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Čikagos lietuvių Rotary klubas (Rotary club of  Chi-
cagoland Lithua nians) paminėjo įkūrimo dešimt-
metį, susirinkę Čikagos madingame Genleman’s
Cooperative, kuris žinomas kaip renginių vie-ta ir

kaip išskirtinių vyriškų rūbų parduotuvė. Šventės metu
dainavo viešnia iš Lietuvos  Raminta Naujanytė-Bjelle. 

Iškilmingame vakare kalbėję pabrėžė, kad lietuvių Ro-
tary klubas – unikalus Čikagos apylinkėse. Klubo susi rin-
 kimuose bendraujama lietuvių kalba. 

Pirmasis pasaulyje Rotary klu bas įkurtas taip pat Či-
kagoje – 1905 metais. Tarptautinis Rotary centras ir dabar
veikia Čikagos priemiestyje Evanstone. Rotary klubo
veikloje dalyvauja per milijoną narių, susijungusių į
daugiau kaip 32 000 klubų 200 šalių.

Lietuvoje pirmas Rotary klubas įsteigtas kiek vėliau
– 1934 metais Kaune. Šiuo metu Lietuvoje veikia 53 Rota-
ry klubai, vienijantys apie pusantro tūkstančio narių. Ro-
tary club of  Chicagoland Lithua nians per dešimtmetį į savo
gretas subūrė 27 narius.                                                      

– 14 psl.

Jau dešimtmetį Rotary lietuviai

remia kilnius projektus

Dar vasario mėnesį Rusijos am-
basadorius Lietuvoje Alek-
sandras Udalcovas įspėjo, kad
lietuvių tremtinių kapų tvar-
kymui skirto projekto „Misija
Sibiras” veikla šiemet gali būti
stabdoma. Kovą panašias užuo-
minas laidė ir Kremliaus propa-
gandos ruporai Lietuvoje – „Balt-
news” bei „Sputnik”. Apie „galimus
sunkumus” tuomet kalbėta siejant juos su tuo metu tik ruoštu Lie-
tuvos ir kitų valstybių žingsniu: Rusijos diplomatų išsiuntimu, taip
reaguojant į Sergejaus Skripalio apnuodijimą Jungtinėje Kara-
lystėje. Tiesa, Rusija į savo diplomatų išsiuntimą reagavo tokiu pa-
čiu žingsniu – išsiuntė lietuvių diplomatus, o „Misija Sibiras” klau-
simo nekėlė. Tačiau dabar rado kitą priežastį. 

Birželio 29-osios popietę Rusijos ambasada išplatino
pranešimą, kuriuo patvirtino, kad esą reaguodama
į nedraugiškus Lietuvos veiksmus – trukdant Ru-
sijos organizacijoms užsiimti sovietų karių per-

laidojimo ir paminklų įrengimo veiklai – Kremlius atsa-
ko tuo pačiu. „Rusijos pusė priversta stabdyti projekto ‘Mi-
sija Sibiras’ veiklą – apie tai per pastaruosius mėnesius mes

ne kartą įspėjome lietu-
vių kolegas. Ši priemonė
galios iki tol, kol Lietu-
vos pusė nesudarys rea-
lių galimybių atnaujinti
karinės atminties veiklą
Lietuvoje. Savitarpišku-
mo principai yra lemia-
mi. Kartu kviečiame lie-
tuvių pusę atnaujinti de-
rybas dėl Rusijos ir Lie-
tuvos tarptautinio susi-
tarimo dėl karių ir civi-
lių laidojimo vietų, karo
aukų ir represijų”, –
skelbiama Rusijos am-
basados Lietuvoje pra-
nešime. 

Rusija labiausiai
priekaištauja dėl kelių
priežasčių. Ambasa-

dos pranešime skelbia-
ma, kad Lietuvoje yra palaidota

per 80 tūkst. sovietų karių ir dar apie 200
tūkst. karo belaisvių. Jų amžinojo poilsio vieta rūpi-

nasi būtent Rusijos pusė, kuri kartu su lietuviais paren-
gė tarpvyriausybinio susitarimo projektą, skirtą karių ir
civilių – karo bei represijų aukų – laidojimo vietoms. „Deja,
dvišalis dialogas dėl šio dokumento įšaldytas”, – tikinama
Rusijos ambasados pranešime. 

Rusijos ambasadai užkliuvo ir Lietuvos žvalgybos tar-
nybų bei politikų dėmesys, aiškinantis Kremliaus finan-
suojamų kapaviečių sutvarkymo klausimus. Tačiau la-
biausiai įsiutino „griežtos kultūros paveldo tvarkymo tai-
syklės”, kurių laikantis pernai pradėti vykdyti „dalies ka-
rinių amžinojo poilsio vietų remonto ir atkuriamieji dar-
bai”. Naujose taisyklėse numatoma, kad užsienio valsty-
bėms reikšmingo nekilnojamojo turto, kuriam priskiria-
mi ir sovietų karių kapai, priežiūros finansavimas, „gali
būti vykdomas tik per už konkretų objektą atsakingas vie-
tos valdžios institucijas”.                                            – 2  psl.

Rusija užkerta kelią

,,Misijai Sibiras”

Kristinos Pocytės nuotr.

Sandra Ščedrina /Studio Light nuotr.
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G A N Y T O J O  Ž O D I S

KUN. GINTARAS ANTANAS

JONIKAS

Jėzus pagydo moterį ir prikelia
mirusią mergaitę/Mk. 5: 21–43

21 Jėzui vėl persikėlus valtimi į kitą
pusę, susirinko prie jo didžiulė minia ir
sulaikė jį paežerėje. 22 Šit atei na vienas
iš sinagogos vyresniųjų, vardu Jajiras, ir,
pamatęs jį, puola jam po kojų karštai mal-
dauda mas: 23 „Mano dukrelė miršta! At-
eik ir uždėk ant jos rankas, kad pagytų ir
gyventų”. 24 Jėzus nuėjo su juo. Iš paskos
sekė gausi minia ir jį spauste spaudė.

25 Ten buvo viena moteris, jau dvy-
lika metų serganti kraujoplū džiu. 26 Ne-
maža iškentėjusi nuo dau gelio gydytojų
ir išleidusi visa, ką turėjo, ji nė kiek ne-
pasitaisė, bet dar ėjo blogyn ir blo-
gyn.  27  Išgirdusi apie Jėzų, ji prasi-
skverbė pro minią ir iš užpakalio prisi-
lietė prie jo apsiausto. 28 Mat ji sau kal-
bėjo: „Jeigu paliesiu bent jo drabužį – iš-
gysiu!” 29 Be matant kraujas jai nustojo
plūdęs, ir ji pajuto kūnu, kad yra pa-
sveikusi iš savo negalės. 30 O Jėzus iš kar-
to pajuto, kad iš jo išėjo jėga, ir, atsigrę-
žęs į minią, paklausė: „Kas prisilietė
prie mano apsiausto?” 31 Mokiniai jam at-
sakė: „Pats matai, kaip minia tave spau-
džia, ir dar klausi: ‘Kas mane palietė’?”

32 Bet Jėzus tebesidairė tos, kuri
taip buvo padariusi. 33 Moteris išėjo į prie-
kį išsigandusi ir virpėdama, nes žinojo,
kas jai atsitiko, ir, puolusi prieš jį ant ke-
lių, papasakojo visą teisybę. 34 O jis tarė
jai: „Dukra, tavo tikė ji mas išgelbėjo tave,
eik rami ir būk išgijusi iš savo ligos“.

35 Jam dar tebekalbant, ateina sina-
gogos vyresniojo žmonės ir pra neša tam:
„Tavo duktė numirė, kam begaišini Mo-
kytoją?!” 36 Išgirdęs tuos žodžius, Jėzus
sako sinagogos vyresniajam: „Nenusi-
gąsk, vien tikėk!” 37 Ir niekam neleido eiti
kartu, išskyrus Petrą, Jokūbą ir Jokūbo
brolį Jo ną. 38 Jie ateina į sinagogos vy-
resniojo namus, ir Jėzus mato sujudimą
– verkiančius ir raudančius žmo-
 nes. 39 Įžen gęs vidun, jis tarė: „Kam tas
triukšmas ir ašaros?! Vaikas nėra miręs,
o miega”.  40 Žmonės tik juokėsi iš jo.
Tada, išvaręs visus, jis pasiėmė vaiko
tėvą ir motiną, taip pat savo palydovus ir
įėjo ten, kur vaikas gu lėjo. 41 Jis paėmė
mergaitę už rankos ir sako: „Talitá kum”;
išvertus reiš kia: „Mergaite, sakau tau,
kel kis!” 42 Mergaitė tuojau atsikėlė ir ėmė
vaikščioti. Jai buvo dvylika metų. Visi
nustėro iš nuostabos. 43 Jėzus griežtai įsa-
kė, kad niekas to nežinotų, ir liepė duo-
ti mergaitei valgyti.

Vienas puikaus išsilavinimo ir
turtingas žmogus įgavo priklausomy-
bę alkoholiui, todėl jo gyvenimas vos
nevirto tragedija. Vėliau pasirodė toks
Jo liudijimas: „Aš ilgai turėjau šią
bėdą… Daugybę nesėkmių patyriau
bandydams atsikratyti priklausomy-
bės… Tik vėliau supra tau, kad negaliu
pakeisti savo gyvenimo valios pastan-
gomis. Kaip aš nugalėjau šią savo as-

meninę nelaimę ir sugrįžau pasveikęs
į šeimą, į vi suomenę? Šiandien galiu
drąsiai teig ti: jūs galite priklausomy-
bę alkoho liui pakeisti tik aukštesnės
malonės ir bendruomenės pagalbos
dėka.

Anoniminiai alkoholikai tai visa-
da žinojo. Nepakanka tik noro galios.
Sėkmė jus lydės tada, kai visiškai atsi -
duosite kokiai nors aukštesnei galiai.
Tai lengviau ir daug efektyviau pa da-
ryti bendruomenėje, kurioje mes iš
tikrųjų keičiame savo gyvenimą.”

Skaitant šio žmogaus džiaugs min-
 gą liudijimą galime pasakyti, kad tai,
ką jis patyrė ir sako, jau seniai mums
yra paskelbta. Tik žmogus yra tokia bū-
tybė, kuri vis iš naujo turi atrasti
šiuos didelius dvasinius turtus ir pa-
sitikėjimą tiek Bažnyčia, tiek visuo-
mene, tiek šalia esančiu. Šio sekma-
dienio evangelija mus drąsina ir pri-
mena, kas yra toji taip stipriai vei-
kiančioji ir gyvenimą kuriančioji ma-
lonė. Evangelija mums atpasakoja dau-
giau kaip prieš du tūkstančius metų
įvykusius nepaprastus įvykius. Tai
įvyko mokinių ir šeimos bendruome-
nėje. Mirė jauna mergaitė – tik bepra-
dedanti gražų ir brandų gyvenimą.
Kitas liudijimas – vyresnė moteris
buvo ligos kankinama dau gelį metų.
Šios dramatiškos istorijos būtų pasi-
baigę visiškai liūdnai, jei nebūtų pa-
kviestas Jėzus, jei nebūtų įdėta pa-
stangų Jį paliesti, nors tai buvo ir
draudžiama, ir netikinčiųjų menki-
nama. Malonė išėjo iš Jėzaus ir įvyko
tai, kas dėka Dievo ir gali, turi įvykti
– išgydoma ligos kankinama moteris,
prikeliama mirusi mergaitė. Nereikė-
jo nei brangiai kainuojančių vaistų, nei
draudimo, nei brangaus gydymo. Ne-
pasiteisino ir netikėjimas tų, kurie
matuoja savo, o ne Dievo patyrimu. 

Galime dėkoti Viešpačiui, kad di-
džioji Jėzaus tarnystė buvo skirta gy-
dymui. Jei skaitote Šventąjį Raštą, tai
žinote, kad Viešpats išgydė ne tik šią
moterį ir mergaitę. Jėzus gydė tuos ir
ėjo ten, kur niekas nėjo, nie kas negy-
dė. Ekonominis savanaudiš ku mas yra
baisi žudymo ir nužmo gėjimo mašina.
Turime atverti akis ir ausis, kad su-
prastume tikrąją gydymo esmę – gy-
domas ne tik kūnas, dar labiau gydoma
siela, gydomas neti kėjimas, susveti-
mėjimas, nematymas, savanaudišku-
mas, kad gyvenimas taptų brandus ir
žmonių santykiai persiduotų tarnystės
vienas kitam dvasia. Kaip to reikia
šiandien supriešintai, susiskaldžiu-
siai ir tik savo interesų siekiančiai di-
džiajai visuomenės daliai. Išgydymas
yra tikrai galimas! Eikime patys pas
Jėzų ir kitus veskime pas Jį. Evange-
lijos apibūdina pirmųjų krikščionių
skirtumą nuo pagonių ir stabmeldžių

Jėzaus bendruomenė gydo
– jie ėjo pas Jėzų, jie atsivėrė Jėzui, jie
nebijojo ir kitus atvesti pas Jį.  Žmo nės
Jėzaus prašė juos išmokyti melstis ir
meldėsi kartu, meldėsi vieni už kitus.
Jų gyvenimo būdas iš pagoniš kojo
„imti” tapo krikščionišku „duo ti, da-
lintis”. Šiandienos visuomenėje įvyk-
tų didžiausi stebuklai, jei vėl bendrą
kasdieninę maldą sugraąžintume į šei-
mas, mokyklas, darbovie tes... Jei tiki
Jėzumi, pradėk tai daryti šiandien!
Jei nori, kad šis pasaulis taptų gra-
žesniu, šviesesniu – tai pra dėk daryti
nuo savęs, skleisdamas Jėzaus tavyje
esamą šilumą, šviesą, dorą, tikėjimą....
Kada save tokį atiduosi bendruomenei,
toji bendruo menė tau duos dar dau-
giau, nors tu ja netikėjai.

Bažnyčiai reikia iš naujo atrasti
Jėzų. Mūsų liturgijos gali būti labai in-
dividualizuotos – užsidarome savo
kambariuose, sėdime atskirai, valgo me
atskirai, siekiame tik sau naudos, gar-
bės ir kuo daugiau daiktų, kad kitą ga-
lėtume sumenkinti. Bet, brangieji, Mi-
šios yra mūsų Mišios, o ne mano, ne

tavo. Tikėjimas yra asme ninis, bet ne
privatus. Mūsų susibūrimai reika-
lauja daugiau bendruomenės tikėjimo,
bendruome niško nuoširdumo, ėjimo
vienas pas kitą, vilties, džiaugsmo ir
gėrio išdalijimo. 

Palaimink mano silpną tikėjimą,
Viešpatie, kad tapčiau Tavo gyvąja ir
gydančia Bažnyčia!

Rusija užkerta 
kelią ,,Misijai
Sibiras”
Atkelta iš 1 psl.

Šiemet į ekspediciją ,,Misija Si-
biras” turėjo išvykti net dvi koman-
dos po 12 žmonių, kurias organiza-
toriai vadina „šiaurės” ir „pietų” pa-
gal kelionės maršrutus. Krasnojars-
ko krašte planuota tvarkyti kapines
Abano, Bogučianų, Kansko, Nižnij In-
gašo, Motygino, Užuro rajonuose.

Projekto „Misija Sibiras” vadovė
Raminta Kėželytė patvirtino sulau-
kusi informacijos iš Rusijos amba-
sados, kad vizos „Misija Sibiras” ko-
mandai nebus išduotos. ,,Gaila, kad
iškilo grėsmė ‘Misija Sibiras’ ekspe-
dicijai neįvykti, bet aš labai viliuosi,
kad situacija pasikeis ir ekspedicija
kaip ir suplanuota išvyks liepos 17 d.
Iki numatytos ekspedicijos datos dar
tikrai yra pakankamai laiko. Noriu
pabrėžti, kad ‘Misija Sibiras’ nėra po-
litinis projektas, kuris daro įtaką ki-
toms kapaviečių tvarkymo ir istori-
nės atminties iniciatyvoms Lietuvo-
je ar Rusijoje”, – sakė R. Kėželytė. 

Užsienio reikalų ministerija taip
pat išreiškė apgailestavimą dėl Ru-
sijos Federacijos ambasados Lietu-
voje pareiškimo. Ministerijos nuo-
mone, šis demaršas yra ne kas kita

kaip bandymas daryti spaudimą Lie-
tuvos vidaus sprendimų priėmimo
procesui bei priversti sudaryti tarp-
vyriausybinę sutartį, neatitinkan-
čią Lietuvos nacionalinių interesų.

Užsienio reikalų ministerija pri-
mena, kad birželio 27 d. patvirtinta
nauja užsienio valstybėms reikš-
mingo nekilnojamo kultūros paveldo,
esančio Lietuvos Respublikoje, tvar-
kymo taisyklių redakcija. Ji numato
detaliai reglamentuotą, tačiau skaid-
rų, saugų, efektyvų ir teisėtą kelią už-
sienio valstybėms tvarkyti kapus,
laikantis Lietuvos įstatymų. Visgi
Rusijos federacijos ambasada nutarė
imtis nepagrįstų ir neproporcingų
veiksmų visuomeninės iniciatyvos
„Misija Sibiras” atžvilgiu.

„Rusijos Federacijos ambasados
organizuojamos sovietinių kapų tvar-
kybos gretinimas su tremtinių pa-
laidojimo vietų tvarkymu, vykdomu
visuomeninės iniciatyvos pagrindu,
yra nepagrįstas. Misijos Sibiras veik-
la yra ne politinė, – tai grynai pilie-
tinė, humanistinė, visuomeninė ini-
ciatyva, kurios tikslas – pagerbti so-
vietinių represijų, trėmimų aukas, iš-
saugoti jų palaidojimo vietas. Tiki-
mės, kad Rusijos Federacija atsisakys
tendencingo ir niekuo nepagrįsto
‘Misijos Sibiras’ veiklos vertinimo,
nekurs dirbtinių kliūčių bei neieškos
preteksto šios jaunimo iniciatyvos
stabdymui”, – sakoma Užsienio rei-
kalų ministerijos pranešime.

