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Lietuvoje tęsia 
senelio darbą – 10 psl. 

Kiekvieną daiktą noras nuspalvina, o turėjimas blukina – Marcel Proust

Studentė iš Čikagos:

Lietuvoje ir dirbau, ir šokau

REGINA JUŠKAITĖ-ŠVOBIENĖ

Birželio 29 d. – liepos 9 d. Lietuvos vyčiai suren-
gė kelionę į Lietuvą. Šioje ekskursijoje dalyva-
vo Lietuvos vyčių centro valdyba bei nariai iš Ca-

lifornijos, Connecticuto, Floridos, Illinojaus, Massa-
chusetts, Michigano, New Jersey, New Yorko ir Ok-
lahomos – iš viso 41 nario grupė. Kelionės tikslas –

aplankyti tėvų, senelių bei prosenelių gimtąją šalį, at-
švęsti Lietuvos atkūrimo šimtmetį, pastatyti Lietuvos
vyčių organizacijos kryžių – Marijos koplytstulpį Kry-
žių kalne, susitikti su Šiaulių vyskupijos vyskupu Eu-
genijumi Bartuliu, dalyvauti Lietuvos dainų šventėje
bei aplankyti žymias, istorines vietoves. Kelionę or-
ganizavo kelionių agentūros savininkė Rita Penčylienė
iš ,,Vytis Tours” New Yorke. – 4 psl.

Kelionė baigėsi – liko brangūs prisiminimai

Lietuvos vyčiai Raganų kalne. R. Juškaitės-Švobienės nuotr.

NERIJA ČUPLINSKAITĖ

2018-aisiais daugelis išeivių iš anksto pla-
navo skristi į Lietuvą švęsti Nepriklauso-
mybės atkūrimo šimtmečio. Aš buvau
viena iš jų. Lietuvoje turėjau du tikslus: šok-
ti Šokių dienoje, kuri buvo didžiosios Dai-
nų šventės dalis, ir pagal Lietuvių  išeivi-
jos studentų stažuotės (LISS) programą, at-
likti medicinos stažuotę Kaune.  Į Europą
su šeima išskridau balandžio 19-ąją – pir-
miau kelioms dienoms į Londoną, o tada
– į Lietuvą ruoštis šventei.

Tautinius šokius šoku  „Grandies”
ansamblyje  Čikagoje. Mažą mūsų
grupelę repetuoti kas savaitę,

sekmadienį, University of  Illinois
Urbana (UIUC) suburdavo Daina Po-
likaitytė, o kai grįž davome į Čikagą,
šokius su visa studentų grupe toliau
tobulino Gintaras Grinkevičius. Šo-
kių dienai pasiruošti buvo ne juokas.
Daug valandų repetavome, išsiuntėme
į Lietuvą savo grupės šokių įrašus ir
su nerimu laukėme atsakymo. Atro-
do, kad pašokome gana gerai, nes į
Lietuvą išvykome.                         – 7 psl.

„Grandies” ansamblio šokėjos – Nerija Čuplinskaitė  (k.) ir Marija Čyvaitė.
Asmeninio archyvo nuotr.



Dainų šventės man sukelia alergiją. Jaučiu,
kad skaitantis šiuos žodžius nejučiom krūp-
telėjo, mažų mažiausiai nustebo arba tiesiog
pasipiktino. Visos paminėtos reakcijos tikrai
yra suprantamos ir pagrįstos – juk didžiajai
daliai lietuvių Lietuvoje ir visame pasaulyje
kas ketverius metus vykstanti šventė yra
vienas svarbiausių renginių, kuriuose trokš-
ta dalyvauti chorai, šokėjai, įvairūs folkloro an-
sambliai. Jiems ruošiamasi kone visus tuos
ketverius metus, nuo šventės iki šventės,
lyg kokiai olimpiadai: repetuojama, taupomi pinigai arba
ieškoma rėmėjų tolimai kelionei į tėvų ar senelių tėvy-
nę, rūpinamasi tautine atributika ir t.t. Turbūt labai ne-
mandagiai ir įžeidžiamai dalyvių, ypatingai išeivijos lie-
tuvių ausiai gali nuskambėti mano žodžiai, tačiau drįs-
tu juos ištarti dėl vienintelės priežasties – o būtent dėl
tos trokštamos ir šūkiais deklaruojamos vienybės. 

