianfrance
„Mano liūdna meilės istorija” ir daugelis kitų filmų.
G. Žickytės „Šuolis” pasakoja laisvės simboliu 1970 m. tapusio lietuvio
jūreivio Simo Kudirkos istoriją, kai šis

Į

bandė pabėgti iš Sovietų Sąjungos į
Jungtines Amerikos Valstijas. Peršokęs iš sovietinio laivo į Amerikos pakrančių apsaugos katerį, vyras pasiprašė politinio prieglobsčio, bet buvo
grąžintas atgal, tik prieš tai rusų sumuštas tiesiai ant amerikiečių laivo denio. Incidentas sulaukė milžiniškos
tarptautinės reakcijos, visoje Amerikoje kilo demonstracijos už Simą ir
Baltijos šalių nepriklausomybę. Galiausiai Vladimiro kalėjime uždaryto
S. Kudirkos likimą turėjo spręsti abiejų didžiųjų valstybių – Tarybų Sąjungos ir JAV vadovai. Vasarą G. Žickytė
kartu su Simu Kudirka ir filmavimo
grupe lankėsi JAV, kur filmavo baigiamąsias būsimojo filmo scenas. Filmo kūrėja kartu su savo herojumi
lankėsi Čikagoje, jų interviu spausdino ir ,,Draugas”.
Filmas ,,Šuolis” kuriamas bendradarbiaujant su Lietuvos kino centru, Lietuvos nacionaline televizija,
Europos Sąjungos programa MEDIA,
JAV ambasada Lietuvoje, JAV pakrančių apsauga, Krašto apsaugos ministerija, Latvijos kino institutu, Prancūzijos kino kompanija „Faites Un
Voeu” bei „Oskarą” ir daugelį „Emmy”
apdovanojimų turinčia Amerikos kino
gamybos kompanija „Naked Edge
Films”. Filmas įtrauktas į Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 100-mečio
renginius ir Lietuvos kino teatruose
pasirodys 2018-aisiais.

Parengė Virginija Petrauskienė

Pasidalinkite nuomone

DAnTŲ gyDyTOjAI

www.facebook.com/draugolaikrastis

EUGEnE C. DECKER, DDS, P.C.
DANTŲ GYDYTOJAS
Lietuviams sutvarkys dantis už prieinamą kainą
Susitarimui kalbėti angliškai arba lietuviškai

4647 W 103 St, Oak Lawn, IL

AKIŲ lIgOs

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

Tel. 708-422-8260

ADVOKATAI

Advokatas
GInTARAS P. ČEPĖnAS

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

6436 S. Pulaski Rd.,
Chicago, IL 60629

Tel. 773-582-4500
Valandos pagal susitarimą

www.draugas.org

2014 metais pasirodė knyga ,,Manėm, kad greit grįšim”. Joje sutelkta 18 pasikalbėjimų su lietuviais,
kurie paliko Lietuvą Antrojo pasaulinio karo metu
ir bėgo į Vakarus, norėdami išvengti rusų okupacijos ir trėmimo į Sibirą. Iš 65 užrašytų pasikalbėjimų redaktorės parinko 18, kurie vaizdžiai atskleidžia lietuvių išeivių išgyvenimus. Knyga susilaukė
didelio pasisekimo tiek išeivijoje, tiek Lietuvoje.
2015 metais redaktorėms už šią knygą Lietuvos
krašto apsaugos ministerija paskyrė „Patriotų
premiją”.

Neseniai (2017 m.) pasirodė knygos ,,Manėm, kad greit grįšim” angliškas vertimas, pavadintas ,,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 pateikia tų laikų istoriją, paaiškina tremtinių stovyklų atsiradimą.
Knygos angliškas vertimas ypač taikomas išeivijoje gyvenantiems lietuvių
tremtinių vaikams, vaikaičiams, kuriems anglų kalba labiau prieinama. Tai puiki proga jiems susipažinti su išgyvenimais, kuriuos patyrė jų tėveliai, seneliai,
proseneliai, palikę Lietuvą Antrajam pasauliniam karui besibaigiant. Tuo pačiu tai puiki dovana draugams nelietuviams, kurie nelabai supranta, kodėl lietuviai 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

http://draugokalendorius.org
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PAS MUS