Parengta pagal URM ir ,,Delfi” pranešimus
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RASA KAZLAS

Taip vienoje savo kalboje yra pa-
stebėjęs buvęs sąjūdietis, pro-
fesorius Vytautas Radžvilas.

Anot profesoriaus, jaunimas Sąjūdį
vertina geriau nei vyresnė karta, nes
nejaučia ato trūkio tarp idealo ir fak-
to. Tie, kurie matė Sąjūdį, tikėjosi
idealios Lietuvos ir nusivylė. Gal to-
dėl šiandien, praėjus 30 metų, turime
vėl  iš naujo atgimstantį  Sąjūdį, o  pir-
mojo Sąjūdžio tęs tinės idėjos atsi-
spindi jaunimo sambūrio „ProPatria”
veikloje. Sąjūdžio jubiliejaus proga
pakalbinome šio sambūrio narius
apie tai, kokį jie mato atgimstantį Są-
jūdį naujosios Lietuvos sąlygomis,
kaip reikėtų ug dyti lietuvių jaunosios
kartos politinį sąmoningumą ir pilie-
tinę atsakomybę už valstybės dabartį
bei ateitį, kad būsimoms kartoms Lie-
tuva neliktų tik teritorija be tautos ir
tautinės savimonės. 

Vytautas Sinica, 
Vilniaus universiteto filosofijos 
doktorantūros studentas

Sąjūdis įgyvendino svarbiausius
savo tikslus – atkūrėme nepriklauso-
mybę, išsilaisvinome iš imperijos, at-
sikratėme planinės ekonomikos. Pir-
masis darbas buvo pats svarbiausias.
Tačiau dauguma Sąjūdžio tikslų vals-
tybės kūryboje liko nerealizuota. Kitus,
pvz. kaip valstybinės kalbos įtvirtini-
mą, valstybė sugebėjo įgy ven dinti, ta-
čiau šiandien daroma viskas, kad tai
būtų sugriauta. 

Pagrindinis klausimas ir tada, ir
dabar išlieka tas pats – ką daryti, kad
tauta išliktų gyva ir klestinti savo is-
torinėje žemėje? Pirmas žingsnis tam
buvo sukurti valstybę, tai ir yra pada-
ryta. Šiandien matome, kad ne mokėjo-
me patys savęs valdyti, todėl valdė oli-
garchų ir jų statytinių gru pės. Aki-
vaizdu, kad valstybės buvimo neuž-
tenka tautos išlikimui. Tai ir le mia ore
tvyrantį jausmą, kad reika lingas bū-
rimasis į naują visuomenės susitelki-
mą. Labai nemėgstu tokių pastangų va-
dinti „nauju Sąjūdžiu”, tai pernelyg
pretenzinga. Nesant išorinio priešo
negali būti ir tokios vienybės visuo-
menėje. Tačiau būtina stengtis sutelk-
ti visuomenę dėl bendriausių tikslų:
valstybės išlikimo nacionaline, tapa-
tybės, kalbos, istorijos, paveldo ir uni-
kalios gamtos iš saugojimo, socialinio

Dovilas Petkus,
Vilniaus universiteto, Tarptau tinių
santykių
ir politikos mokslų instituto absol-
ventas, Europos studijų magistras

Toks sąjūdis, koks buvo prieš tris-
deš imt metų, nepasikartos, turbūt to ir
nereikia. Dabar turime kitokią politi-
nę situaciją ir kitokius iššūkius savo
valstybei. 

Prieš tris dešimtmečius įvykusi
Sąjūdžio banga turėjo tikslą išlaisvin-
ti lietuvių tautą iš sovietinės tironijos.
Ir tą ji pasiekė. Kita vertus, ta banga ir
žymūs Sąjūdžio atstovai buvo greitai
nustumti į tautos ir valstybės kūrimo
paraštes. Dėl to pra ėjus trisdešimčiai
metų matome Lie tuvos valstybę, kuriai
sunkiai sekasi konkuruoti globalioje
rinkoje, o švietimo sistemoje diegiamas

Vytautas Vyšniauskas,
Vilniaus universiteto filosofijos
magistrantūros studentas

Sąjūdžio istorija panaši į nepa si-
ruošusio ir savo pergale netikėjusio po-

teisingumo sistemos sukūrimo – prie-
laidų tautai išlikti Lietuvoje. 

Banalu, tačiau tautinės savimo-
 nės budinimas prasideda mokykloje ir
šeimoje. Ugdymo šeimoje, nors svar-
biausio, valstybė paveikti negali. Lie-
ka mokykla. Iki šiol šalies švietimo sis-
temoje nieko nebuvo specialiai daroma
prisirišimui prie valstybės ir ištiki-
mybei tautai ugdyti. Pasiekta tokia
degradacija, kad jauniems liberaliems
žmonėms juoką kelia pati mintis apie
„tautinę mokyklą”, ji iškart vadinama
propaganda. Ne besuvokiama, kad mo-
kykla teikia ne tik žinias, bet ir verty-
bines nuo statas, kad „propaganda” ne-
išvengiama. Šiandien vyksta atvira
kosmo politizmo propaganda. Mokyk-
loje turi būti ugdomas ryžtas aukotis
dėl valstybės, suvokimas, kad ir kam
esame skolingi, kad apskritai esame že-
mėlapyje, kodėl valstybė – bendros kū-
rybos reikalaujantis darbas. Mėgstu pa-
brėžti, kad vien ekonominiais veiks-
niais niekada nesustabdysime emig-
racijos. Pragyvenimas kitur tiesiog
bus geresnis, ir jei lems tik tai, žmonės
išvažiuos, kol nieko nebeliks. Privalo
lemti ir kiti dalykai – prisirišimas,
įsipareigojimas, noras kurti. Tik jis su-
laikė prieškario Lie tu vos šviesuomenę
grįžti iš Europos universitetų ir kurti
Lietuvą. Šian dien to reikia vėl. Ga-
liausiai ir suaugusius – suformuotas
asmenybes veikia informacinis fonas,
žiniasklaidos formuojamas nusivyli-
mas arba įkvėpimas. Veikia pati vals-
tybės politika – ar žmogus jaučiasi že-
minamas ir beteisis, ar valstybės šei-
mininkas. Visa tai reikia keisti, nes
tarp patriotinės žinutės ir tikrovės
turi būti atitikimas, niekas negali būti
grįsta melu. 

kosmopolitinis konformizmas ruošia
ne valstybininkus ir patriotus, bet tą
globalią rinką aptarnaujančius žmo giš-
kuosius resursus – emigrantus.

Kad tampame vis labiau panašūs
į rinką su teritorija, o ne į valstybę,
įrodo ir ciniškas Lietuvos stam-
baus verslo atstovų požiūris,
jog išvažia vus daugiau nei
milijonui lietuvių, ga lė-
sime atsivežti „pigių uk-
rainie čių”. Jiems nu-
sispjauti kas dirbs ir
gyvens šitoje šalyje, Lietuva dau ge-
 liui verslo ir politikos atstovų (tikiu –
tarp jų vis dar yra ir padorių žmonių)
yra tik iškaba, po kuria galima aptar-
nauti savo asmeninius interesus.

Nors pabrėžiami globalizacijos iš-
šūkiai, į kuriuos vis labiau reaguojama
ir Vakarų šalyse, turime aiškiai pasa-
kyti, jog tarptautinėje arenoje Lietuva
šiandien susiduria ne su globalizacija,
bet globalizmu. Pasta rasis projektas vi-
sai nepanašus į na tūralias globaliza-
cijos tendencijas, bet yra forsuotas
kvazi  politinis projektas, kurio metu
bandoma sunaikinti tautos, kaip su-
verenaus politinio vieneto, galias ir to-
kiu būdu „surinkinti” visas valstybių
teritorijas, atveriant sienas nekontro-
liuojamai mig racijai ir skatinant atsi-
sakyti dva sinio ir politinio lojalumo
savo šaliai. Tokios globalizmo tenden-
cijos ypač ryškios Europos Sąjungoje.
Dėl to naujasis Sąjūdis turi ne tik iš-
spręsti vidaus problemas, bet siekti kuo
pla tesnio ryšio su patriotinėmis jėgo-
mis užsienyje, kad galėtų būti sustab-
dytas dabartinis globalizmo projektas
bei aiškiai pasakyta: tauta vis dar yra
politinis veikėjas, kurio nevalia igno-
 ruoti jokiems europiniams klerkams ar
oligarchams. 

Sąjūdį galime suvokti kaip politi-
nę srovę, kuri tai pasiekia savo piką, tai
vėl silpnėja, bet iki šiol nenutrūksta.
Kas trisdešimt metų susikaupia vis
nauji iššūkiai, kuriuos būtina iš spręsti
vis naujai Lietuvos kartai. Atsižvelgus
į dabartinę politinę situaciją visoje
Vakarų civilizacijoje, mums veriasi
naujas galimybių langas atlikti naują
Sąjūdžio žygdarbį ir tautos atgimimą.
Jei dabartine galimybe bus nepasi-
nau dota, Sąjūdis baigsis, o su juo ir Lie-
tuvos egzistavimas laike ir istorijoje. 

litiko sėkmę: rinkimai laimėti, bet
kas toliau? Nepriklausomybė atkurta,
tačiau niekas nežinojo, kaip ja nau-
dotis – tarytum šuo, kuris pavijęs au-
tomobilį nebežino, ką su juo daryti.
Laisvę nūdien įprasta suvokti tarsi šu-
nišką pasileidimą nuo grandinės.
Džiaugiamės ir didžiuojamės nuo tos
grandinės nutrūkę, tačiau jei savęs ne-
klausiame, ar tik tiek norėjome, ar ne-
sugebame daugiau, tampa akivaizdu,
kad viduje vis dar esame supančioti.

Paradoksaliai jaunoji karta yra
dar labiau sovietizuota nei jaunystę so-
vietmečiu išgyvenę mūsų tėvai. Jau-
nieji jaučiasi patys laisviausi, todėl ir
Sąjūdį vertina geriausiai, tačiau vos
panorę prabilti apie kokią negerovę, iš
karto susiduria su griežtai kontro-
liuojamomis laisvės ribomis. Kaip so-
vietmečiu iš tiesų laisvi žmonės, su-
varžyti išoriškai, sugebėjo išsaugoti vi-
dinę laisvę – tik tokių žmonių dėka ga-
liausiai ir pralaužėme geležinę už-
dangą, – taip dabar žmonės, per ilgus
nutautinimo ir prievartos metus gniuž-
dyti dva siškai, atgavę laisvę vis tik vi-
duje taip ir liko pavergti.

Arvydas Šliogeris yra taikliai pa-
sakęs, kad anksčiau mus varė už spyg-
liuotų tvorų, o šiandien koncla gerį
pasistatėme savo širdyje. Žinia sklaidos
vienpusiškumas ir cenzūra, verslo
grupių valdomi politikai, dėl pragy-
venimo namus priversti palikti žmo-
nės, atviras tautiečių žeminimas visais
būdais, pigus bandymas būti moder-
niais ir užsienietiškais rodo vidinę
vergovę.

Sąjūdis trumpam tapo politine
tauta, tačiau netapo valstybe, be kuri -
os tauta netrunka prarasti politinę
valią ir vėl tampa tik pakrika mase, ne-
gebančia susiorganizuoti net dėl savo
pačių gerovei būtiniausių daly kų. Iš
masės lengva tyčiotis, tarsi kaulą šu-
niui numetant jai šį bei tą prieš rin-
kimus, po kurių ji vėl išnaudojama.
Norisi pakartoti Nobelio premijos lau-
reatės Svetlanos Aleksijevič žodžius,
kad laisvei reikia laisvų žmonių, tuo
tarpu mes gyvename laisvoje šalyje ne-
turėdami laisvų žmonių...

Reikia labai aiškaus suvokimo, iš
kur tu atėjai ir į kur sugrįši, nes tik šio-
je žemėje esi kažkas daugiau nei dar-
bo išteklius. Reikia nepamesti matomų
vilties ženklų: tik tapę reiklia, savo ta-
patybę aiškiai suvokiančia ir kovos už
būvį nebijančia tauta galime išvengti
išnykimo. Nebijokime neteisybės, –
bijokime ją nutylėti. Tik atvirai prabilę
ir stoję į kovą už tai, kas mums patiems
svarbu, galime išsaugoti savo tautą ir
užtikrinti jai valstybingumą. Su-
griaukime konclagerius, kuriuos
mums įstatė į širdis, ir pradėkime gy-
venti be kompromisų, eikime iki galo
– tik toks sąmonėjimas gali pagimdy-
ti Sąjūdžio vertą tautos atgimimą.

Domanto�Pipo�nuotr.

Albert�Komari�nuotr.

Vytauto�Sinicos�nuotr.

„Visa Lietuvos istorija yra Sąjūdžio istorija”
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AMANDAS RAGAUSKAS

Pirmoje prisiminimų dalyje esu minė-
jęs, kad savo aktorinę karjerą Los An-
geles Dramos Sambūryje (LADS) pra-
dėjau režisieriaus Algi manto Žemai-
taičio 1992 m. statytoje Izabelės Luk-
šienės pjesėje „Karalius vagis”. Kartu su
manimi šioje pjesėje vaidino ir žmona
Veronika, ir dukra Amanda (sūnus And-
rius vaidino 1996 m. Julijos Žemaitės
pjesėje „Mūsų gerasis”). Taigi, režisie-
riaus A. Že maitaičio dėka visa mūsų šei-
ma tu rėjome galimybę išbandyti save
scenoje. 

1993m. teko vaidinti Jono Mac-
ko nio-Mackevičiaus pjesėje

„Kalėdų senelis iš Los Angeles”. Tuo
metu, stokodamas lietuviškos drama-
turgijos, LADS skelbdavo pjesių kon-
kursus, kuriuose dalyvaudavo ir išei-
vijos, ir Lietuvos dramaturgai. Gauda -
vome nemažai slapyvardžiais pasira-
 šytų pjesių, kurias skaitydavo kon-
 kurso vertinimo komisijos nariai ir iš-
rinkdavo tris, jų nuomone, įdomiau sias
pjeses. Jų autoriai būdavo apdovano-
jami piniginėmis premijo mis, o LADS
įgaudavo teisę jas per kelti į sceną.
Tarp jų buvo ir A. Že maitaičio pasta-
tytos pjesės „Karalius vagis” bei „Ka-
lėdų senelis iš Los Angeles”. Pastaro-
joje teko vaidinti tėvo vaidmenį. Be pa-
tyrusių Sam bū rio aktorių Emos Do-
vydaitienės, Ra munės Vitkienės ir
Vilties Jatulienės šiame spektaklyje
vaidino ir trys naujokai: Auris Jara-
šūnas, Auksė Kalantaitė ir Petras San-
danavičius. Dekoracijomis ir įgarsi-
nimu rūpi nosi Paulius Jasiukonis,
apie kurį turėčiau parašyti atskirą
straipsnį. Dabar tik paminėsiu, kad P.
Jasiu konis baigė garsųjį Yale univer-
sitetą New Haven, Connecticute. Įgijęs
kino meno specialisto diplomą ir at-
vykęs gyventi į Los Angeles, Holly-
woode įkūrė privačią filmų kūrimo
bendrovę „Gintaras”. Būdamas didelis
teatro gerbėjas, ilgus metus padėjo
LADS įgarsinti spektaklius, filmavo
LA lietuvių kultūrinio ir visuo meninio
gyvenimo įvykius. Po mirties jo video
ir audio archyvas Vy tauto Petrulio

Redaktorius Amandas Ragauskas

VA k A R I S

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

Patarnaujam Čikagos ir apylinkių lietuviams daugiau kaip 100 metų.

Namams paskolos, apdraustos sąskaitos

Kai vaidinau Los Angeles Dramos sambūryje
Aštuntoji dalis. Vaidmenys režisieriaus A. Žemaitaičio spektakliuose

pastangomis buvo perduotas saugoti į
Lietuvos valstybinį archyvą.

1994 m. A. Žemaitaitis pastatė Al-
girdo Landsbergio pjesę „Vė-
jas gluosniuose”. Ir man teko
vaidinti bajorą. Šią pjesę au-
torius parašė naudodamasis
legenda apie Lietuvos kara-
laitį Šv. Kazimierą, kuris pa-
dėjo lietuviams laimėti mūšį
prieš rusus. A. Žemaitaitis tu-
rėjo sugebėjimą pri kalbinti
naujus narius į savo statomus
spektaklius jaunimą. Vaidini-
me pirmą kartą aktorystę iš-
bandė Paulius Gražulis, Ne-
storas Ruplėnas, Tauras Rad-
venis, Daina Žemaitaitytė.
Kartu su patyrusiais akto-
riais – Ema Dovydaitiene, Si-
gute Mikutaityte-Miller – taip
pat vaidino naujokai Virgini-
jus Kaspara vičius ir Virgilijus
Kasputis. Tų pa čių metų pa-
vasarį pjesę „Vėjas gluos-
niuose” sambūriečiai suvaidi -
no ir Jaunimo centre Čikago-
je. 

1996 m. LADS 40-mečiui
paminėti režisierius A. Že-
maitaitis su Los Angeles lie-
tuvišku jaunimu pastatė links-
mą Julijos Žemaitės komediją
„Mūsų gerasis”, o režisierius
Petras Maželis su scenos ve-
teranais – mūsų klasikės ko-
mediją „Trys mylimos”. Joje
vaidinau ūkininkės Kyverienės (aktorė
Ramunė Vitkienė) berną Liudviką. 