Kokia čia vienybė, sakysite, jei abejojama rengi-
niu, kuris pastaraisiais metais didžia dalimi yra
skirtas vienybės tarp pasaulio lietuvių stipri-

nimui? Tad iškart pabrėžiu, jog tik dėl šios idėjos, dėl
tikslo susiburti ir dainuoti visiems pažįstamas dai-
nas, šokti visų išmoktas polkas ir kitus tautinius šo-
kius, prisistatyti vieni kitiems ir pabendrauti, val-
gant tą patį kuklų maisto davinį, geriant lietuvišką
mineralinį ar net pasiryžtant gerti nevirintą vandenį
tiesiai iš čiaupo, pripažįstu Dainų šventės egzista-
vimą šių dienų Lietuvoje. 

Ar šio argumento pakanka, kad tradicija būtų tę-
siama? Galbūt, nes bemaž 30 metų gyvendami ne-
priklausomoje valstybėje nesugalvojome kito būdo
suburti į viena pasaulio lietuvius ir švęsti karaliaus
Mindaugo pradėtą Lietuvos valstybingumo kelio
pradžią. Tik kodėl vis dar tęsiame sovietinėje Lie-
tuvoje suformuotas šios šventės tradicijas? Turiu gal-
voje beveik nesikeičiantį dainų ir šokių repertuarą,
vienodus stilizuotus tautinius drabužius – uniformas,
kareiviškas rikiuotes aikštėje, pompastiką su iškil-
mingais ir truputį ,,pagrabiniais” pranešėjų balsais,
lyg jie skelbtų apie grėsmes valstybei, ir kodėl tiek

daug šventėje pagoniškų simbolių statistiškai krikš-
čioniškos Lietuvos šventėje bei agrariniais ženklais
persmelktų apipavidalinimų? Visa tai ir sukelia
man alergiją, nes labai jau primena tuos laikus, kai
pati dalyvavau toje šventėje ir prisimenu repeticijas,
kuriose buvo patiriamas ne tik fizinis nuovargis, bet
emocinė įtampa dėl baimės ne taip pasisukti, nu-
krypti nuo linijos, nes tuojau pat sulaukdavome spi-
gių mokytojų – dresuotojų šūkavimų, kartais pra-
turtintų rusiškais keiksmažodžiais, o kur dar di-
džiulis dainų ir šokių muzikos garsas, sklindantis iš
garsiakalbių....

Visa tai buvo panašu į Gegužės 1-osios paradą su
raudonom vėliavom ir Lenino portretais, tik ne
taip linksma. Šiandien, ačiū Dievui, nebėra leninų,
sovietinės atributikos, bet kažkoks labai ryškus
įspaudas liko ir primena anuos laikus. Nesidalinčiau
tokiomis įžvalgomis su jumis, jei taip jausčiausi tik
aš vienintelė Lietuvoje, stebinti šiųmetinę, Lietuvos
šmtmečiui skirtą Dainų šventę „Vardan tos”. Tiesa,
ne visi drįsta kitokią nuomonę išsakyti viešai, nes
ji labai priešiškai sutinkama daugumos, laikant ją
įžeidimu visų pirma dalyviams, kurie tikrai nuo-
širdžiai ir džiugiai ruošėsi, aukojo savo atostogų lai-
ką kelionei, patyrė nepatogumų, išlaidų ir vis dėlto
buvo laimingi dalyvavę. Žinau, kad dar ilgai nešio-
sis širdyje ir mintyse gerą įspūdį, sugrįžę į savo na-
mus Lietuvoje, kitose Europos šalyse ar už Atlanto.
Ir  ruošis kitai šventei. O visokie kritikai, tokie, kaip
šių eilučių autorė, tegul ir lieka su savo mintimis ir
prisiminimais.