2017 RUGSėJO 19, ANTRADIENIS

APLINK MUS
IR

■ Rugsėjo 22 d., penktadienį, 7 val. v. kviečiame į Balzeko lietuvių kultūros muziejų
(6500 S. Pulaski Rd., Chicago, IL) klausytis
teisininko, istoriko, pedagogo ir kolekcininko
Richard Jasinski paskaitos ,,Lietuviai kariai
Napoleono Bonaparto Imperatoriškosios gvardijos gretose”. Atvykusieji bus vaišinami lietuviškais ir prancūziškais užkandžiais. Apsilankymo kaina 10 dol., muziejaus nariams –
nemokamai. Kviečiame iš anksto registruotis el. paštu info@balzekasmuseum.org arba
tel. 773-582-6500.
■ Švč. Mergelės Marijos Nekalto Prasidėjimo bažnyčioje (2745 W. 44th St., Chicago,
IL) rugsėjo 24 d., sekmadienį, 10 val. r. švęsime 25-ąjį eilinį metų sekmadienį. Eucharistijos šventimą atnašaus kunigas Gediminas
Keršys. Kviečiame dalyvauti. Taip pat primename, kad lietuviškos šv. Mišios vyksta ketvirtadieniais, 8:30 val. r.
■ Spalio 1 d., sekmadienį, 12:30 val. p. p.
PLC pokylių salėje Lemonte vyks Pal. J. Matulaičio misijos rudens pietūs. Vietas galima
užsisakyti misijos raštinėje arba tel. 630-8885013. Nuoširdžiai kviečiame misijos narius
ir svečius dalyvauti.
■ Visuotinis Pal. J. Matulaičio misijos narių
susirinkimas vyks spalio 15 d., sekmadienį,
12:15 val. p. p. Laukiame visų.

DRAUGAS

Švč. Mergelės Marijos Gimimo parapijos 90-ąjį jubiliejų
dar ilgai primins šventės dalyvių įamžinti vaizdai

Prisiminkime ir pasidžiaukime kartu

■ Spalio 21 d., šeštadienį, 3 val. p. p. Balzeko lietuvių kultūros muziejuje įvyks knygos
,,Thought We’d Be Back Soon” sutiktuvės, dalyvaujant knygos sudarytojoms Daliai Cidzikaitei, Laimai Petrauskas VanderStoep ir
Daliai Stakė Anysas bei aktoriams Audrei Budrytei ir Kęstučiui Nakui.
■ Spalio 22 d., sekmadienį, 12:30 val. p.
p. kviečiame į organizacijos „Vaiko vartai į
mokslą” kasmetinius lėšų telkimo „Derliaus
pietus” Pasaulio lietuvių centre Lemonte. Skaniai pavalgysite. Bus trumpa muzikinė programa ir loterija. Prisidėsite prie paramos dešimčiai dienos centrų Lietuvoje, kuriuos lanko vaikai iš rizikos grupės šeimų. Vietas užsisakyti pas Rūtą Šmulkštienę (r.l.smulkstys@sbcglobal.net, tel. 630-243-1089) arba
Ramunę Kubiliūtę (rkkubilius@yahoo.com, tel.
vakarais 847-869-1042).
■ Lapkričio 4 d. Lietuvių Fondas kviečia į jubiliejinį pokylį ,,Ant laisvės sparnų”, kuris vyks
Chicago Marriott Southwest at Burr Ridge viešbutyje (1200 Burr Ridge Parkway, Burr Ridge, IL 60627). Programoje: kokteiliai – 5:30
val. p. p., koncertas – 6:30 val. v., šventinė vakarienė ir šokiai – 7:30 val. v. Muzikinę programą atliks dainininkė Evelina Anusauskaitė-Young, jai talkins pianistas Marius
Leskauskas. Daugiau informacijos ir bilietus
užsisakyti tel. 630-257-1616 arba tinklalapyje www.lietuviufondas.org.

Šv. Mergelės Marijos statulą procesijoje neša Aras Galinaitis ir Audrius Aleksiūnas.

Pasiruošę procesijai. Pirmoje eilėje iš k.: Rasa Aleksiūnienė, Aušrelė Sakalaitė, Jonas Variakojis, LR generalinis konsulas Čikagoje Mantvydas Bekešius, Jūratė Variakojienė, Eglė
Bekešienė. Antroj eilėje: Rita Rašymienė, Darius Aleksiūnas, Linas Aleksiūnas, Aras Galinaitis, Audrius Aleksiūnas ir Aldona Krištolaitis.
Jūratės Variakojienės nuotraukos

Vydūno jaunimo fondo dėkingas
geradarei

GRAŽINAI LIAUTAUD

už vardinės stipendijos įsteigimą!

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

Į iškilmingas šv. Mišias atvyko Tomas Mackevičius su dukryte.

Padovanokite savo vaikams,
anūkams ir draugams
DRAUGAS NEWS ir LITHUANIAN HERITAGE
prenumeratą.

Du leidiniai — viena prenumerata!
Kaina JAV – tik 45 dol.

Tai puiki dovana norintiems anglų kalba skaityti apie lietuvių reikalus, politiką, kultūrą, istoriją, meną, sportą, kulinariją ir asmenybes.

www.draugas.org/news • www.draugas.org/lh
ww.facebook.com/DraugasNews

Iškilmingoje eisenoje – tautiniu kostiumu pasipuošusi Vilija Kilikauskas ir su specialiai šiai
progai pasisiūtu rūbu Auksuolė Kišonaitė-Marciulevičienė. Audronės Kižytės nuotraukos