Pasiekęs brandų veiklos amžių

LADS nenuleido rankų ir toliau džiu-
 gino savo gerbėjus naujais pastaty-
mais. 1997 m. A. Žemaitaitis pastatė ra-
šytojo, dramaturgo Kazio Sajos kome-
diją „Pasimatymas šaltame vasarna-
myje”,  o 1998 m.  – komediją „Sa vait-
galio romanas” arba „Palan gos liū-
tas”. Pastarojoje vaidinau žmonos ap-
gaudinėjamą vyrą, kuris savo sutuok-
tinę (aktorė Raisa Urbo nienė) aptinka
Palangoje, smagiai leidžiančią laiką su
meilužiu (aktorius Haroldas Mockus).
Palangos įsimy lėjėlius vaidino S. Mi-
kutaitytė-Miller ir Manfredas Pri-
šmantas, vasarnamio šeimininkę – R.
Vitkienė. Su šia komedija gastroliavo-
me Čikagos apylinkėse bei San Pe-
tersburge, Floridoje.

Kokios gi būtų gastrolės be nuo-
tykių? Jaunimo centre antrame veiks-
 me keliant apalpusį „Palangos liūtą” į
lovą, neatlaikiusi lūžo čiužinį laikiusi
lenta. Salėje nuaidėjo garsus pokšte-
lėjimas, sukėlęs žiūrovų juoką. Mes sce-
noje taip pat vos susilaikėme nesijuo-
kę. Po spektaklio, kalbantis su žiūro-
vais, paaiškėjo, kad jie palaikė šį įvy-
kį specialiu efektu. O kiek juoko vi-

siems sukeldavo nelaimingo vyro „pa-
sikorimo” scena, norint pagąsdinti ne-
ištikimą žmoną, kurią lydėdavo jos

replika: „Tu net žmoniškai pasi karti
nesugebi”...

Po dvejų metų pertraukos, 2000-ai-
siais, A. Žemaitaitis pastatė An tano
Škėmos „Žvakidę”. Tai biblijinė Kaino
ir Abelio tema, perteikta per tragišką
lietuvių šeimos likimą sovietų okupa-
cijos metais. Pjesėje vaidinau Adomą.
Su šia pjese LADS dalyvavo X išeivijos
teatrų festivalyje Čikagoje. Liuciją vai-
dinusi jauna aktorė Vaida Kiškytė (jos
tėtis An tanas Kiškis buvo ilgametis
LADS aktorius) buvo apdovanota už ge-
riausiai atliktą moters vaidmenį, o A.
Žemaitaitis – už geriausią spektaklio
režisūrą. Be manęs ir Vaidos spektak-
lyje vaidino aktoriai R. Vitkienė, An-
tanas Vosylius, Aleksas Mickus ir Sau-
lius Žemaitaitis.

Paskutinį kartą režisieriaus A.
Žemaitaičio spektaklyje vaidinau 2003
m., kai buvo statoma mano pa siūlyta J.
Mackonio-Mackevičiaus komedija
„Ledi Makbet iš Akmenės”. Joje kūriau
režisieriaus vaidmenį. Nors vaidinto-
jų ir pagalbininkų susidarė nemažas
būrys, LADS valdyba sudarė galimybę
su šia komedija išvykti į Čikagą. Beje,

pirmą kartą Sambūrio is-
torijoje gastrolėse buvo
parodyti du vaidinimai.
Be „Ledi Makbet iš Ak-
menės”, PLC Lemonte
buvo parodytas jauno
Sambūrio režisieriaus
Haroldo Mockaus spek-
taklis vaikams „Tu tik
niekam nesakyk”. Šiose
gastrolėse dalyvavo dau-
giausia sambūriečių, net
šešiolika: LADS pirmi-
ninkė Ema Dovydaitie nė,
režisierius A. Žemaitai-
tis, aktorius ir režisierius
H. Mockus, daili ninkas
ir garso operatorius Si-
gitas Šniras, kostiumų
dailininkė Aušra Maciu-
levičienė, aktoriai Juozas
Pu pius, Remigijus Bobi-
na, Edita Kliu činskaitė,
Daiva Kamarauskaitė, Ar-
 tūras Čėsna, Rolandas Žu-
kauskas, Jurgis Kajota,
Raisa Urbonienė, Dai na
Žemaitaitytė, pagrindi-
nio vaidmens atlikėja Ind-
raja Šulcaitė ir aš.

Su nostalgija ir dė-
kingumu pri simenu tą
vienuolikos metų teatrinį
kūrybinį laikotarpį, pra-

leistą su režisieriumi A. Žemaitaičiu,
iš kurio mokiausi sceninio meno pa-
slapčių. 

Gastrolės Čikagoje su spektakliu ,,Vėjas gluosniuose”. Priekyje (iš k.): Paulius Gražulis, Al-
gimantas Žemaitaitis, Virgilijus Kasparavičius ir Nestoras Ruplėnas; už jų – Tauras Rad-
venis, Daina Žemaitaitytė, Virgilijus Kasputis, Sigutė Mikutaitytė, Ema Dovydaitienė, Aman-
das Ragauskas; stovi Paulius Jasiukonis ir Vincas Dovydaitis. 

Asmeninio�archyvo�nuotraukos

„Ledi Makbet iš Akmenės” spektaklio nuotraukos
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Lietuvių  Fondas (LF) – pelno ne siekianti
organizacija – nuo pat įsikūrimo 1962
metais remia lituanistinį švietimą, lie-
tuvišką kultūrą, visuo me ninę veiklą ir
skiria stipendijas lietuvių kilmės stu-
dentams. LF di rek torių tarybos patvir-
tintos Pelno skirstymo komisijos (PSK)
nariai 2018 m. net dvi dienas – gegužės
19–20 d. – rinkosi į pskirstymo posėdį
Pasaulio lietuvių centre, Lemont, IL.

LFveikia ir lėšas skirsto laikyda-
masis JAV Section 501(c) (3) of

the Internal Revenue Code paragrafo.
Skirstant išmokas vadovaujamasi pa-
ramos ir stipendijų pirmenybės gai-
rėmis, kurios yra patvirtintos LF di-
rektorių tarybos. LF direktorių taryba
2018 metams patvirtino 1,101,156 dol.
sumą paramai ir sti pendijoms. 

Šių metų PSK sudarė 3 LF nariai:
Juozas Kapačinskas (PSK pirminin-
 kas), Vytautas Narutis, Dalius Vasys ir
3 JAV Lietuvių Bendruomenės (LB) na-
riai: Laura Garnytė, Janina Udrie nė,
Virgus Volertas. Taip pat abi pu ses at-
stovavo antrininkai: Arvydas Tamulis
(LF) ir Ina Stankevičienė (JAV LB). 

Paraiškos LF paramai gauti buvo
priimamos nuo 2018 m. sausio 15 d. iki
balandžio 1 d. Buvo gauta 146 prašymai
(prašymų suma buvo 2,444,403 dol.). Ap-

svarsčiusi gautus prašymus, PSK nu-
sprendė paramą skirti 79 projektams ir
savo spren dimą perdavė LF direktorių
tarybai galutiniam patvirtinimui. Šių
projektų paramai patvirtinta 690,837
dol. suma.

Visi prašymus PSK suskirstė pagal
LF valdybos patvirtintą prioritetų są-
rašą. Didžiausia šios paramos dalis
skirta JAV LB (54 proc.) ir įvairių JAV
lietuvių organizacijų projektams. Pa-
ramą taip pat gavo Pasaulio Lietuvių
Bendruomenės (PLB) ir kitų kraštų or-
ganizacijų projektai. Ma žiausiai lėšų
skirta projektams iš Lie tuvos. 

Pagal kategorijas daugiausia lėšų pa-
skirta:

181 700 dol. – lituanistiniam švi e-
timui 

92 000 dol. – lietuviškų centrų re-
montui ir renovacijai 

80 000 dol. – jaunimo stovykloms

73 000  dol. – koncertams ir festi-
valiams rengti

44 500 dol. – žiniasklaidai 
31 300 dol. – lietuviškų archyvų iš-

laikymui    
LF yra įkurti specialios paskirties

vardiniai fondai. Didžiausią šių fondų
palūkanų dalį skirsto PSK, tačiau da-
lis šių fondų lėšų išmoka mos pagal spe-

DALIA KAVALIAUSKIENĖ

Birželio 24 d. Lemonte Pasaulio lietu-
vių centro (PLC) kiemelyje skam bėjo
muzika, sukosi poros – buvo švenčia-
mos Joninės. Už dalyvavimą nereikėjo
nieko mokėti, kiek vienas galėjo ateiti,
pasilinksminti ir dar laimėti prizų, ku-
rių šiais metais organizatoriai tikrai
nepagailėjo.

JAVLietuvių Bendruomenės
(LB) Lemonto apylinkės

valdyba ir PLC tą dieną organizavo ge-
gužinę, kuri sutapo su Joninių švente.
Po šv. Mišių žmonės susirinko į kie-
melį, pasistiprino „Racine Bakery”
pagamintais lietuviškais patiekalais –
cepelinais bei kugeliu, išgėrė kavos,
gardžiavosi pyragais, gaivinosi alu-
mi ir kokteiliais. Susirinkusius visą
die ną linksmino puikus šeimyninis Li-
 gitos ir Algimanto Barniškių duetas,
kuriam užgrojus aikštelėje ne trukus
pradėjo suktis poros. Ren gi nio metu
netrūko sveikinimų, o akty viausiems
šokėjams ir dalyviams bu vo įteikta ne-
mažai prizų – šalto lietuviško alaus bu-
telių, kurie karštą dieną labai praver-
tė. Vėliau visi ren ginio svečiai buvo pa-
kviesti ieškoti „paparčio žiedo”. Ir net
dvi laimingos moterys jį atrado! (Tai
buvo puikus butelis šampano, paslap-
tingu būdu atsidūręs po jų stalu).

Oras renginiui pasitaikė puikus,
žmonių susirinko nemažai. Kaip vi sa-
da Lemonto apylinkės renginiuose
vyko loterija, kurioje kiekvienas ga lė-
jo laimėti didesnių ar mažesnių do-
vanų. 

Renginio organizatoriai dėkoja
„Racine Bakery” už skanų lietuvišką
maistą, muzikantams Ligitai ir Algi-

2018 m. gegužės 20 d. PSK posėdžio akimirka (iš k.): Arvydas Tamulis, Ina Stankevičienė,
Janina Udrienė, Juozas Kapačinskas (PSK pirmininkas) Virgus Volertas, Dalius Vasys. Nuo-
traukoje nėra Lauros Garnytės ir Vytauto Naručio.                                        LF�archyvo�nuotr.

TELKINIAI

Lietuvių Fondo parama projektams 

Joninių metu Lemonte atrastas paparčio žiedas

Nei vienas Jonas ar Janina neliko nepasveikinti! D.�Kavaliauskienės�nuotraukos

 mantui Barniškiams už linksmą mu zi-
ką, visiems, kurie paaukojo prizų lo-
terijai – ypač  Ritai Nagys už didžiulį
šakotį ir Brigitai Vaičiulytei už pa-

slaugų dovaninį sertifikatą. 
Organizatoriai dėkingi moterims,

renginio metu padėjusioms dalinti
maistą – Julei Liutikienei, Ritai Nagys,

Genei Razumienei, Genutei Radzevi-
čienei – ir, žinoma, visiems dalyviams
– juk be aktyvių dalyvių nebūtų ir to-
kių gražių renginių. 

cifi nius steigėjų pageidavimus ir nuro -
dymus tiesiogiai mokslo įstaigoms
Lietuvoje (kandidatus šioms stipen-
 dijoms gauti atrenka pačios mokslo
įstaigos) ir Lietuvos bei JAV organi-
zacijoms. 2018 metais stipendijoms iš
šių fondų bus išmokėta 30 074 dol.,
projektų paramai – 13 608 dol.

Likusios 2018 m. projektų paramai
ir stipendijoms numatytos lėšos (112
474 dol.) bus skirstomos rudens posė-
dyje, kuris vyks 2018 m. spalio 2 d.

Paraiškos projektų paramai bus
priimamos 2018 m. liepos 1–rugsėjo 1

dienomis. Paraiškos stipendijoms bus
priimamos 2018 m. rugpjūčio 1–spalio
1 dienomis. 

LF širdingai dėkoja visiems mū sų
nariams ir rėmėjams už dosnią para-
mą, kurios dėka galime remti išeivijos
lietuvių veiklą ir kai kuriuos projektus
Lietuvoje. 

Daugiau apie 2018 m. paramą pro-
jektams ir finansuotų projektų sąrašą
rasite Fondo tinklalapyje www.lietu-
viufondas.org., skiltyje „Parama pro-
jektams / Ataskaitos”.

LF info

Jonas Platakis buvo pakviestas į ratelio vidurį.Susirinkusius visą dieną linksmino puikus šeimyninis
Ligitos ir Algimanto Barniškių duetas.



6 2018�BIRŽELIO�30,�ŠEŠTADIENIS DRAUGAS

Redaktorė�Vida Kuprytė •�El.�paštas:�draugasateitis@gmail.com

ALGIS VAŠKEVIČIUS

Kaune, Prezidento Valdo Adamkaus
bibliotekoje-muziejuje surengta kon-
ferencija „Ateities kūrėjai Lietuvoje ir iš-
eivijoje: tarp vizijų ir tikrovės”, skirta žy-
mių ateitininkų organizacijų vadovų –
Adolfo Damušio, Antano Maceinos ir
Stasio Ylos 110-ųjų metinių jubilieji-
nėms sukaktims paminėti. Konferenciją
surengė Vytauto Didžiojo universiteto
(VDU) Lietuvių išeivijos institutas, pa-
grindinė jos organizatorė buvo
dr. Ilona Strumickienė.

Sveikindama konferencijos
dalyvius, ji prisiminė, jog
prieš dešimtmetį, kai buvo
minimos 100-osios A. Da-

mušio gimimo metinės VDU pa-
siekė vertingas jo archyvas ir tai
buvo svarbus įsipareigojimas šį
archyvą saugoti, tyrinėti ir reng-
ti įvairius seminarus, konferen-
cijas, kitus renginius, pristatant
plačiajai visuomenei A. Damušio
ir kitų daug Lietuvai nusipel-
niusių asmenybių darbus. 

„Visos šios trys šiandien mi-
nimos asmenybės gimė 1908 me-
tais. Norisi panagrinėti, kas
šiuos tris ateitininkus, pasky-
rusius savo gyvenimus Lietuvai
siejo, taip pat rūpi pakalbėti ir
apie jų palikimo tyrimo darbus
ateityje”, – sakė I. Strumickienė.

Prezidento V. Adamkaus bib-
liotekos-muziejaus direktorius
Arūnas Antanaitis prisiminė,
jog dar būdamas septintos klasės
mokinys Petrašiūnų knygyne
nusipirko kun. Stasio Ylos kny-
gą, nes šeima turi giminaičių
Ylų. „Turiu prisipažinti, kad
tada įveikiau tik du mano įsigy-
tos knygos puslapius ir mano
pastangos baigėsi, nebuvau ge-
riausias mokinys, bet šiandien
galiu džiaugtis, kad šių asme-
nybių palikimas nagrinėjamas ir
studijuojamas, juo domimasi”, –
sakė direktorius.

Pranešimą apie S.Ylą kaip
kunigą skaitė Kauno šv. Antano
Paduviečio parapijos kunigas Vin-
centas Lizdenis. Jis pabrėžė, kad S. Yla
visų pirma buvo kunigas ir tas jam
buvo svarbiausia. Priminęs, kad tai
buvo išskirtinio intelekto asmenybė, V.
Lizdenis pabrėžė, jog S. Yla siekė ne
Dievą nuleisti iki žmogaus, o žmogų
kilstelėti iki Dievo. 

„S. Ylai svarbus buvo ir meilės
ieškojimas, jis teigė, kad jei tu neken-
tėjai, tai dar nežinai, kas yra meilė.
Man dažnai kyla klausimas, kiek S.
Ylos idėjos yra svarbios ir priimtinos
šių  dienų  jaunimui, ir galiu pasaky-
ti, kad bent jau katalikiškas jauni-
mas, ateitininkai tikrai tas idėjas nag-
rinėja ir kunigo S. Ylos palikimu do-
misi”, – sakė V. Lizdenis.   

Apie akciologijos sampratą S.Ylos
antropologijoje pranešimą skaitė vienu
geriausių šios asmenybės žinovu Lie-
tuvoje vadinamas Gediminas Mikelai-
tis iš Lietuvos dailės muziejaus. Jis
yra parengęs ir išleidęs knygą „Tolyn į

laiką – gilyn į gelmę. Kun. Stasys Yla
raštuose ir atsiminimuose” (1997), o
šiemet, minint 110-ąsias S.Ylos gimimo
metines parengė „Odilės” leidyklos iš-
leistą knygą „Žodžiai iš Dievų miško”,
kurioje spausdinami S. Ylos užrašai iš
Štutthofo koncentracijos stovyklos 1943–
1944 metais. 

Pranešėjas aiškino, kas yra akcio-
logija (ateities samprata), kalbėjo apie
Katalikų akcijos svarbą ir jos reformos
klausimą, nagrinėjo, kaip buvo siekia-
ma sujungti ateitininkų veikloje teori-
ją ir praktinį veikimą, pristatė mažiau

žinomas kun. S. Ylos veiklos puses.
S. Ylai konferencijoje buvo skirtas

ir dar vienas pranešimas – VDU hu-
manitarinių mokslų daktaras, muzi-
kologas Alfonsas Motuzas kalbėjo apie
kun. S.Ylos autorinių giesmių raišką
Lietuvos „Liturginiuose maldynuose”.

Labai įdomus buvo Lietuvos gy-
ventojų genocido ir rezistencijos tyri-
mo centro darbuotojo Juozo Banionio
pranešimas, kuriame jis nagrinėjo lie-
tuvių išeivijos politinių organizacijų
svarstymus apie Lietuvos Respubli-
kos   politinius  kontūrus.  Konferen-
cijos dalyviai galėjo sužinoti, kaip prie
Lietuvos laisvinimo bylos prisidėjo
Amerikos lietuvių taryba (ALT’as),
Visos Lietuvos išlaisvinimo komitetas,
Lietuvos laisvės komitetas, VLIKo
įkurta Pasaulio Lietuvių Bendruome-
nė (PLB) ir kitos organizacijos, kokią
Lietuvą tų organizacijų nariai įsi-
vaizdavo.