Tačiau atsiprašydama dėl skepsio šventės turi-
nio atžvilgiu, skubu padėkoti už galimybę susitikti

su trečios ir ketvirtos kartos išei-
vijos lietuviais, su giminaičiais, ku-
rie puikiai kalba lietuviškai, kurie
moka daugiau lietuviškų dainų ir
šokių negu aš ir mano vaikai, kurie
verkė džiaugsmo ašaromis, ženg-
dami eisenoje su viso pasaulio lie-
tuviais Gedimino (ne Lenino) pros-
pektu. Skubu padėkoti ir už patyri-
mą, kad nepaisant mus skiriančių
valstybių sienų, vandenynų ar kal-
nų, mes, Lietuvos ir išeivijos lietu-

viai domimės tais pačiais dalykais: vieni važiuoja-
me į Akropolį, o kiti – į muziejus, vieni nori į Kernavę
ir piliakalnius, o kiti – pažinti visas Vilniaus baž-
nyčias ir pasiklausyti koncertų. O kad mano kritiš-
ka mintis pradžioje neliktų tik piktu papurkštavimu,
išdrįsiu perduoti keletą, panašiai vertinančiųjų
šventės turinį, pasiūlymų ateičiai. 

Su karaliumi Mindaugu pasukome krikščio-
niškos Europos link, turėjome ir dvarus, ne tik
valstiečių ūkius, išmokome krikščioniškų giesmių,
kurias ir šiandien giedame, žinome partizanų dainų,
kurios buvo sukurtos miškuose, jiems kovojant
prieš okupantus, juk mokame ir Sibiro tremtinių dai-
nų. Daugelis mūsų mielai dainuojame šiandieninių
Lietuvos kūrėjų parašytas balades apie laisvės kovas.
Kodėl jų nesigirdėjo Dainų šventėje, turint omeny-
je, kad 2018-ieji  paskelbti ir partizanų vado Adolfo
Ramanausko-Vanago metais? Gal tarpukario dainų
šventės tradicijas verta praturtinti tuo, kuo gyve-
name,  kvėpuojame,  kas  rūpi šiandien? Lietuvių jau-
nimas sunkiai skiria rugius nuo kviečių, nežino dau-
gumos pagoniškų simbolių, tačiau vis dar moka lie-
tuviškai kalbėti ir dainuoti. Išeivijoje gyvenantys yra
sukūrę puikių dainų, taip pat ir Nepriklausomybės
laikų emigrantai. 

Kaip būtų gera, kad pasidalintume savo kūryba,
naudodamiesi šiuolaikinėmis technologijomis, visi
išmoktume ir dainuotume. Gal tai irgi būtų žingsnis
vienybės link? Pažintume vieni kitus tikrai geriau,
o ir bendravimo per tuos ateinančius ketverius me-
tus būtų daugiau, nes juk ne tik atsiųsi dainą, bet ir
paklausi: „Kaip gyveni? Koks ten pas jus oras Was-
hingtone,  Berlyne ar Adelaidėje? ” 
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Vardan tos
JŪRATĖ KUODYTĖ

Prezidentė išlydėjo „Misija Sibiras”

Prezidentė Dalia Grybauskaitė, Pre-
zidentūroje susitikusi su „Misija
Sibiras 18” komanda, liepos 19

dieną išvykstančia į Kazachstaną, pa-
linkėjo sėkmės įveikti visus iš-
šūkius, atlikti numatytus darbus
ir parsivežti vertingų įspūdžių,
kuriais galėtų pasidalyti ir su
tais, kuriems šios kelionės adre-
sai yra jų skaudžios biografijos
dalis, ir su jaunąja karta, kuri at-
eityje perims istorinės atminties
saugojimo misiją.

Rusijos Federacijos ambasa-
dai Lietuvoje atsisakius „Misija
Sibiras’18" dalyviams išduoti vi-
zas, kai iki suplanuoto išvykimo
į tremties vietas Sibirą, Krasno-
jarsko krašte, buvo likęs mažiau
nei mėnuo, šiemetinės misijos
ekspedicijų maršrutai pasuko į
Vidurinę Aziją – į Kazachstaną. 

Pasak Prezidentės, jokios
dirbtinės kliūtys negali sukliu-
dyti pilietinei jaunimo iniciaty-

vai pagerbti stalinizmo aukų, kaip neį-
manoma nuneigti istorinės tiesos apie
mūsų tautos patirtą genocidą. Ši atmintis
visada bus gyva, ir tai patvirtina jaunimo

patriotinis pasiryžimas atlikti šių metų žy-
gius, nepaisant trikdžių. Šiemetinė misija
yra išskirtinė dar ir tuo, kad ji taip pat
įprasmina Lietuvos valstybingumo atkū-

rimo šimtmetį. Valstybės su-
sigrąžinimas buvo didžiausia
mūsų tremtinių ir politinių
kalinių svajonė bei viltis. 

Šalies vadovė per pirmą-
ją kadenciją, 2011 m. spalį,
lankydamasi Kazachstane, nu-
vyko į vieno iš lagerių vietą,
kur buvo ištremtos lietuvės
moterys. Prezidentė ten ati-
dengė atminimo akmenį.

Ekspedicijos komanda ke-
liauja į Kazachstano Kara-
gandos, Džezkazgano ir Bal-
chašo apylinkių stepes. Bu-
vusioje Kazachijos SSR veikė
kelios dešimtys lagerių, ku-
riuose buvo kalinami apie 20
tūkstančių politinių kalinių iš
Lietuvos. Pagal lietuvių trem-
ties įkalinimo ir palaidojimo
mastą Kazachstaną lenkia tik
Rusija. 

Pastarąjį kartą Kazachs-
tane „Misija Sibiras” lankėsi
2009 metais. 

ELTA
Prezidentė D. Grybauskaitė: „Misija Sibiras” įprasmina valstybės šimtmečio atkūrimą.

Mariaus Morkevičiaus nuotr.



kilusių jėgų bendradarbis. Bet štai, kad Sąjūdis pa-
kilo prieš Sąjūdį – čia jau blogis. Kaip parodė Persi-
tvarkymo sąjūdžio 30-mečio minėjimas, Sąjūdžio
pradininkai, tarp kurių dar buvo didelė dalis pro-
sovietinių veikėjų ir komunistų, pakilo į kovą su vė-
lesnio – Atgimimo sąjūdžio ideologija ir veikėjais, o
iš principo – su iš Atgimimo sąjūdžio išsirutulioju-
sia Tėvynės sąjunga bei jo vadovu Vytautu Lands-
bergiu. Netrukus po 30-mečio minėjimo žiniasklai-
doje pasirodė dabartinio tautininko, buvusio Persi-
tvarkymo sąjūdžio tarybos nario Gintaro Songailos
viešas laiškas Atgimimo sąjūdžio vadovui Vytautui
Landsbergiui, kaltinant jį užgrobus valdžią Sąjūdy-
je ir pasisavinus Sąjūdžio autoritetą. Per visus ne-
priklausomybės metus Landsbergiui tyliau ar gar-
siau buvo priekaištaujama, kad jis neva nustūmė Ro-
mualdą Ozolą. V. Landsbergis, atsakydamas į Son-
gailos laišką, paaiškino, kad jis Sąjūdžio taryboje
buvo išrinktas, ne pats pasiskyrė, ir išrinktas vien-
balsiai. 