„Praėjusio šimtmečio septintaja-

me-aštuntajame dešimtmetyje šių or-
ganizacijų atstovai jau suprato, kad
gimtinėn grįžti greitai nepavyks, vals-
tybių sienos jau nebus perbraižytos,
tad ėmė svarstyti, kad gal Lietuva ga-
lėtų būti Sovietų Sąjungos satelite, pa-
našiai kaip kokia Lenkijos liaudies
Respublika ar kitos Rytų Europos ša-
lys ir tai būtų geriau už tuo metu bu-
vusią padėtį. Apie tai kalbėta ir 1977
metais Floridoje surengtame VLIK’o
Seimo posėdyje, kai konstatuota, jog
Lietuvos 1940-ųjų pagrindu atkurti jau
tikrai nepavyks.

1986 metais pirmą kartą posė-
džiauta Europoje, Londone, kai pa-
brėžtas būtinumas veiklą perkelti į
Europą, arčiau Lietuvos. Daug kas
prisimena ir istorinį susitikimą Šve-
dijos Gotlando saloje 1989 metais, kai
Lietuva jau laisvėjo – tada Kazys Bo-
belis ir Justas Paleckis kartu svarstė,
kad Lietuvos komunistų partijos at-
stovai galėtų įsijungti į VLIK’o veiklą,
nors tai daug kam atrodė nesuvokiama
sveiku protu.

„Jau Lietuvai tapus nepriklauso-
ma, atsirado kiti klausimai ir kitos ak-
tualijos. 1993 metais Detroite lietuviš-
kų organizacijų atstovai pabrėžia, kad
pereinant į laisvąją rinką būtina lai-
kytis teisingumo ir teisėtumo principų.
Pabrėžta kultūrinių ryšių, švietimo
svarba. Kita vertus, tą laikotarpį aš va-
dinu ‘neišmoktomis pamokomis’ – iš-
eivių idėjomis tada nebuvo pasinau-
dota, kuriantis partijoms Lietuvoje
tas išeivijos branduolys ir idėjos, deja,

nebuvo panaudotos”, – apgailestavo J.
Banionis.

I. Strumickienė savo pranešime
susitelkė į A. Damušio grįžimą į Lie-
tuvą 1991 metais bei to meto visuome-
nės gyvenimo vertinimus. Ji sakė, kad
tyrinėjo archyvuose esančius A. Da-
mušio rankraščius, juodraščius, kurie
iki šiol dar nebuvo publikuoti. 

„Damušių šeima grįžo į Lietuvą
1997 metais ir buvo viena iš nedauge-
lio, kuri apsisprendė visam laikui čia
sugrįžti.  Įdomu tai, kad A. Damušis
dar  iki  Antrojo  pasaulinio  karo  ke-

 tino Kaune kurti skalbimo mil-
telių gamyklą, bet šiems pla-
nams nebuvo  lemta išsipildyti
– Lietu-vą jam teko palikti 1944
metais, kai buvo suimtas ir ka-
lintas Vokietijos kalėjime, o
1947-aisiais atsidūrė Jungtinėse
Amerikos Valstijose”, – primi-
nė ji.

Sovietmečiu Lietuvoje A.
Damušis  nesilankė,  pirmoji jo
kelionė į tėvynę įvyko 1989 metų
pavasarį, kai dalyvavo VDU at-
kūrimo konferencijoje, taip pat
buvo ir vienas iš kandidatų tap-
ti šio universiteto rektoriumi.
1991-ųjų vasarą, jau būdamas 83
metų amžiaus vėl atvyko į Lie-
tuvą ilgesniam laikui ir tada su-
sitiko su nemažai įvairių žmo-
nių, daug dėmesio skyrė kata-
likybės padėties Lietuvoje ana-
lizavimui, tyrinėjo politinę pa-
dėtį, domėjosi, ar vyksta tautos
dvasinis atgimimas.

„Tada A. Damušis atliko
detalią žiniasklaidos analizę,
nagrinėjo tiražus, išskyręs pen-
kias skirtingas leidinių grupes
pagal jų tematiką ir itin rūpi-
nosi katalikiškos spaudos –
‘Katalikų pasaulio’, ‘XXI am-
žiaus’ padėtimi. Tuomečiame
gyvenime Lietuvoje jis įžvelgė
nemažai socialinės įtampos,
didelį jo susirūpinimą kėlė al-
koholizmo problema – savo už-
rašuose jis siūlė steigti spe-
cialias ligonines ir net anu-
liuoti vedybas, jei vienas iš su-
tuoktinių turi šią problemą.
Jis labai išgyveno, kad dvasinis

tautos atgimimas vyksta pernelyg lėtai.
A. Damušis daug dėmesio skyrė Lie-
tuvos rezistencijos temai, jį labai skau-
dino, kaip Lietuvoje vertinamas 1941
metų birželio sukilimas”, – kalbėjo
pranešėja.

Kitam garsiam ateitininkui Anta-
nui Maceinai buvo skirtas filosofo,
VDU docento Daliaus Jonkaus prane-
šimas „Istorinė sąmonė ir tautinė ta-
patybė Antano Maceinos filosofijoje”,
taip pat VDU atstovo filosofo Lauryno
Peluričio pranešimas „A. Maceinos
politinės minties periodizacija ir poli-
tinės metafizikos projektas vėlyvuoju
jo mąstymo laikotarpiu”.

Nors  konferencija sulaukė ne-
daug  klausytojų,  tačiau  tie, kurie jo-
je  dalyvavo,  sužinojo nemažai naujo
ir įdomaus apie tris išskirtines as-
meny-bes, kurių gimimo metinės šie-
met minimos. Renginių, skirtų jų at-
minimui šiemet bus surengta ir dau-
giau.

Dr. Ilona Strumic kienėKun. Vincen tas Lizdenis
Gediminas Mikelaitis 

A.�Vaškevičiaus�nuotraukos

Adolfas Damušis Antanas Maceina Kun. Stasys Yla
„Draugo”�archyvo��nuotraukos

Konferencija garsių ateitininkų jubiliejams paminėti

Iš ATEITININkŲ GYVENIMO
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Šaknis Čikagoje įleidusi Živilė Parulytė-Yeater dir-
ba kirpėja miesto širdyje esančiame grožio
salone ir rūpinasi ne tik vietos įžymybių sti-

liumi, bet yra šukavusi ir Lietuvos prezidentę Da-
lią Grybauskaitę. Lietuvos radijo korespondentei
Rūtai Kupety tei moteris pasakoja, kad myli savo dar-
bą ir jaudulio kirpdama svarbius klientus nejaučia,
tačiau, jei laimėtų loteriją, mieliau atsiduotų kitai,
su grožio industrija nesusijusiai veiklai.

Dirbate grožio salone, įsikū rusiame Čikagos centre, ne-
toli gar siosios Michigano aveniu. Ne kiekvienam pavyks-
ta ten įsidar binti, ar Jums buvo sunku?

Man pasisekė – nei Lietuvoje, nei Čikagoje
darbo ieškoti nereikėdavo, darbas pats mane suras-
davo. Su laukiau patrauklaus pasiūlymo, ir kirpėja
dirbu jau 14 m.

Kokia Jūsų istorija? Kaip iš Alytaus kilusi mergina at-
sidūrė Čikagoje?

Emigruoti neplanavau. Baigusi Kauno techno-
logijos universitetą norėjau pakeliauti. Turėjau bi-
čiulių ir pažįstamų keliose valstijose, tad atvykau į
Ameriką. Iškart sutikau savo dabartinį vyrą. Jis buvo
ką tik atvykęs iš New Yorko, tad Čikaga ir jam buvo
naujas miestas. Čia kartu pradėjome naują gyveni-
mą.

Visada svajojote būti kirpėja?
Vaikystėje labai mėgau piešti veidus, plaukus,

madas, o geriausias žaislas man buvo šepetys. Pa-
menu, kirpdavau savo lėles, o švenčių metu šukuo-
davau plaukus tetoms. Mane visada domino grožis
ir mada. Tada nemaniau, kad būsiu kirpėja, veikiau
laikiau tai hobiu. Dėl įdomumo sumaniau pasimokyti
kirpimo pagrindų, nutiko taip, kad baigdama studijas
universitete jau turėjau savo klienčių ratą. Persi-
krausčiusi į Ameriką su pratau, kad dirbti pagal stu-
dijuotą spe cialybę negalėčiau, o kirpėjas rei kalingas
visose pasaulio šalyse.

Jūsų klientai – ir lietuviai, ir amerikiečiai. Ar jie labai
skirtingi klientai?

Manau, žmonėms jų išvaizda ir plaukai visame
pasaulyje rūpi vienodai. Didelio skirtumo nėra. Či-
kagos tempas mane išmokė greitai dirbti – žmonės
čia nenori sugaišti daug laiko kirpykloje. Vieti-
niams labiau rūpi patogumas, jiems svarbu, kad iš-
ėję iš kirpyklos plaukus lengvai galėtų susišukuoti
ir namuose. Pastebėjau, kad lietuvėms moterims la-
biau rūpi mada, jos išradingesnės, mažiau konser-
vatyvios ir daugiau eksperimentuoja.

Galbūt su lietuviais klientais užsimezga gilesnis ryšys?
Ryšys užsimezga su daugeliu klientų, nes kir-

pėjas neretai tampa savotišku draugu ar terapeutu,
kuriam žmonės papasakoja dalykus, kurių galbūt ne-
nori aptarinėti net ir su artimiausiais draugais. Ži-
noma, smagu sutikti tautiečius ir pabendrauti. Kar-
tais tas ryšys virsta draugyste. Smagiausia, kai
dirbdama sutinku žmones iš gimtojo Alytaus ar net-
gi tos pačios gatvės, kurioje kaž kada gyvenau.

Jūsų klientai – ir garsūs žmo nės, televizijos laidų ve-
dėjai, aukš ti pareigūnai, o kartą teko šukuoti ir Lietuvos pre-
zidentę. Ar nebai su?

Garsius žmones sušukuoti dažnai yra kur kas pa-
prasčiau. Jie puikiai žino, kokia svarbi jų šukuose-
na ir kokią naštą jie man atneša, todėl papildomo
spaudimo nebūna. Iš tiesų man nėra svarbu, ar
mano kėdėje yra paprastas žmogus, ar prezidentas.

Lietuvės
kliente

Čikagoje tapo
ir Prezidentė

Živilė Parulytė-Yeater R.�Kupetytės�nuotraukos

Kerpu jų plaukus, o ne profesijas. Baigusi darbą no-
riu matyti gerą rezultatą.  

Kaip nutiko, kad šukavote šalies Prezidentę?
Esu užmezgusi ryšį su Lietuvos konsulatu. Jie

ir pasiūlė Prezidentei apsilankyti pas mane.

Ranka nesudrebėjo?
Ne, kaip jau minėjau, savo kėdėje matau ne pre-

zidentą, o jo plaukus. Be
to, Dalia Grybauskaitė
yra labai paprastas ir šil-
tas žmogus. Buvo jaukus
ir smagus susitikimas.

Turite ir daugiau veiklos.
Esa te savanorė gyvūnų prie-
glaudoje.

Taip, mano gyveni-
mo aistra – pa dėti silp-
nesniems, negalintiems
kal bėti ir už save pakovo-
ti. Veikiausiai, jei laimė-
čiau loterijoje, užsiimčiau
tik gyvūnų globa ir su
tuo susijusia veikla.

Kaip atrodo gyvūnų prie-
glauda Čikagoje?

Prieglauda, kurioje
esu savano rė, yra didelė,
užimanti dalį miesto –
bloką. Ji gyvuoja tik iš pa-
šalpų. Prieglauda savo
veiklą pradėjo gelbėdama
nuvargusius arklius, o da-
bar joje glaudžiasi katės,
šunys, triušiai, jūros kiaulytės ir kiti gyvūnai. Šios
įstaigos veikla labai plati. Ji ne tik rūpinasi beglobiais
gyvūnais ir ieško jiems namų, bet ir užsiima vaikų
ug dymu. Darbuotojai eina į mokyklas ar vaikų gru-
pes kviečia į svečius, moko užuojautos ir supratimo.
Žmo nės šią organizaciją mėgsta ir neretai užsuka pa-
siimti augintinio. Mano namuose taip pat gyvena iš
šios prie glaudos paimta katytė Snukutis.

Ką daro savanoriai?
Jie gali pasirinkti sau veiklą. Aš dirbu su vete-

rinarais, taip pat padedu žmonėms išsirinkti gyvū-
nus. Dau giausia dirbu su katėmis. Visuome nėje jau-
čiamas didesnis palankumas šunims, tad, manau, ka-
tėms reikia daugiau pagalbos ieškant namų. Vi suo-
met labai gera, kai mano parodytas gyvūnas suran-
da gerus namus.

Pastebėjau, kad Čikagoje žmo nės dažniau pasiima au-
gintinį iš prieglaudos nei iš veislyno. Ar skiriasi požiūris į
gyvūnus Lietu voje ir Amerikoje?

Negalėčiau komentuoti, nes jau kurį laiką Lie-
tuvoje negyvenu. JAV šiuo metu yra populiaru pa-
siimti gyvūną iš prieglaudos, o ne iš veislyno. Dau-
gelis žino, kad pas veisėjus šu niukai yra skriau-
džiami, tad nenori palaikyti šios žiaurios industri-
jos. Be to, kuo visuomenė geriau gyvena fi nansiškai,
tuo mažesnį poreikį jaučia savo statusą parodyti įsi-
gytu brangiu automobiliu ar augintiniu. Todėl žmo-
 nės čia savo vaikus moko, kad gy vūną verčiau pri-
glausti. Žinoma, vaikai dažniau nori mažų šuniukų,
tačiau tėvai jiems stengiasi paaiškinti, kad mažas šu-
nelis greičiau ras namus, nei dešimties metų šuo, ku-
rio galbūt niekam nereikės. Kartais ateina žmonės

ir pasako, kad pasiims patį seniausią ar ligotą gy-
vūną, nes turbūt daugiau niekas kitas jo ne norės.

Vaidinote viename filme...
Nepavadinčiau to vaidyba, veikiau keliais epi-

zodiniais pasirodymais didelio biudžeto filme. Buvau
atrinkta svarbioms scenoms, kuriose vaidino gar-
siausi pasaulio aktoriai – Johnny Depp, Christian
Bale ir kiti. Teko šiek tiek pabendrauti, paspausti ran-

ką. Man, kaip merginai, kilusiai iš mažo miestelio,
visa tai paliko milžinišką įspūdį. Be to, filmo veiks-
mas vyko 1930 m., tad savotiška laiko mašina persi-
kėliau į kitą laikmetį ir turėjau galimybę pamatyti,
kaip bū čiau atrodžiusi, jei būčiau gyvenusi prieš dau-
gelį metų.

Čikagoje gyvenate jau daugelį metų. Ar įsivaizduoja-
te save vėl Lietuvoje?

Niekada nesakyk niekada. Šiuo metu Čikagoje
yra mano šaknys, asmeninis ir profesinis gyvenimas.
Kol kas nematau savęs Lietuvoje ir grįžti dar ne-
planuoju.

LRT RADIJAS, LRT.lt 

Lietuvės darbo vieta – modernus salonas Čikagos širdyje.

RemKime 
DRaugo fonDą

Nuo�1992�metų�Draugo�fondas�pa-
deda�išlaikyti�mūsų�lietuvišką,�kata-
likišką�„Draugo”�laikraštį.�Prisiminkite
Draugo�fondą�savo�testamente.�Ke-
letas�stambesnių�palikimų�užtikrins
„Draugo”�laikraščio�gyvavimą�dau-
gelį�metų!�

www.draugofondas.org



DRAUGAS2018�BIRŽELIO�30,�ŠEŠTADIENIS

Parengė Vitalius Zaikauskas

LIETUVA IR PASAULIS

Sutarė dėl elektros tinklų sinchronizavimo  
Vilnius (BNS) – Briuselyje pasi-

rašytas politinis susitarimas dėl Balti-
jos šalių elektros tinklų sinchronizavi-
mo su žemynine Europa projekto, kurį
numatoma įgyvendinti iki 2025 metų. 

Baltijos šalys iki šiol veikia sin-

chroniniu režimu posovietinės ener-
getinės sistemos vadinamajame
BRELL žiede ir yra priklausomos nuo
dispečerinės Maskvoje bei Rusijos
elektros tinklo. Šalys siekia sumažin-
ti šią priklausomybę.

Kurs Jungtinių ekspedicinių pajėgas
Vilnius (KAM info) – Krašto ap-

saugos ministras Raimundas Karoblis
Londone pasirašė susitarimą dėl Jung-
tinių ekspedicinių pajėgų kūrimo.

Jungtinės Karalystės (JK)  vado-
vaujamos pajėgos susidės iš devynių
NATO ir partnerių šalių karių.

„Tai reiškia, jog 10 000 karių iš de-
vynių valstybių jau šiandien yra pa-

sirengę dislokacijai bet kuriuo metu,
jei reiktų spręsti netikėtas krizines si-
tuacijas”, – parašė R. Karoblis.

Anot Krašto apsaugos ministeri-
jos, pajėgos  vadovausis NATO stan-
dartais ir procedūromis, galės papil-
dyti kitas tarptautines aukštos pa-
rengties pajėgas ir remti Jungtinių
Tautų, NATO ar ES veiksmus.

Siūlo pastatyti paminklą prezidentui A. Smetonai
Vilnius (LRS info) – Seimo Vals-

tybės istorinės atminties komisija siū-
lo pastatyti paminklą prezidentui An-
tanui Smetonai. Jos nuomone, pa-
minklo prezidentui A. Smetonai pa-
statymas būtų gražus ir tinkamas ges-
tas, siekiant pagerbti šią Lietuvos is-
torijai labai reikšmingą asmenybę.