Reikia priminti, kad pirminį Sąjūdį daug kas sie-
ja neva su iš KGB einančia iniciatyva – tai buvęs jau-
nųjų kgb-istų noras nustumti senąją kgb-istų kartą
ir paimti valdžią sovietuose. ...Bet čia pasimaišė tas
nelemtas Landsbergis... Apie tai, kad Sąjūdį įsteigė
KGB, nuomonę pati esu girdėjusi iš a.a. vyskupo An-
tano Vaičiaus, kai dariau su juo interviu Krikščionių
demokratų laikraščiui „Apžvalga” apie 1996-uosius.
Jis darė išvadą iš konkretaus pavyzdžio savo aplin-
koje Telšiuose. Sakė, tuomet atbėgęs pas jį pažįstamas
žmogelis ir entuziastingai paprašęs palaiminimo:
„Vyskupe, kurkime Sąjūdį, aš ką tik iš partijos ko-
miteto, ten leido...”

Visai natūralu, kad Persitvarkymo sąjūdžio
ideologas Romualdas Ozolas tuomet atsisakė Atgi-
mimo sąjūdžio vadovo posto, nes suprato, kad su
Landsbergiu atėjo kitas sluoksnis žmonių – parti-
zanų, tremtinių ir disidentų atstovai ir jie perima ini-
ciatyvą. Todėl galima sakyti, kad Ozolas buvo doras
žmogus ir kaip buvęs Lietuvos Socialistinės Res-
publikos Aukščiausiosios Tarybos pirmininko A. Ast-
rausko ideologinis patarėjas – kalbų rašytojas – ne-

sigviešė į atgimstančios Lietuvos
valdžią. 

Todėl skaudžiausia, kad su Per-
sitvarkymo sąjūdininkais susigie-
dojo radikali tautinio jaunimo są-
junga „Pro Patria”, kurios atstovai
minėtame Persitvarkymo sąjūdžio
30-mečio minėjime ir buvo įgalioti
pasakyti bjauriausius žodžius apie
Atgimimo sąjūdžio sukurtą Nepri-

klausomą Lietuvą. Kadangi „Pro Patria” vardą pa-
staruoju metu viešumoje matome labai dažnai, kyla
įtarimas, kad tas Persitvarkymo sąjūdžio – „Pro Pa-
tria” konglomeratas, juodindamas viską, kas iki
šiol Nepriklausomos Lietuvos yra padaryta ir men-
kindamas Atgimimo sąjūdžio veikėjus, ketina imti
valdžią Lietuvoje. Praktiškai ant Tėvynės sąjungos
lavono, – galima taip įsivaizduoti. 

Štai kaip „Drauge” rašo „Pro Patria” atstovas Do-
vilas Petkus: „Prieš tris dešimtmečius įvykusi Są-
jūdžio banga turėjo tikslą išlaisvinti lietuvių tautą
iš sovietinės tironijos. Ir tą ji pasiekė. Kita vertus, ta
banga ir žymūs Sąjūdžio atstovai buvo greitai nu-
stumti į tautos ir valstybės kūrimo paraštes. Dėl to
praėjus trisdešimčiai metų matome Lietuvos vals-
tybę, kuriai sunkiai sekasi konkuruoti globalioje rin-
koje, o švietimo sistemoje diegiamas kosmopolitinis
konformizmas ruošia ne valstybininkus ir patriotus,
bet tą globalią rinką aptarnaujančius žmogiškuosius
resursus – emigrantus”.

Tai sutapimas?

Gerai, kad jaunimas siekia tautiškumo, kad
gina lietuvių kalbą ir lietuviškumą, bet, atrodo,
kad jie nesusigaudo arba sąmoningai nemato, kad su-
sidėjo su priešingos ideologijos žmonėmis. Juk mi-
nėtame Persitvarkymo sąjūdžio minėjime kandida-
tu į prezidentus buvo iškeltas Arvydas Juozaitis, ku-
ris 1990 m. kovo 11-ąją Aukščiausiosios Tarybos pir-
mininku išrinkus Atgimimo sąjūdžio vadovą V.
Landsbergį, o ne Komunistų partijos sekretorių A.
M. Brazauską, pavadino tai istorine klaida. 

Ir dar kyla nerimas dėl to, kad „Pro Patria” sva-
joja užmegzti santykius su nacionalistinėmis jėgomis
Europoje, o jų, žinome, dauguma yra finansuojama
iš Kremliaus arba yra tiesiog Putino ideologijos sim-
patikės. Kažkoks nesusipratimas...

Kad R. Karbauskio ir Persitvarkymo sąjūdžio –
„Pro Patria” veiksmai yra koordinuojami, nors
muša į vienus vartus, neturiu jokių įrodymų. Bet su-
sigiedoti gali, nes priešas – vienas. 
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Demokratija yra geriausias iki šiol
išrastas visuomenės gyvenimo bū-
das, bet ir demokratijos sąlygomis

gali įvykti bjaurių dalykų. Vienas iš to-
kių gali būti valdančiosios „valstie-
čių” partijos vado Ramūno Karbauskio
inicijuojamas 2008–2016 m. politinės
situacijos „tyrimas” Seime. Kaip mano
politikos ekspertė Rima Urbonaitė, tai
nukreipta prieš opozicinę Tėvynės sąjungą-
Lietuvos krikščionis demokratus ir buvusį
premjerą Andrių Kubilių. Ir tai ne vienas bandymas
šiuo metu išstumti iš politinio lauko iki šiol dar ne-
susikompromitavusią, iš Atgimimo sąjūdžio gimu-
sią nepriklausomybininkų politinę jėgą, kuri šiuo
metu pirmauja apklausose.

Kur slypi pavojai

Iš pirmo žvilgsnio atrodytų, kad nieko čia bai-
saus – jeigu buvusi valdžioje partija nieko blogo ne-
padarė, ko bijoti tyrimo? Deja, rezultatai gali būti
abejotini, nes tyrimas rengiamas iš keršto, mat kon-
servatoriai nuolat kelia klausimus dėl Karbauskio
turtų kilmės, o Karbauskis į tuos klausimas de-
monstratyviai neatsakinėja. Štai prieš Prezidentę
buvo išmestas kaltinimas, kad ji susirašinėjo su ko-
rupcijos byloje dabar besikapanojančiu Liberalų są-
jūdžio vadu E. Masiuliu. Iš tų laiškų turinio maty-
ti, kad ji žinojo, jog liberalas turi ryšių su verslo kon-
cernu „MG Baltic”, kuris irgi dabar dalyvauja mi-
nėtoje korupcijos byloje. Žiniasklaidoje nuolat buvo
kartojama, kad Prezidentė kalta, jog žinojo ir nieko
nedarė, nestabdė korupcijos. Bet tuo metu jau vyko
šios korupcinės bylos dalyvių sekimas, ir, supran-
tama, ji neturėjo teisės viešinti dalykų, kuomet buvo
renkama medžiaga ir laukiama progos juos užkar-
dyti. Nepaisant to, žiniasklaida nuolat kalė, nes buvo
suinteresuotų (tas pats korupcija kaltinamas vers-
lo koncernas turi ne vieną žiniasklaidos priemonę),
kad Prezidentė yra kalta, nešvari, neskaidri... Ir įka-
lė: neseniai paskelbta visuomenės apklausa parodė,
kad pasitikėjimas Prezidente nukrito iki žemiausio
per jos abi kadencijas lygio, ir ji iškrito iš aukš-
čiausiai vertinamo politiko pozicijų. 