Tokios pozicijos laikosi Valstybės
istorinės atminties komisija, svars-
čiusi asociacijos „Mūsų tautos atmin-
tis” raginimą atnaujinti prezidento
A. Smetonos perlaidojimo klausimą bei
pastatyti jam paminklą Vilniuje.

Komisijos nuomone, asociacijos
argumentai dėl perlaidojimo nėra pa-
kankamai pagrįsti, tad šiuo metu siū-

loma koncentruotis ties paminklo pre-
zidentui A. Smetonai pastatymu. 

Manoma, kad prezidento A. Sme-
tonos artimųjų valia turi būti gerbiama,
ir kol tokia valia nebus aiškiai išreikšta
bei juridiškai patvirtinta, perlaidojimo
klausimas neturėtų būti keliamas.

Minint valstybės atkūrimo 100-
metį vėl gaivinama iniciatyva gimti-
nėje perlaidoti pirmojo nepriklauso-
mos Lietuvos prezidento A. Smetonos
palaikus. Pagrindinė priežastis, ko-
dėl iki šiol tai nepadaryta, – idėjai prie-
štaraujantys šio tarpukario politikos
veikėjo giminės. Idėja iš JAV į Lietuvą
parveržti A. Smetonos palaikus sklan-
do ne pirmus metus. 

Vyčio skulptūra – jau Kaune 
Kaunas (ELTA) –Prie Kauno pi-

lies iškilsianti Vyčio skulptūra iš Uk-
rainos atkeliavo į Kauną. Į Lietuvą taip
pat atvyko skulptoriai iš Ukrainos,
dirbę liejant paminklą. Jie darbuosis
ir montuojant paminklą ant pjedesta-
lo. Vyčio liejimas Ukrainoje kainavo
472 tūkst. eurų. Be sumos, skirtos pa-
čiai skulptūrai, taip pat numatyta
įrengti postamentą ir sutvarkyti ap-
linką – šiuos darbus yra įsipareigojęs
finansuoti miestas, tačiau jų vykdymu
taip pat rūpinasi „Vyčio” fondas. Fon-
do pirmininko pavaduotojas Vilius
Kavaliauskas skaičiavo, kad posta-
mento įrengimas ir aikštės sutvarky-
mas kainuos dar apie 170 tūkst. eurų. 

Prie Laisvės kario skulptūros Kau-

ne idėjos įgyvendinimo prisidėjo apie
1 200 pavienių aukotojų ir daugiau
nei pusšimtis įmonių. Vyčio atidengi-
mo šventė vyks liepos 5 d. 6:30 val. v.
Kauno pilies kieme. 

Baus nesilaikančius Kibernetinio saugumo įstatymo 
Vilnius (ELTA) – Seime priimtos

Kibernetinio saugumo įstatymo pa-
taisos, dėl kurių nesilaikymo grės ad-
ministracinės baudos. Krašto apsaugos
viceministras Edvinas Kerza pažymi,
kad dėl tokių piliečių buvo įvesta as-
meninė atsakomybė bei Administra-
cinių teisės pažeidimų kodekso patai-
sos. Už įstatymo nesilaikymą bauda as-

meniui gali siekti iki 6 tūkst. eurų. 
E. Kerza pažymėjo, kad išorės ag-

resore ir toliau išlieka Rusija. „Lietu-
va yra gynybinio pobūdžio šalis, ir ta
mūsų gynyba yra aktyvi. Mes ištyrėme
55 tūkst. incidentų, bet stambaus mas-
to kibernetinės atakos Lietuvoje dar ne-
buvo, nes gynybinės institucijos su
tuo susitvarkė”, – teigė viceministras. 

Kritikuoja kvietimą minėti 1941-ųjų sukilimą
Vilnius (BNS) – Lietuvos žydų

bendruomenė (LŽB) sukritikavo Vil-
niaus valdžios paskelbtą kvietimą mi-
nėti 1941-ųjų sukilimo metines.

Anot bendruomenės pareiškimo,
1941-ųjų birželį „Lietuva iškovojo trum-
palaikę ir labai sąlyginę laisvę iš esmės
mainais tapdama nacių sąjungininke”.

Lietuvos žydų bendruomenės ver-
tinimu, sukilimą prieš sovietų val-
džią organizavęs  Lietuvos aktyvistų
frontas tapo antisemitinės politikos
Lietuvoje įrankiu, o Laikinoji vyriau-
sybė nė karto nepaskelbė jokio akto,

smerkiančio žydų žudynes.
„LŽB negali likti abejinga, kai sos-

tinės širdyje prieš kelias dienas orga-
nizuota šventė tuomet, kai valstybėje
turėjo būti keliamos gedulo vėliavos at-
menant pirmąsias Holokausto Lietu-
voje aukas”, – rašoma pareiškime.

Lietuvoje 1941-ųjų birželio sukili-
mas vertinamas dėl pastangų atkurti
sovietų okupacijos sunaikintą Lietuvos
valstybingumą, tačiau kritikai sako,
kad  sukilėlių ir Laikinosios vyriau-
sybės politika nebuvo palanki žydų at-
žvilgiu.

V. Putinas ir D. Trump susitiks liepos 16 dieną 
Maskva (BNS) – Rusijos prezi-

dentas Vladimiras Putinas ir JAV pre-
zidentas Donald Trump susitiks Hel-
sinkyje liepos 16 dieną.

„Per derybas ketinama aptarti Ru-
sijos ir Amerikos santykių esamą padėtį
ir tolesnės plėtros perspektyvas, taip pat
aktualius tarptautinės darbotvarkės
klausimus”, – sakoma pranešime.

Baltųjų rūmų pranešime sakoma,
kad abu lyderiai taip pat diskutuos apie
„virtinę nacionalinio saugumo klau-
simų”.

JAV ir Rusijos santykiai pasiekė

nuo Šaltojo karo neregėtas žemumas
dėl Maskvos 2014 metais įvykdytos
Krymo pusiasalio aneksijos, vaidmens
Rytų Ukrainą krečiančiame separa-
tistiniame konflikte, įtariamo politinio
kišimosi į 2016 metų Amerikos prezi-
dento rinkimus, taip pat tvyrant ne-
sutarimams dėl konflikto Sirijoje.

D. Trump liepos 11–12 dienomis
planuoja dalyvauti Briuselyje vyk-
siančiame NATO viršūnių susitiki-
me, o liepos 13-ąją vyks į Didžiąją Bri-
taniją susitikti su premjere Theresa
May ir karaliene Elizabeth II.

D. Trump mano, kad Rusija sugrįš į G-7
Washingtonas (LRT.lt) –

JAV prezidentas Donald Trump
mano, kad Rusija būtinai turi
vėl prisijungti prie galingųjų
valstybių Didžiojo septyneto klu-
bo, pareiškė valstybės sekreto-
rius Mike Pompeo.

„Prezidentas yra giliai įsiti-
kinęs, kad Rusijos dalyvavimas
šiuose svarbiuose geostrategi-
niuose pokalbiuose yra neišven-
giamas”, – pareiškė M. Pompeo,
Kongrese paklaustas, ar, JAV ma-
nymu, Maskva turėtų grįžti į G-7.

D. Trump G-7 viršūnių susi-
tikime Kanadoje anksčiau šį mėnesį
pasiūlė sugrąžinti Rusiją į galingųjų

valstybių klubą, tačiau kitos G-7 narės
tokios idėjos nepalaikė.

Rusija neturi kištis į Ukrainos ir Gruzijos reikalus
Kijevas (BNS) – Ukrainos ir Gru-

zijos NATO narystės klausimą spręs
tik dabartiniai Aljanso nariai ir pa-
čios šalys kandidatės, o Rusija neturėtų
kištis į šį procesą, pareiškė NATO ge-
neralinis sekretorius Jens Stolten-
berg.

„Narystės klausimas yra tai, ką
svarstysime su 29 sąjungininkėmis ir
šiomis dviem šalimis. Nenumatomas

dar kieno nors įsikišimas į šį procesą:
Rusija neturi teisės spręsti, ką daro jos
kaimynės”, – pabrėžė NATO vadovas.

„Žinoma, visiškai nepriimtina,
kai tokia galinga valstybė kaip Rusija
mėgina atkurti interesų sferą, spręs-
dama, ką jos kaimynės gali daryti.
Taigi, ar Gruzija ir Ukraina taps NATO
narėmis, spręs Gruzija, Ukraina ir
NATO narės”, – nurodė J. Stoltenberg.

Pokyčiai Prancūzijos konstitucijoje
Paryžius (Diena.lt) – Prancūzų

parlamentarai, perrašydami prieš 60
metų priimtą konstituciją, sutiko iš-
braukti iš jos žodį „rasė” ir įtraukti į
ją draudimą diskriminuoti lyties pa-
grindu.

Įrodinėdami, kad nėra tokio da-
lyko kaip rasė, parlamentarai sutiko
išbraukti šį žodį iš konstitucijos 1
straipsnio, kuris sako, kad visi pilie-
čiai yra lygūs prieš įstatymą „nepri-
klausomai nuo kilmės, rasės ar reli-

gijos”.
Vietoje žodžio „rasė” jie įrašė žodį

„lytis” ir dabar naujame straipsnio
projekte sakoma, kad visi piliečiai
yra lygūs,  „nepriklausomai nuo ly-
ties, kilmės ar religijos”. 

Tačiau parlamentarai nepritarė
pasiūlymui įvairių aukštų pareigy-
bių pavadinimus visame dokumente
padaryti moteriškos giminės.

Tad kol kas „prezidentas” toks ir
lieka, nenumatant „prezidentės”.

Migracija gali nulemti Europos likimą
Berlynas (BNS) – Vokietijos kanc-

lerė Angela Merkel  perspėjo, kad mig-
racijos iššūkis gali nulemti Europos li-
kimą.

Toks jos pareiškimas pasirodė li-
kus vos kelioms valandoms iki Euro-
pos Sąjungos viršūnių susitikimo, ku-
riame Bendrijos lyderiai veikiausiai
susirems dėl tolesnio kelio sprendžiant
naujai plykstelėjusią įtampą dėl mig-

rantų.
„Europa turi daug iššūkių, bet

migracija gali nulemti Europos liki-
mą”, – sakė A. Merkel vokiečių parla-
mentarams.

Europa gali nuspręsti „įveikti šį iš-
šūkį taip, kad žmonės Afrikoje ir kitur
tikėtų, jog vadovaujamės savo verty-
bėmis  ir imamės daugiašalio, o ne
vienašalio būdo”, – sakė A. Merkel.

Privalomoji karo tarnyba paaugliams
Paryžius (LRT.lt) – Prancūzijos

vyriausybė pristatė planą, kuriuo sie-
kiama grąžinti privalomąją karo tar-
nybą visiems šešiolikamečiams. 

Naujoji privalomosios karo tar-
nybos tvarka galiotų vaikinams ir
merginoms, sulaukusiems 16 metų, ir
apimtų du etapus. Pirmame, kuris
truktų mėnesį, paaugliai mokytųsi pi-
lietinės kultūros. Tai, pasak vyriau-
sybės, leistų jauniems žmonėms kur-

ti tarpusavio santykius ir suprasti
savo vaidmenį visuomenėje.

Paaugliai savanoriškais pagrin-
dais dirbtų labdaros organizacijose, po-
licijos, kariuomenės ir ugniagesių
struktūrose. Kitas etapas truktų nuo 3
mėnesių iki metų ir būtų siejamas su
saugumu bei gynyba.

Tačiau būtų leidžiama rinktis ir
kitas savanorystės rūšis – aplinkos, pa-
veldo ir socialinės globos srityse.

Viršūnių G-7 susitikime JAV ir kitų partnerių nuo-
monės apie Rusiją išsiskyrė. Daily�News�nuotr.

Vyčio skulptūra. „Kauno�diena“�nuotr.
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Ar žinojote, kad oficialiai Guinnesso rekordų knygo-
je įregistruotas sunkiausias pasaulio dviratis yra su-
konstruotas Lietuvoje, Žemaitijoje, Telšių rajone
esančiuose Degaičiuose? 

Pasaulio rekordus fiksuojanti Didžiosios Brita-
nijos „Guinness World Records” agentūra net
1 416 kilogramų sveriantį dviratį, kuriuo gali-

ma važiuoti minant pedalus, pripažino sunkiausiu pa-
saulio dviračiu. Ankstesnio rekordinio dviračio svo-
ris nesiekė tonos. Sunkiausio pasaulyje dviračio idė-
jos autorius – jau tryliktą Guinnesso rekordą pasiekęs
Degaičių seniūnas Antanas Kontrimas. Jo iniciatyva
beveik pusantros tonos sveriantis dviratis buvo pa-
gamintas dar 2016 metais, tačiau dvejus su puse
metų truko susirašinėjimas su pasaulio rekordus re-
gistruojančia „World Guinness Records” organizaci-
ja. Bet pagaliau degaitiškiai gali džiaugtis, kad jų mies-
telio parke šalia seniūnijos stovi sunkiausias pasau-
lio dviratis. Siekiant rekordo pripažinimo, dviratis
buvo sveriamas metrologinę patikrą turinčiomis
svarstyklėmis, geodezininkų išmatuotoje aerodrome
atkarpoje juo reikėjo nuvažiuoti mažiausiai 100 met-
rų, važiavimą filmuojant ir stebint specialistams. 

„Registruodami sunkiausią pasaulio dviratį,
užtrukome net dvejus su puse metų. Dviratį teko per-
daryti, iš naujo sverti ir atlikti bandomąjį važiavimą
stebint specialistams, kol galiausiai pasaulio re-
kordų agentūra oficialiai pripažino dviratį sun-
kiausiu pasaulyje. Vargome tikrai daug, tačiau ran-
kų nenuleidome –žemaičiai nepasiduoda”, – rody-
damas oficialų „Guinness World Records” sertifikatą,
džiaugėsi idėjos autorius Antanas Kontrimas.

Beveik pusantros tonos sveriančio dviračio,
kurį laisvalaikiu sukonstravo Albinas Rimkus, ratai
yra pagaminti iš girnapusių. Kad būtų įmanoma min-
ti pedalus, o dviratis važiuotų, buvo sumontuotas re-
duktorius, per kurį galinis ratas varomas grandine.
Dviračio ilgis yra 283 centimetrai, aukštis – 180 cm,
plotis – 135 cm. Sunkiausią pasaulyje 1 416 kilogra-
mų dviratį galima apžiūrėti šalia Telšių esančiame
Degaičių parke, kuris pernai tapo valstybiniu gam-
tos paveldo objektu. 

Data, miestas, kuriame žais

Prancūzija�–�Argentina (birželio�30�d.,�Kazanė)�
Urugvajus�–�Portugalija (birželio�30�d.,�Sočis)
spanija�–�Rusija (liepos�1�d.,�Maskva)�
Kroatija�–�Danija� (liepos�1�d.,�Žemutinis�Naugardas)
Brazilija�–�Meksika (liepos�2�d.,�Samara)��
Belgija�–�Japonija (liepos�2�d.,�Rostovas�prie�Dono)��
Švedija�–�Šveicarija (liepos�3�d.,�Sankt�Peterburgas)� �
Kolumbija�–�Anglija (liepos�3�d.,�Maskva)�

Pasaulio futbolo čempionate ketvirtadienio vakarą
baigėsi intriguojančios grupių kovos. Tapo aišku, kad
pasaulio futbolo čempione taps nauja rinktinė, ka-
dangi visišką fiasko patyrė vokiečiai, kurie nesugebėjo
išsikapstyti į kitą etapą.  

Po paskutinių rungtynių, kur 0:2 nusileido Pie-
tų Korėjai, Vokietija F grupėje su trimis taškais
liko paskutinė. Vargais negalais į kitą etapą iš-

sikapstė Argentina, o nelengva buvo ir Brazilijai bei
kitiems čempionato favoritams. Aštuntfinalyje iš-
vysime ir čempionato šeimininkę Rusiją, tačiau
jame nebus neblogą futbolą demonstravusių, bet ne-
sėkmingai kovas užbaigusių Afrikos komandų. 

Čempionato aštuntfinaliuose laukia daugybė int-
riguojančių kovų, o jos jau prasidės šeštadienį, kai
pirmosios susikaus Prancūzijos ir Argentinos na-
cionalinės komandos. 

Pasaulio čempionato
aštuntfinalio poros 

Vokietijos rinktinės treneris Joachim Löw pabrėžė, jog
komanda nebuvo verta vietos aštuntfinalyje, nes nė
vienose rungtynėse nesugebėjo dominuoti. 

Vokietijoje tvyro visuotinis nusivylimas ir liū-
desys. Pasaulio čempionų titulą gynusi šios ša-
lies rinktinė nepateko į Rusijoje vykstančių

planetos pirmenybių aštuntfinalį. Vokiečius ištiko pa-
starųjų metų pasaulio čempionų prakeiksmas. Nė vie-
ną iš tris pastaruosius čempionatus laimėjusių rink-
tinių kitose pirmenybėse nepatekdavo į atkrinta-
mąsias varžybas. Tokia nesėkmė 2010-aisiais aplan-
kė italus, 2014-aisiais ispanus, o dabar fiasko ištiko vo-
kiečių rinktinę. Varžovų neįbaugino Paskutinėse F
grupės rungtynėse Vokietijos rinktinei reikėjo nu-
galėti Pietų Korėjos komandą. Buvusieji pasaulio čem-
pionai didelėmis pajėgomis atakavo varžovų vartus
visų rungtynių metu. Tačiau jiems dažniausiai pri-
stigdavo tikslumo. O rungtynių pabaigoje Vokietijos
futbolininkai praleido du įvarčius ir pralaimėjo Pie-
tų Korėjai rezultatu 0:2. 

Nors Vokietijoje pasigirdo raginimų atleisti
rinktinės vyriausiąjį trenerį Joachim Löw, vokiečių
futbolo sąjungos (DFB) prezidentas Reinhard Grindel
pranešė, kad to daryti neketina. R. Grindel teigimu,

Vokiečiai po fiasko: 
gėda ir neviltis  

Vieną geriausių sezonų klubo istorijoje sužaidęs
Kauno „Žalgiris” iškovojo svarbiausią pergalę už
aikštelės ribų – dar bent vieneriems metams Kaune
lieka vyriausiasis treneris Šarūnas Jasikevičius. 

Viliojančių pasiūlymų turėjęs specialistas ilgai
nedvejojo ir nusprendė toliau siekti aukš-
čiausių tikslų su gimtąja savo miesto ko-

manda, kurioje baigęs auksinę krepšininko karjerą
iškart užsivilko trenerio kostiumą. „Kaune ir ‘Žal-
giryje’ turiu pačias geriausias sąlygas tobulėti kaip
treneris. Čia mano namai, mano gimtinė, su šeima
čia jaučiamės gerbiami bei mylimi. Turime nuostabią
‘Žalgirio’ areną, idealią infrastruktūrą, puikiai ko-
mandą palaikančius aistruolius, todėl kartu su klu-
bo vadovybe ir treneriais tęsime pradėtus darbus ir
sieksime džiuginti Lietuvos krepšinio aistruolius ko-
vingu bei geru žaidimu”, – apie sprendimą likti Kau-
ne kalbėjo Š. Jasikevičius.  

Kauno komandą į Eurolygos finalo ketvertą
praėjusį sezoną atvedęs kaunietis buvo gavęs pasiū-
lymą dirbti ir NBA lygos Toronto „Raptors” ko-
mandos trenerių štabe, bet pagundoms atsispyrė ir
nusprendė pradėtus darbus tęsti Lietuvoje. 

Š. Jasikevičius lieka
„Žalgiryje”

Lietuvos krepšinio rinktinė atrankoje į pasaulio čem-
pionatą ir toliau žengia be pralaimėjimų. Ketvirtadienį
Gdanske sunkiai įsibėgėję Dainiaus Adomaičio auk-
lėtiniai užtikrintai įveikė Lenkiją 79:61 (14:17, 22:8,
17:22, 26:14). 

Naudingiausiai nugalėtojų komandoje žaidė
Domantas Sabonis. Pasaulio čempionato C
grupės atrankos varžybose mūsų šalies na-

cionalinė rinktinė kol kas žengia be pralaimėjimų.
Paskutines grupės rungtynes lietuviai žais sekma-
dienį Vengrijoje su vietos rinktine. 

Vienvaldė C grupės lyderė Lietuvos rinktinė jau
yra užsitikrinusi vietą kitame varžybų etape, tačiau
pergalės prieš lenkus ir vengrus yra svarbios dėl to,
kad pirmojo etapo rezultatus komandos su savimi
„nusineš” į antrąjį atrankos varžybų etapą, kur
bus suformuota nauja 6 komandų grupė. 

NBA „bokštų” vedama
Lietuvos rinktinė pamokė

Lenkijos krepšininkus  

Lietuvos parolimpietis 
ieškojimų takelyje 

išvystė rekordinį greitį 
Lietuvos parolimpietis Kęstutis Skučas 2018 m. sezoną
vadina bandymų metais. Ne vieną sporto šaką iš-
mėginęs kaunietis šiemet alsuoja ambicija sudrebinti
Europą vežimėlių lenktynėse. 

Jam įkvėpimo suteikė „Grand Prix” varžybose
Šveicarijoje įspūdingai pagerinti asmeniniai re-
kordai. Taip pat naujas vežimėlis, gerokai pra-

plėtęs lengvaatlečio galimybių ribas. Dėl to kol kas
mažiau dėmesio tenka disko metimui, tačiau su me-
timų sektoriumi K. Skučas atsisveikinti irgi neskuba
– šiemet Europos čempionate startuos ir vežimėlių
lenktynėse, ir disko metimo varžybose. Paskutine re-
peticija prieš Europos čempionatą K. Skučui taps
„Grand Prix” serijos varžybos Berlyne. Europos čem-
pionatas irgi vyks Vokietijos sostinėje, todėl tai – pui-
ki galimybė ,,apšilti kojas”. Skučas neslepia, kad ge-
riausiai jaučiasi vidutiniuose nuotoliuose ir tai
sieja su patirtimi kitoje sporto šakoje – plaukime. 

Lietuvos sporto universitete dėstantis K. Skučas
nuo 2017 m. rudens treniruojasi ir varžosi naujuoju
vežimėliu. Danijoje pagamintas ir šešis tūkstančius
eurų kainavęs „Wolturnus” žirgas pakeitė seną, nuo
1992 m. tarnavusį vežimėlį. Pastarąjį prieš ketvirtį
amžiaus K. Skučui padėjo įsigyti Arvydas Sabonis. 

,,Kitais metais pasaulio čempionate konkuren-
cija bus žymiai didesnė. Tada žiūrėsiu. Jeigu seksis,
galvosiu apie Tokijo parolimpines žaidynes. Turiu
išsiaiškinti, kas yra kas, bet kol kas neskubu kažko
atsisakyti. Manau, kad gyvenimas natūraliai viską
sudėlios į savo vietas”, – įsitikinęs K. Skučas. „Grand
Prix” lengvosios atletikos varžybose Vokietijoje bir-
želio 30 – liepos 1 d. dalyvaus 16 lietuvių.

Žemaitiškas dviratis 
pripažintas sunkiausiu 

pasaulyje 

Parengta pagal Lietuvos žiniasklaidąGalutinė Vokietijos vieta čempionate – 23-ioji, žemiau už
Iraną. Scanpix�nuotr.

J. Löw geriau už bet kurį kitą galimą kandidatą pa-
sirengęs treniruoti Vokietijos rinktinę. Pats J. Löw
buvo savikritiškas ir pareiškė, kad jo komanda nu-
sipelnė pralaimėti bei pasitraukti iš varžybų jau gru-
pių etape. „Tai istorinis įvykis. Esu tikras, kad tai
sukels neigiamą visuomenės nuomonę Vokietijoje.
Mums reikėjo spausti Pietų Korėjos rinktinę ir
įrodyti pranašumą. Tačiau nesugebėjome to pada-
ryti ir galiausiai praleidome įvarčius. Manau, kad
nusipelnėme pralaimėjimo, – susikrimtęs kalbėjo J.
Löw.

Tai buvo pirmas kartas nuo 1938 metų, kai Vo-
kietijos rinktinė nesugebėjo įveikti pirmo etapo bar-
jero. 
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RASA SĖJONAITĖ

Danijos Karalystė – valstybė Euro -
pos šiaurinėje dalyje, tarp Bal ti-
jos ir Šiaurės jūros – visada

buvo laikoma geriausiu pavyzdžiu Lie-
tu vai, kuri siekė tokios pačios socialinės
ir ekonominės gerovės. Tiems, kas do mė-
josi Danijos istorija ir jos monarchais,
be garsiojo dano, pasaulyje gerai žino-
mo pasakininko Hanso Kristiano An-
derseno (Hans Christian Andersen), gir-
dėjo ir tai, kad Danija aukso raidėmis
įrašyta kaip žydų gelbėtoja – tai unika-
lus reiškinys visoje Europoje. Tai vienas
iš nedaugelio kolektyvinio pasiprieši-
nimo atvejų Trečiojo reicho okupuotose
teritorijose. Danų pastangomis net 95
proc. vietos žydų išgyveno, ir tai lėmė
danų charakteris, aukšta jų pilietinė mo-
ralė, o išskirtinis orių danų altruizmo ir
drąsos pavyzdys ir šiandien rodomas
kaip tvirtas požiūris į žmogaus teises.
Tokią Daniją, kurioje iki šiol veikia ne
etninis, o pilietinis nacionalizmas, yra
pažinęs ne vienas šios šalies imigrantas.
Tarp jų – ir beveik penkiolika metų su
pertrau komis šioje Skandinavijos šaly-

je gy venanti ir mūsų tautietė iš Pane-
vėžio Rasa Masevičienė. 

Ar iki atvykstant į Daniją ką nors bu-
vote girdėjusi apie šią šalį?  

Gėda prisipažinti, bet net nežino-
jau, kad didysis rašytojas, nuosta-
biausių pasakų autorius Andersenas
yra kilęs iš Danijos, kad jis yra danų
nacionalinis pasididžiavimas. Neži no-
jau, kad  genialųjį William Shake spear
Danijos Kronborgo pilis įkvėpė su-
kurti garsiąją tragediją „Hamle tas”,
kurio veiksmas būtent ir vyksta Da-
nijoje. Tikrai, labai mažai žinojau apie
šią šalį. 

Kodėl ir kaip pasirinkote gy venimą Da-
nijoje? 

Kaip ir daugelis merginų, 2002 m.
atvažiavau pagal AuPair (auklių) prog-
ramą ir kurį laiką šioje šalyje dir bau
vienoje šeimoje vaikų aukle. Po mo-
kyklos baigimo norėjau užsidirbti pa-
pildomų pinigų mokslams ir visada
planavau grįžti į Lietuvą. Tąsyk trum-
pam grįžau į gimtinę. Čia sukū riau šei-
mą, netrukus gimė dukrytė. Su vyru

Anderseno šalyje lietuvė ilgisi 
lietuviškos vaikystės 

Pajūrio smėlis – beveik kaip Lietuvoje. Asmeninio�albumo�nuotraukos

galutinai apsisprendėme iš vykti, kai
2008 m. prasidėjo ekonominė krizė.
Negaliu pasakyti, kad man Lietuvoje
buvo visai blogai, bet mes matėme, kad
gyvendami nuo algos iki algos savo ša-
lyje dėl ekonominių sunkumų nie-
kaip negalėsime sukurti geresnės at-
eities sau ir savo dukrai. Nesinorėjo ap-
siriboti tik išgyvenimo sąlygomis, kai
pinigų užtenka vien tik buičiai, o vis-
kam kitam jų nuolat trūksta, kai ri-
bojami tavo poreikiai keliauti, kai ne-
gali nueiti į brangesnį koncertą ar
parodą.

Ar lengvai pritapote prie naujos ap-
linkos?

Kai atvykome, čia irgi buvo eko no-
minė krizė, imigrantų antplūdis, didelė
darbo konkurencija. Man nebu vo sun-
ku, nes juk buvau jau pagy venusi Da-
nijoje, čia ir mokslus buvau baigusi, tu-
rėjau draugų. Darbą radau gana grei-
tai. Tiesa, gal iš pradžių buvo šiokių to-
kių rūpesčių dėl būsto, laikinai teko
pas draugus pagyventi. Ir vėliau, kai
atvyko šeima, ne iš kar-
 to pagerinome savo bui-
tį. Tada apsistojome ne-
dideliame butelyje Ko-
pen hagoje, o dabar jau
kuris laikas gyvename
toliau nuo sostinės, nuo-
mojamame name. Nuo-
savo būsto dar ne drįsta-
me pirkti, nes labai pa-
kilusios kainos, ir mus
Danijos nekilnojamojo
turto specialistai atkal-
binėja nuo šio sprendi-
mo. 

Integraciniai sun-
kumai lengvai įveikia-
mi, kai moki kalbą ir ne-
tingi dirbti. Daniškoje
visuomenėje pritapti
nėra sudėtinga, nes da-
nai yra drau giški ir vi-
sada, jeigu tik yra būti-
nybė, išties pagalbos ran-
ką. 

Štai mūsų vienos pa-
žįstamos lie tuvės vyras
nusižudė, ji liko viena
su dviem mažamečiais
vaikais. Danai kaimynai
visą mėnesį nešė jai
mais tą, rūpinosi jos bui-
timi ir tokiu dėmesiu pa-
rodė neįkainojamą žmo-
gišku mą. Danai bet ko-
kioje, net ir sudėtingiausioje situacijoje
bando ieškoti sprendimo būdų. Nie-
kuomet neuž simerks prieš skriau-
džiamą, nie kuomet nepaliks likimo

Rasa dirba bendrovėje, kuri teikia įvairiapuses konsultacines paslaugas. 

valioje bėdos ištikto žmogaus. Jie so-
cialiai labai atsakingi.

Ką šiuo metu veikiate Dani joje?
Danijoje baigiau socialinių pas -

laugų vadybos ir turizmo mokslus ir
šiuo metu esu vienos konsultacinių pa-
slaugų bendrovės partnerė. Kon sul-
tuoju į Daniją atvykusius lietuvius
tiek juridiniais, tiek privačiais klau-
simais. Mūsų įstaiga yra sukū rusi pla-
tų paslaugų tinklą, turime internetinį
puslapį ir naujai atvy ku siems pade-
dame sutvarkyti visus do kumentus, tei-
kiame kitokią visokeriopą pagalbą. 

Nuo Nepriklausomybės pra džios lie-
tuviai visada geriausių valstybės kūrimo pa-
vyzdžių ieškojo skandinaviškame gyvenimo
mo delyje. Ar labai mes savo mentali tetu ir
gyvenimo būdu skiriamės nuo danų?

Man teko vertėjauti lietuvių šei-
 moms, kurios nemoka danų, anglų
kalbos, bet atvykę į Daniją kažkodėl
kratosi danų pagalbos, nors šie jiems
siūlo įvairias socialines integracijos

programas, siūlo aktyviau dalyvauti
įvairiuose visuomeniniuose rengi-
niuose, kurie skatina bendruomeniš ku-
 mą. Danai nesupranta, kai atvykusie-
 ji atsisako panašios pagalbos ir, žino-
ma, tuomet ir požiūris į imigrantus
būna šiek tiek kitoks. Danai nemano,
kad rodydami tokį išskirtinį dėmesį at-
vykusiems jie kišasi į jų šeimos rei-
kalus, nors lietuviai dažnai traktuoja,
kad taip įkyriai siūloma pagalba yra
būtent bandymas peržengti jų priva-
tumo ribą. Tai turbūt yra didžiausias
skirtumas tarp lietuvių ir danų. 

Sociologiniais tyrimais nustatyta, kad
Danijoje gyvena lai mingiausi žmonės. Gal
Jūs galite pasakyti, koks gi tas daniškos lai-
mės kodeksas?

Patys danai labai nustemba, kai jų
apie tai paklausi. Jie mato tuos tyrimus
ir mano, kad tik tam tikra dalis ap-
klaustųjų teigia tokius da lykus. Žino-
ma, kad danai gali daug sau leisti dėl
gyvenimo kokybės, nes šioje šalyje so-
cialinis sektorius vei kia aukščiausiu
lygiu, tačiau, kita ver tus, nemaža dalis
danų serga dep resija, patiria nuolat
stresą, ypač tie, kurie užima aukštesnes
pareigas ir kuriems tenka nemaži dar-
bo krūviai. Manau, paklausti apie lai-

Šeima Danijoje nepatiria jokio priešiškumo.
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Vaidas Saldžiūnas, „Delfi” kores pondentas gynybos
klausimais, skelbia straipsnį („Pakeliui į Lietuvą pa-
s kui JAV šarvuočius: nereklaminis žy gio veidas”)
apie JAV karius, at vykusius į pratybas Lietuvos teri-
torijoje, tarp kurių – ir lietuvis, šarvuočio ginklininkas
Lukas Natkevičius.  

Lukui pasisekė – jo dalinio pirmoji stotelė
buvo netoli gimtosios Ma rijampolės, buvu-
siame sovietinia me Kazlų Rūdos aerodrome,

kur įrengtame poligone nuo birželio 6 d. važinėjo šar-
vuočiai „Stryker”, vi sureigiai „Humvee” ir kita ka-
rinė technika. Palapinėse apsigyveno šimtai JAV ka-
rių. Lukas džiaugėsi, kad vadui leidus jį galėjo ap-
lankyti ir mama, kuri, žinoma, atvažiavo su cepeli-
nais. Amerikoje Lukas atsidūrė prieš dešimtmetį, kai
jo tėtis laimėjo žaliąją kortelę. Tuomet jam buvo 13
m. Pradžioje apsigyveno Floridoje, vėliau persikėlė
į New Jersey, kur baigė mokyklą ir tapo JAV piliečiu.
Lukas netgi buvo sulaukęs šaukimo į Lietuvos ka-
riuomenę, tačiau į gimti nę atvyko kaip JAV karys.
Uniformą jis užsivilko prieš 3 m. Į Lietuvą jis atvy-
ko kaip šarvuočio „Stryker” va do štabo ginklininkas.
Jo dalinys yra apsistojęs už 1,3 tūkst. km nuo Lietu -
vos, Vilseck miestelyje Vokietijoje, iš kur jis gali au-
tomobiliu aplankyti mamą. 

JAV pajėgų Europoje organizuojamose pratybose
„Kardo kirtis” (Saber strike) birželio 3–15 d. iš viso
dalyvavo 18 tūkst. karių iš 19 NATO ir partnerių ša-
lių. Straipsnio autorius rašo, kad „Pratybų plana-
vimas pra sidėjo dar prieš 2 metus, o didelę da lyvių
dalį – iki 7 tūkst. sudaro ame rikiečiai. Pavyzdžiui, į
Lietuvą atvy kę tūkstančiai JAV karių atvyko su bri-
tų ir vokiečių inžinieriais. Tiek iš tų kalbų, kad JAV
apleidžia Europą. Iš pirmo žvilgsnio – tai jau tradi-
cinės, įprastos, kasmetinės pratybos, kurių metu JAV
iš savo bazių Vakarų Euro poje į Lenkiją ir Baltijos
šalis permeta sausumos pajėgų elementus. 2-asis ka-
valerijos pulkas, dar vadinamas dragūnais, su ‘Stry-
ker’ vilkstinėmis atrieda nuo 2015-ųjų. Bet jei tuomet
pirmuoju ‘dragūnų žygiu’ siekta simboliškai nura-
minti sąjungininkes – Baltijos šalis, kurios suneri-
mo dėl sa vo saugumo po Rusijos agresijos prieš Uk-
rainą 2014-aisiais, tai šiemet ‘Kardo kirtis’ yra visai
kitokio lygio pratybos. Ne tik savo dydžiu, bet ir am-
bicingesniais, civiliams ne visada matomais tikslais”.

Karinių mašinų galima buvo sutikti visos Lie-
tuvos keliuose (dažniausiai naktį). Dalis į Kazlų Rūdą
atvykusių amerikiečių pajudėjo į Ruklą, kita – į Pa-
bradę, Vilnių, Kau ną, Panevėžį ar Latviją. Toks ju-
dėjimas vyksta ir plačiau regione – Len kijoje bei Es-
tijoje. 

O dabar šiek tiek žinių tiems, kurie domisi, ko-
kia gi karinė technika buvo pasiųsta į Lietuvą.
Kaip teigia žurnalistas, „kartu su įprastais ‘Stryker’,
kurie ginkluoti 12,7 mm kulkosvaidžiais, į Lietuvą
atriedėjo ir naujausi ‘Stryker’ modeliai su bokš teliais
ir 30 mm pabūklais. Vos per dvejus metus sukurti ir
pernai per rekor diškai trumpą laiką į JAV armiją pri-

Tarp JAV karių Lietuvoje – ir lietuvismę šie danai labai nustebtų ir tikrai savęs nelaikytų
laimingiausiais pasaulyje. Antra vertus, jie vis dėl-
to patenkinti, kaip valdoma jų šalis, patenkinti eko-
nomika ir visose gyvenimo srityse puikiai veikian-
čia sistema.

Kaip sekasi saugoti savo lietuviškas šaknis?
Lietuvių bendruomenės yra dvi. Toji, kuri yra že-

myninėje šalies dalyje, yra labai aktyvi. Čia telkiasi
daugiau lietuvių, ir jų veiklai yra daugiau galimybių
ir erdvės. Svarbi vi siems kraštiečiams veikianti litua -
nistinė mokyklėlė, o nuolat  vykstantys lietuviškumą
puoselėjantys ren giniai neleidžia patiems mažiau-
 siems pamiršti savųjų šaknų.

Dukrytė kalba lietuviškai, bet į Lietuvą važiuoja kaip į sve-
čius.

Mano dukra nuo dvejų metukų gyvena Danijoje
ir natūralu – net ir tvirtai žinodama savo šaknis, vis
dėlto Daniją laiko pirmąja savo tė vyne. Nors mes na-
mie kalbame lietuviškai ir mūsų dukrytė irgi kalba
lietuviškai, švenčiame visas tautines šventes, vis dėl-
to, kai pasakau, kad važiuosime namo į Lietuvą, ji
mane pataiso, kad jos namai yra Danija, o į Lietuvą
ji važiuoja į svečius. Tai turbūt kol kas liūdniausia
emigracijos grimasa.  

Gal svarstote apie grįžimą į Lietuvą? 
Vienu metu mes labai svarstėme ir norėjome grįž-

ti, ir jau net pla navome, ką veiksime Lietuvoje, nes
ir aš, ir vyras turime universalias specialybes. Ži-
noma, stabdo lėti socialinės sistemos reformos pro-
cesai, ir situacija tikrai negerėja. Apskritai – glumina
ir požiūris į grįžtančius: „Ko čia sugrįžote?” Tad šiam
laikui kol kas susilaikome nuo grįžimo į Tėvynę.
Lauksime, kol dukrai sukaks 18 metų, tada galbūt žiū-
rėsime. 

Kas labiausiai Jus žavi Da nijoje?
Man Danijoje viskas patinka. Ir danai patinka.

Niekada nesu paty rusi jokio priešiškumo. Patinka gy-
 venimo būdas, patinka, kai gali daug dirbti ir užsi-
dirbti. Viduriniosios klasės pilietis čia gali leisti sau
kur kas daugiau pramogų. Man patinka, kad jauni-
mas gali studijuoti nemokamai. Danijos universite-
tai labai gerai žinomi pasaulyje, yra aukšto lygio. Man
labai patinka nuostabūs darbdavių ir darbuotojų san-
tykiai, ta vadinamoji lygybė. Žavi daniškas darbda-
vių požiūris – kuo darbuotojas bus laimingesnis, tuo
jo darbas bus na šesnis, tuo didesnę naudą jis duos.
Tarkime, kai pakalbu apie tai su draugais Lietuvoje,
ten darbdavių po žiūris į darbuotoją šviesmečiais nu-
 tolęs nuo daniškųjų darbo santykių. 

Prie ko iki šiol negalite pri prasti ir ko labiausiai pasi-
ilgstate iš Lietuvos?

Priprasti niekaip negaliu prie lietingo oro, kuris
tęsiasi kur kas ilgiau ir dažniau, nei saulėtos dienos.
Tai šiek tiek slegia. Pasiilgstu šei mos, pasiilgstu vie-
tų, kur prabėgo mano vaikystė. Anksčiau labai pa-
siilgdavau lietuvių kalbos, dabar, kai tenka vos ne kas-
dien bendrauti lietuviškai, tai šis ilgesys sėkmingai
kompensuojamas.     

statyti šarvuočių modeliai tokį greitošaudį pabūk-
lą turi neatsitiktinai. JAV generolai perspėjo, kad ne-
 didelio intensyvumo konfliktams, pavyzdžiui, taikos
palaikymo misijoms kurti mobilūs įprasti ‘Stryker’
yra nepakankamai apsaugoti nuo potencialaus prie-
šininko – Rusijos ginklų. Naujesni ir masiškai ga-
minami arba modernizuojami rusų šar vuočiai turi

silpnus šarvus, bet yra ginkluoti 30 mm pabūklais,
kurie gali prakirsti ‘Stryker’ šarvą. O ameri kie čių
šarvuotis su 12,7 mm kulkosvai džiu vargu ar iš di-
delio atstumo įgel tų rusiškam. Todėl naujieji ‘Stry-
ker’ su 30 mm pabūklu yra ir geriau ap saugoti”.

Rašoma, kad buvo ir rečiau su tinkamos tech-
nikos – sistema „Aven ger”. Iš esmės tai tas pats vi-
sureigis „Humvee” tik su artimojo nuotolio prie-
šlėktuvinės gynybos sistema „Stin ger”. Tokių raketų
turi ir Lietu vos kariuomenė.

Kaip teigiama straipsnyje, pana šiu metu buvo
planuotos ir nacionalinės Lietuvos kariuomenės
pratybos „Perkūno griausmas” – didžiausios tokio po-
būdžio per keliolika metų. Jų sudėtinė dalis – spe-
cialiųjų operacijų pajėgų pratybos „Liepsnojantis ka-
 lavijas”, kurios savo ruožtu yra ir re gioninių SOP
pratybų „Trojan Foot print” dalis. Jūroje – dešimtys
laivų birželio pradžioje dalyvavo pratybose „Baltops”,
kurių metu Lenkijoje bei netoli Klaipėdos išsilaipi-
no desantas. Aviacijos mėgėjų tinklalapiuose buvo ga-
lima stebėti žvalgybinių orlaivių skrydžių suin-
tenstyvėjimą: virš Lie tu vos, Lenkijos ir Baltijos jū-
ros. Prie „Baltops” prisijungė ir JAV lėktuv nešio
„USS Nimitz” aviacija. Iš Ad rijos jūroje patruliuo-
jančio lėktuv nešio pakilę naikintuvai „F/A-18 Super
Hornet” ir elektroninės kovos lėktuvai „E/A-18
Growler” atskrido iki pat Baltijos jūros ir t. t. 

Anot teksto autoriaus, pratybos „Kardo kirtis”
gali priminti gerokai mažesnę Šaltojo karo laikų pra-
tybų REFORGER versiją.

Parengta pagal „Delfi.lt”

Pratybose – Lukas Natkevičius antras iš dešinės. JAV�kariuomenės�nuotr.

Į gimtinę – su JAV kario uniforma.          V.�Saldžiūno�nuotr.



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

ką „Draugo’’ laikraštį. Prisiminkite Draugo fondą savo testamente.
Keletas stambesnių palikimų užtikrins „Draugo’’ 

laikraščio gyvavimą daugelį metų! 

Draugo fonDas • 4545 W. 63rd st., Chicago, IL 60629 •
tel: 773-585-9500 • www.draugofondas.org
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PETRAS V. KISIELIUS, MD, FACS
INKSTŲ,�PūSLėS,�PROSTATOS�
GYDYMAS�BEI�CHIRURGIJA

Center�for�Health
1200�S.�York,�Elmhurst,�IL�60126

Tel. 331-221-9004

ChirurgAi

ViDAuS LigoS 

oDoS LigŲ SPECiALiStAi

AKiŲ LigoS

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

Joliet,�IL�60435
Tel. 815-741-3220

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

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

920-320-6344

LInAS SIDRYS, MD
AKIŲ LIGOS–ChIRURGIJA–AKINIAI

2701�W�69�th�St.,�Chicago,�IL
5706�W�111th�St.,�Chicago�Ridge,�IL
Tel. 708-636-6622

DR. ELIGIJUS LELIS
Akių ligos ir chirurgija

1192�Walter�St,�Lemont,�IL�60439
963�N.�129th�Infantry�Dr.�#110

Joliet,�IL�60435
Tel. 815-723-1854

Stuburo ir SKAuSmo LigoS 

SUREnDER LAL, MD
Specialybė - vidaus ligos
7722�S.�Kedzie�Ave.
Chicago,�IL�60652

Tel. 773-434-2123
Valandos�susitarus

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

ir partneriai Illinois Pain Institute
Nugaros,�sprando,�galvos,�sąnarių,�
sužeidimų�darbovietėje�bei�kitų�vietų

skausmo�diagnozės�ir�gydymo�specialistai.
Elmhurst: 630-748-3300

Elgin: 847-289-8822
McHenry: 815-363-9595

Barrington: 847-852-2000
www.illinoispain.com

DR. K. JUCAS
Odos�ligų�specialistas�gydo�odos�

teigiamus�ir�neigiamus�auglius�ir�žaizdas.
Kosmetinė�chirurgija.

3235 W. 111 St, Chicago, IL 60655
773-233-0744 arba 773-489-4441

DAntŲ gyDytojAi

DR. JOVITA KERELIS
DANTŲ�GYDYTOJA

9525�S.�79�th�Ave.,�Hickory�Hills,�IL

Tel. 708-598-8101

DR. LInA POŠKUS
Dantų�gydytoja

11739�Southwest�Hwy,�
Palos�Hts,�IL�60463

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

DR. L. PETREIKIS
DANTŲ GYDYTOJA

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

Tel. 708-598-4055
Valandos�susitarus

DR. DALIA E. CEPELĖ, DDS
Dantų�gydytoja

10745�Winterset�Dr.
Orland�Park,�IL�60467

708-873-9074
Valandos�susitarus

DR. RAMUnĖ MACIJAUSKAS
Dantų�gydytoja

9356�S.�Roberts�Road
Hickory�Hills,�IL

Tel. 708-598-2131
Valandos�susitarus

DR. DALIA JODWALIS
Dantų gydytoja
15543�W.�127th�St.
Suite�101,�Lemont,�IL
Tel. 630-243-1010

Valandos�susitarus

DR. GAILĖ V. ČERnIAUSKAS
DANTŲ GYDYTOJA

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

www.parkridgesmiles.com

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

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 

PADEDAME SURASTI, NUPIRKTI IR ATVEŽTI 
AUTOMOBILIUS IŠ BET KURIO JAV AUKCIONO.
PERSIUNČIAME AUTOMOBILIUS IR DETALES.

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

.
KEPYKLA IR DELIKATESAI

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

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

www.vytistours.com
info@vytistours.com

4024�235th�St.,�Douglaston,�NY�11363

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

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

ATSTOVYBĖ ČIKAGOJE

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

LIETUVĄ

1-800-778-9847

Teiraukitės mūsų 2018 m. brošiūros. Ją galite patys išsispausdinti adresu:
www.vytistours.com

Specialios turistinės kelionės į Baltijos kraštus 2018 m.
Dėl�informacijos�skambinkite�Ritai�Penčylienei

Kainas sužinoti ir užsisakyti vietas galite 
www.vytistours.com

Siūlome informaciją apie specialias nuolaidas
Atsiųskite savo el. pašto adresą

Specialios turistinės kelionės į Baltijos kraštus ir į Dainų ir Šokių Šventę 2018 m. 
Dėl informacijos skambinkite Ritai Penčylienei
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,,Surašymo” nr. 84 atsakymas
Pažymėtuose�langeliuose: LEDKALNIS. ,,Draugo”�kryžiažodį

,,Surašymas” nr. 84
Išsprendė�ir�mums�atsa�kymus�at�siun�tė:

Raimis Kairys, Chicago,�IL
Antanas Rusinas, Aurora,�IL

Nuoširdžiai�dėkojame�sprendėjams.�

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

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

Ar�žinote,�kad�vienas�didžiausių�interneto
prekybos�svetainių�„Amazon“�turi�labai
gražią�programą,�pavadinimu�„Smile“,
skirtą�paremti�pelno�nesiekiančias�or-

ganizacijas?�„Amazon“�nuo�kiekvieno�pir-
kinio�skiria�0.5�proc.�išleistos�sumos�jūsų�pasi-

rinktai�organizacijai�–�jums�tai�nekainuoja�nė�cento.

Perkant dovanėles iš „Amazon”, kviečiame pasirinkti „Draugas
Foundation” organizaciją. Taip papildomai neišleisdami nė cento, jūs

paremsite „Draugo”, „Draugas News” ir „Lithuanian heritage” leidinius.

Kaip� tai� padaryti?� Ruošdamiesi� apsipirkti� „Amazon”,� įveskite� smile.ama-
zon.com/ch/36-3916303 interneto�adresą.��Dėkojame�už�paramą�– net�ir�ma-
žiausia�auka�yra�reikšminga�ir�reikalinga!��Praneškite�apie�tai�kitiems!�

DRAUGAS, 4545 W. 63rd Street, Chicago, IL 60629 

administracija@draugas.org

www.draugofondas.org

NAUJIEMS PRENUMERATORIAMS 

metams – 120 dol. pusmečiui – 65 dol. 

internetinė (pdf) metams – 99 dol. 3 mėn. – 30 dol.

Siunčiu�_____________�dol.�

Vardas,�pavardė�________________________________________

Adresas:�______________________________________________�

Miestas�___________________�valstija______�zip�____________

Čekį�siųskite:�
DRAUGAS, 4545 W. 63rd. St., 

Chicago, IL 60629
Tel.�773-585-9500����www.draugas.org

Tapkite�
DRAUGO 
skaitytojais

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

Aušra Kriščiūnaitė Padalino
Broker/savininkė

Kalbame�lietuviškai,�ispaniškai,�angliškai

Patirtis – daugiau nei
35-eri metai

PERKA

Advokatas
GInTARAS P. ČEPĖnAS

6436�S.�Pulaski�Rd.,�
Chicago,�IL�60629

Tel. 773-582-4500
Valandos�pagal�susitarimą

ADVOKATAIREAL ESTATE

BRAnGIAI PERKU 
GINTARO DIRBINIUS

IR GINTARO GRYNUOLIUS.
tel. 708-603-5494

SIŪLO DARBĄ

Martroy Electronics

siūlo darbą 
elektronikos technikui.

Atlyginimas – nuo 14 dol.
iki 25 dol. per valandą.

Skambinti 708-369-9129

ir kviesti Ray.

Moteris ieško pagyvenusių�žmonių
priežiūros�darbo�24/7.� Su�patirtimi,
vairuoja,��kalba�angliškai.�Gali�dirbti
bet� kurioje� valstijoje.�Tel. 847-281-
6659.

PeRKRauStYMaS – MOVING
20 metų patirtis

arvidas tel. 773-251-2170
arnoldas tel. 331-642-5225

PARDAVIMAS�IR�TAISYMAS
MIGLINAS TV

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

PASLAUGOS
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Atkelta iš 1 psl.

Rotary klubo atstovus lengva at-
pažinti – jie nešioja ženkliukus, kuri-
uose pavaizduotas 24 dantų dantratis ir
užrašas „Rotary Inter national” mėly-
name fone. Rotary pavadinimas kilęs
nuo žodžio „rotation”: pirmieji narių
susirinkimai vykdavo kas savaitę vis
kitose vietose. 

Kaip aiškina Wikipedia, Rotary –
tarptautinis labdaros klubas, jungiantis
aukštos reputacijos verslininkus ir
profesionalus. Bendrija, laikydamasi
tarnavimo idealo, vykdo humani-
tarinius projektus, ugdo ir skatina
dorovinius profesinės veiklos pradus,
tarptautinį tarpusavio supratimą, gerą valią ir
taiką.

Tarptautinė Rotary veikla nu kreipta kovai prieš
poliomelitą visa me pasaulyje. Kita sritis – remti stu-
dentų mokslą užsienyje, padėti bendruomenėms
vykdyti humanitarines veiklas.  

Čikagos lietuvių Rotary klubo nuveiktus lab-
daringus ir paramos darbus apžvelgė
verslininkė Eglė Vasiliauskienė.

Klubo tikslas – pagelbėti lietuvių
bendruomenei Amerikoje, taip pat
paremti projektus Tėvynėje Lietu voje. 

Jau daug metų lietuvių klubas
parūpina mokymo priemonių lietu-
viškoms mokykloms Čikagoje, taip pat
remia Pasaulio lietuvių centrą. 

Dar viena graži įsimintina veikla
– per renginius paremta lietuviška
Švč. Mergelės Marijos Gimimo baž -
nyčia Marquette Parke, taip pat kasmet
teikiama parama lietuvių ko mandai,
dalyvaujančiai Čikagos ma ratone.

Rotary club of  Chicagoland

VITALIUS ZAIKAUSKAS

Ketvirtadienį, birželio 28 d., Vilniuje, Katedros aikš-
tėje, atidarytas šimtmečiui paminėti skirtos Dainų
šventės „Vardan tos…” informacinis paviljonas.
Dainų šventė prasidės birželio 30 d. ir truks visą sa-
vaitę  – iki liepos 6 d. Šventėje dalyvaus net  36 tūkst.
dalyvių, iš jų  daugiau kaip pusantro tūkstančio – pa-
saulio lietuviai iš 15 šalių (Airijos, Argentinos, Aust-
ralijos, Belgijos, D. Britanijos, JAV, Kanados, Latvi-
jos, Lenkijos, Rusijos, Švedijos, Ukrainos, Vokietijos).

Paviljone visos šventės metu bus galima rasti in-
formacijos, kas kur vyksta, renginių žemėlapių,
įsigyti apyvartinių Dainų šventės monetų, ku-

rias išleido Lietuvos bankas, o nukaldino Lietuvos
monetų kalykla, marškinėlių, kepuraičių, atminimo
ženklų, kt. simbolikos. 

Sveikindama šventės organizatorius ir daly-
vius kultūros ministrė Liana Ruokytė-Jonsson Dai-
nų šventę vadino iškiliausiu metų renginiu, ypač mo-
mentą, kai lietuviai visame pasaulyje vienu metu gie-
dos „Tautišką giesmę”. Šventės organizatoriams, ko-
lektyvų vadovams ministrė dėkojo už didžiulį triū-

Lithuanians dosniai remia kilnias veiklas Lietuvo-
je. Klubas prisidėjo perkant medicinos aparatūrą Ši-
aulių ligoninei, padėjo atidaryti pieno banką neišneši-
otiems naujagimiams Kauno klinikose. 

Puikiai žinoma Rotary klubo parama perkant in-
sulino pompas vaikams Lietuvoje, kai jų įsigijimo
nerėmė ligonių kasos. 

Iškilmingo dešimt metų jubiliejaus susirinkimo
metu prisaikdintas ir naujas prezidentas – Tomas As-
trauskas. Kaip paaiškino ankstesnis vadovas Darius
Jusaitis, prezidentas renkamas vieneriems me tams,
tad lietuvių klubui kasmet vadovauja vis kitas
narys. 

Jau dešimtmetį Rotary lietuviai remia kilnius projektus

Čikagos rotariečiai iškilmingai atšventė veiklos dešimtmetį. Sandra�Ščedrina�/Studio�Light�nuotraukos

Naujuoju klubo prezidentu vieneriems metams išrinktas Tomas Astrauskas (v.)
LR generalinis konsulas Čikagoje Mantvydas Bekešius
ir dainininkė Bjelle.

Šimtas Lietuvos veidų

są ir stebuklą, kurį netrukus patirsime. „Reikia pa-
sidžiaugti, kad šiemet šventėje – net 15 renginių, at-
vyksta lietuvių iš įvairiausių pasaulio šalių, pirmą
kartą turime svečių iš Japonijos, Austrijos, kurie visą
repertuarą išmoko lietuvių kalba ir prisijungs prie
Dainų šventės dalyvių. Į šventę įsilies net 11 tautinių
bendrijų kolektyvai. Tai – stebuklingas dalykas”, –
sakė ministrė. 

Iš tiesų, kada Dainų šventė prasidėjo, sunku pa-
sakyti – ar tada, kai dainininkai gavo repertuaro na-
tas ir ėmė mokytis, ar tada, kai vyko atrankos kon-

kursai, o gal tuomet, kai imta kviesti visus suvažiuoti
į Vilnių? Vyko akcija „Dainų šventės žygis per Lie-
tuvą”. 

Beje, šventės organizatoriai sukūrė didžiulę
bendruomenę „Facebook” – „Dainų šventės alumnai”,
kurioje yra beveik pusšešto tūkstančio sekėjų. Čia
žmonės, kada nors dalyvavę dainų šventėje, dalijosi
neišdildomais prisiminimais. Beje, aš pats dalyvavau
1964 m. moksleivių dainų šventėje ir dabar linksmai
prisimenu, kai traukiau dainas ,,Į mėnulį paleista
greit nuskriejo raketa…” ar italų marksistų dainą
,,Avanti o popolo, alla riscossa, bandiera rossa…”. Ži-
noma, plėšėm ir lietuviškų, tokių kaip ,,Na, ir žąsys
pas senelę – nemačiau aš dar tokių…”. Dabar ste-
biuosi ir kraipau galvą – kam galėjo kilti mintis į re-
pertuarą įtraukti tokių kvailų dainuškų. Tačiau yra
ką prisiminti – kokia buvo kelionė į Vilnių, dar se-
nuoju Kaunas-Vilnius keliu. Gerai prisimenu saulė-
tą dieną, kai mes, visas mokyklos choras, gal apie 20
ar daugiau vaikų, važiavom akmenimis grįstu keliu,
iš abiejų pusių apaugusiu medžiais, sėdėjome atvi-

rame sunkvežimio kėbule. Taip
kratė, kad neįmanoma buvo su-
sikalbėti. Dar dabar dreba žan-
dikauliai, o ausyse švilpia vė-
jas… 

Bet grįžkime į šią dieną...
„Žiūrovų laukia įspūdinga menų,
bendrystės, susitikimų šventė,
kuri prasideda jau šį šeštadienį
Kaune – mieste, kuriame 1924
m. buvo surengta pirmoji Dainų
šventė. Nuo liepos 1 d. šventė
persikels į Vilnių, kurio aikštėse,
parkuose, bažnyčiose, koncertų
salėse vyks renginiai ir koncer-

tai, kuriuose pasirodys chorai, dainų ir šokių an-
sambliai, pučiamųjų ir liaudies instrumentų or-
kestrai, folkloro kolektyvai, senųjų amatų meistrai
bei mėgėjų teatrai. Dainų šventės  ‘Vardan tos…’
idėja tapo tuo kūrybiniu pagrindu, kuris sujungia vi-
sus renginius”, – kalbėjo kultūros ministrė.

Pirmą kartą Lietuvos istorijoje liepos 1 d. Vil-
niaus Rotušės aikštėje vyks specialiai pasaulio lie-
tuviams ir Lietuvoje gyvenančioms tautinėms ben-
drijoms skirtas renginys „Šimtas Lietuvos veidų – su-
junkime Lietuvą”. Šis renginys sujungs skirtingų kar-

PLB pirmininkė Dalia Henke (antra kairėje) ir PLB atstovė Lietuvoje Vida Bandis (ant-
ra dešinėje) su Dainų šventės organizatoriais.
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„Geriausios laidojimo paslaugos”
suteikė

Žymenį

A † A
ANTANAS PAUŽUOLIS

Mirė 2018 m. birželio 27 d. Elgin, IL.
Gimė 1921 m. lapkričio 30 d. Panevėžyje, Lietuvoje.
Gyveno Hoffman Estates IL, anksčiau Čikagoje, Marquette Par-

 ko apylinkėje.
Nuliūdę liko: sūnus Rimantas, marti Patricia; sūnus Algirdas,

marti Judith; 5 anūkai, 4 proanūkai; sesuo Joana Gedrimienė su
šeima Lietuvoje.

A. a. Antanas buvo vyras a. a. Emilijos, tėvas a. a. Lino ir uoš-
vis a. a. Carrie.

Buvo Partizanų globos fondo finansininkas, priklausė Lietu vos
vyčių kuopai C-112, darbavosi Jaunimo centro taryboje, buvo ak-
tyvus Lietuvos skautų sąjungos narys, ilgametis ,,Drau go” ben-
dradarbis.

Velionis bus pašarvotas sekmadienį, liepos 1 d., nuo 3 val. p.
p. iki 8 val v. Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S. Archer
Ave. (arti Derby Rd.), Lemont.

Laidotuvės įvyks pirmadienį, liepos 2 d. Iš laidojimo namų   9
val. ryto velionis bus atlydėtas į  Švč. M. Marijos Gimi mo bažny-
čią, 2700 W. 69 th St., Chicago, IL, kurioje 10  val. ry to bus aukoja-
mos šv. Mišios už jo sielą. Po šv. Mišių ve lionis bus palaidotas Šv.
Kazimiero kapinėse. 

Kviečiame visus draugus, artimuosius ir pažįstamus dalyvauti
laidotuvėse.

Liūdinti šeima 

Laidot. direkt. Donald M. Petkus, 800-994-7600 arba 
www.petkusfuneralhomes.com

Vienerių metų mirties sukaktis

A † A
ALFONSAS KERELIS

Jau praėjo metai, kai Aukščiausiasis pasišaukė į sa -
vo namus mūsų brangų Tėtį. 

Kasdien pasigendame jo pamokomojo žodžio ir tė viš-
 kos rankos. 

Šv. Mišios už a. a. Alfonso sielą bus atnašaujamos šeš-
tadienį, liepos 7 d., 1 val. p. p. Palaimintojo Jurgio Ma-
 tulaičio misijoje Lemonte. 

Kviečiame visus gimines, draugus ir pažįstamus kar-
 tu su mumis dalyvauti šv. Mišiose ir pasimelsti už a. a.
Alfonso sielą. 

O Tu, brangus Tėti, visuomet esi su mumis. 
Ilsėkis ramybėje!

Tebeliūdinčios 
Vilija ir Svajonė

Nuoširdžiai užjaučiame ilgametę ,,Skautybės ke -
lio” redaktorę AUŠRĄ PETRY ir jos šeimą dėl bran-
gios se sutės a. a. Jūratės M. Jasaitytės Budrienės mir-
ties.

,,Draugo” leidėjai, redakcija ir administracija

tų ir tautų žmones, Rotušės aikštėje
veiks lietuvių bendruomenių paviljo-
nų miestelis, scenoje koncertuos pa-
saulio lietuvių ir 11 tautinių bendrijų
kolektyvų.

Liepos 2 d. vyks liaudies meno pa-
roda „Gyvos jungtys”, kurioje bus pri-
statyti 550 tautodailininkų darbai. Pa-
rodą sudarys istoriniai, muziejuose iš-
saugoti pirmųjų parodų dokumentai,
eksponatai ir pristatomi per pasta-
ruosius penkerius metus sukurti vaiz-
duojamosios, taikomosios, paprotinės
dailės kūriniai.

Simboliniu ugnies įžiebimu Ka-
tedros aikštėje  liepos 3 d. prasidės
Folkloro diena „Didžių žmonių žemė”.
Svarbiausias dienos akcentas – visus
vienijantis šventinis koncertas „Gre-
ta milžinų” ir vakaronės šėlsmas.

Liepos 4 d. Kalnų parku nusi-
drieks simbolinis rugių laukas. Dainų
ir šokių ansambliai, liaudies instru-
mentų ansambliai bei orkestrai, liau-
diškos muzikos kapelos, folkloro dai-
nininkai ir solistai instrumentininkai
pristatys Ansamblių vakaro programą
„Tėvyne mūsų”.

Šokių dienos pasirodymai liepos 5
d. bus rengiami du kartus – vyks die-
ninis ir vakarinis koncertai. Įspūdin-
gas šokių kompozicijas „Saulės rato ri-
timų” atliks per 8 tūkst. dalyvių iš 400
kolektyvų.

Kulminacija taps liepos 6-ąją vyk-
sianti Dainų diena „Vienybė težydi”,
kurioje dalyvaus 12 tūkst. dainininkų. 

Baigiantis Dainų dienos koncer-
tui, 21 val., visi šventės dalyviai kartu
su lietuviais visame pasaulyje giedos
„Tautišką giesmę”.

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės
(PLB) pirmininkė Dalia Henke pa-
brėžė, kad pasaulio lietuviams svar-

biausia šventės diena bus liepos 1-oji.
„Dalyviai suvažiuos iš penkių žemynų.
Ypatinga tai, kad mes visi kartu – nuo
Australijos iki Kazachstano – švęsime
Lietuvos atkūrimo šimtmetį”, – sakė
PLB pirmininkė.

Ji pati šoka Hamburgo lietuvių šo-
kių grupėje, kurią bus galima išvysti
šventėje. „Liepos 1 dieną taip pat ati-
daroma pasaulio lietuvių paroda, tad
bus galima išvysti lietuvių kilmės me-
nininkų kūrybą”, – kvietė D. Henke. 

Gausiausios miestų delegacijos –
iš Vilniaus (6008) ir Kauno (2985), ak-
tyviausi rajonai – Kauno, iš kurio į
šventę planuoja atvykti 931 dalyvis, ir
Panevėžio rajonas su 780 dalyvių. 

Iš JAV atvyko 19 kolektyvų: Los
Angeles vyrų vokalinis ansamblis „To-
limi aidai”, Atlantos lietuvių tautinių
šokių grupė „Jievaras”, Baltimorės lie-
tuvių tautinių šokių grupė „Senjorų
malūnas”, Bostono lietuvių tautinių
šokių sambūris, Čikagos lietuvių meno
ansamblis „Dainava”, Čikagos lietuvių
tautinių šokių grupė „Laumė”, Čika-
gos lietuvių tautinių šokių ansamblis
„Grandis”, Čikagos lietuvių tautinių
šokių grupė „Suktinis”, Philadelphijos
choras „Laisvė”, Lemonto Palaimin-
tojo Jurgio Matulaičio misijos vaikų
choras „Vyturys”, Clevelando lietu-
vių tautinių šokių grupė „Švyturys”,
Clevelando choras „Exultate”, Los An-
geles Lietuvių Bendruomenės liau-
diškų šokių ansamblis „Spindulys”,
Los Angeles choras „Los Angelai”,
Los Angeles lietuvių tautinių šokių
grupė „Retro”, Los Angeles vyrų vo-
kalinis ansamblis „Tolimi aidai”,
Seattle lietuvių choras „Vakarai” (gau-
siausias užsienio lietuvių choras – 70
dalyvių), New Yorko lietuvių choras,
New Yorko Maironio mokyklos choras. 
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Pranešame, kad birželio 29 d. mirė a. a. M.
Grigaliūnaitė-Žemaitienė. Apie laidotuves bus
pranešta vėliau.

� Šakių klubo metinis narių susirinkimas įvyks
liepos 8 d., sekmadienį, 12 val. p. p. Švč. Mer-
gelės Marijos Gimimo parapijos salėje. Kvie-
čiame dalyvauti narius ir norinčius priklausy-
ti šiam klubui. 

� Organizuojama vienos dienos išvyka au-
tobusu į ,,Bristol Renaissance Faire” (prie Il-
linojaus-Wisconsino sienos) – rugpjūčio 4 d.,
šeštadienį. Išvykstame – 9 val. r., grįžtame –
apie 6 val. v. Kaina suaugusiam – 50 dol., vai-
kui – 30 dol. Daugiau informacijos Švč. M. Ma-
rijos Gimimo parapijoje tel. 773-776-4600
arba 773-860-7547 (Audra).

pAS MUS
IR

AplINk MUS

California Lithuanian Credit Union
Santa Monica, CA

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

Savings   1.20% 
IRA         1.40% 

Credit Cards  |  Mobile Banking 
International & Domestic Wires
Teen Accounts | College Savings

Lietuvos vaikų globos būrelis „Saulutė” dėkoja�už�aukas,�skirtas��padėti
vargingai� gyvenantiems� vai�kams� ir� studentams� Lietuvoje.� Auko�jo:� Gražina
Blekaitis�– 200 dol. a.�a.�Irenos�Jankauskienės�atminimui;�Rosemarie�Ignash�– 8
dol.,�Danguolė�Sadūnaitė-Sealey�– 900 dol.,�Lydia�Griauzdienė�– 500 dol. Labai
ačiū.� „Saulutė” („Sunlight Orphan Aid”), 1133 Amber Dr., Lemont, Illinois
60439, tel. 630-243-7275, el. paštas: indretijunelis@sbcglobal.net

Advokatas
VYTENIS LIETUVNINKAS

4536 W. 63 Street
Chicago, IL 60629

(Skersai gatvę nuo „Draugo”)

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

Namams pirkti paskolos 
duodamos mažais mėnesiniais 

įmokėjimais ir prieinamais nuošimčiais.
Kreipkitės į 

Mutual Federal Bank, 
2212�West�Cermak�Road.�

Tel. (773) 847-7747

104th Annual
LITHUANIAN DAYS!

August 11-12, 2018
Sat. 11 am – 5 pm --- Sun. noon – 4 pm

NEW LOCATION:
ANNUNCIATION BVM Church Hall 

7 South Broad Mountain Ave., Frackville. PA
Longest Consecutive Ethnic Festival in the USA!

ENTERTAINMENT
Food, Music and Dancing

Folk Arts/Crafts
Vendors & Cultural Exhibits

ADMISSION - $5
www.kofl144.weebly.com

„ar liko dar amerikoje lietuvių?” 

Tuo suabejojo ,,Suktinio” šokėjai, kurie kartu su kitomis aštuoniolika
JAV grupių, chorų ir ansamblių dalyvaus šimtmečio Dainų šventėje
Lietuvoje. FB�nuotr.

,,Mes jau čia!” – nusileidę Vilniaus oro uoste džiaugėsi Antanas, Domas
ir Rita Rašymai iš Čikagos.            FB�nuotr.

Tęsiame labai gražią mūsų visų tradiciją
liepos 6-ąją kartu giedoti Tautišką giesmę.

Visas lietuvių bendruomenes kviečiame penktadienį 12:45 val.
po pietų susirinkti prie Pal. J. Matulaičio misijos Lemonte. Gie-
doti pradėsime 1 val. p. p. Bus teletiltas su Lietuva ir viso pasaulio
lietuviais. Nepamirškite vėliavų ir tautinės atributikos.

Pernai pabandėme, o šiemet tęsiame tradiciją –
sugiedokime Tautišką giesmę su 4 milijonais lietuvių, išsibarsčiusių
po visą pasaulį! Renkamės liepos 6 d., penktadienį, 10:30 val.
r. prie Stanfordo universiteto Menų muziejaus (Cantor Arts
Center at Stanford University 328 Lomita Dr, Stanford, California
94305). Nepamirškite lietuviškos atributikos!

Liepos 6 d.
Šimtmečio tautiška giesmė – Navy Pier

Nepamirškime geros nuotaikos ir tautinės atributikos! Su-

sitikime visi 7:45 val. v. Navy Pier (600 E. Grand Ave, Chi-

cago, IL 60611), ištieskime 30 metrų „Vienybės vėliavą”

ir 8 val. v. visi kartu giedokime Tautišką giesmę!