Taip gali atsitikti ir su Tėvynės sąjungos tyri-
mu. Nors tuo metu, kai premjeru buvo Andrius Ku-
bilius, vyko didelio masto pasaulio ekonomikos ir
finansų krizė, ir Europos Sąjungos politikai žavėjosi,
kaip Lietuva susitvarkė su problemomis, „tyrimo”
metu (o iš tiesų keršijant konservatoriams) nuolat
žiniasklaidoje šaukiant apie kokias nors neįrodytas,
iš konteksto ištrauktas žinias, galima žmonėms
bus įteigti nuomonę, kad tai yra neskaidru, nesą-
žininga, neteisinga. Tuo labiau kad politikos eks-
pertė R. Urbonaitė iš R. Karbauskio pateiktų tyri-
mo tezių sako net nesuprantanti, kas norima tirti –
viskas taip plačiai apimta ir abstrakčiai išreikšta,
tačiau neatmeta galimybės, kad tyrimo išvados
gali atsirasti valstiečiams parankiu priešrinkimi-
niu laikotarpiu. Taigi tokiu būdu norima laimėti ki-
tus rinkimus. 

„Kadangi paties tyrimo pagrindimas tiek silp-
nas, kad akivaizdu, jog argumentai nėra išdėstyti pa-
kankamai aiškiai, gerai apgalvotai. Nes mes mato-
me keistus norus nustatyti, kodėl laiku nebuvo
imtasi priemonių. Nori išsiaiškinti visas faktines ap-
linkybes, nėra aišku, nei kokie sprendimai juos do-
mina, nei kuriuos politikus. Tai aš manau, kad čia
yra noras toliau kapstytis politinių oponentų spin-
tose. Ir ieškoti skeletų. Ir labai tikėtina, kad vienas
ar kitas skeletas atsiras. Arba sukonstruojamas”, –
sako politologė, mananti, kad skandalingos infor-
macijos konstravimo apie valstiečių politinius opo-
nentus nebus išvengta.

Taigi Karbauskiui reikia įrodyti, kad visi blo-
gi, visi vagys, tik „valstiečiai” geri. O naujosios ko-
misijos darbo terminas kaip tik baigiasi prieš Pre-
zidento ir Europos Parlamento rinkimus. Klausimą
kelti Seime pakankamai balsų jau surinkta, nes di-
džioji „valstiečių” frakcija, surinkta iš atsitiktinių
žmonių, kurie nepasireiškė nei iki Seimo rinkimų,
nei tapę Seimo nariais, sąžiningai atidirba gerada-
riui Karbauskiui už parūpintas šiltas vietas, ir
„teisingai” kilnoja rankas.

Bėdos po vieną 
nevaikšto

Čia dar būtų pusė bėdos – politikoje audrų vi-
sada pakako. R. Karbauskis, „gimęs” iš koalicijos su
Kazimira Prunskiene, niekada nebuvo iš Sąjūdžio

Keisti sutapimai
AuDRONė V. ŠKIuDAITė

Iš Lietuvos – ne tik geros žinios…
Mūsų tautiečius, keliavusius

po Lietuvą, lydėjo ne tik tei-
giamos nuotaikos. Netikė-

tas skaudus įvykis apkartino či-
kagiškio Rimanto Dirvonio vieš-
nagę tėvynėje. Lietuvos spauda
praneša apie tai, kad pirmadienį,
liepos 16 dieną į eismo įvykį pate-
ko buvęs ilgametis Šiaurės Ame-
rikos lietuvių fizinio auklėjimo ir
sporto sąjungos (ŠALFASS) vado-
vas Rimantas Dirvonis. Jo vairuo-
jamas automobilis ,,Opel Astra”
partrenkė jauną dviratininkę. 

Nelaimė įvyko Valakampių
gatvėje. Nelaimės sukrėstas R. Dir-
vonis  iš karto po įvykio TV3 ko-
respondentams pasakojo, kad pra-
sidėjus liūčiai, vingiuotame kelyje,
kuriuo jis vairavo, netikėtai išniro
trys dviratininkės. Jos buvo už-
ėmusios visą gatvę. Vairuotojo
nuomone, mergaitės lenktyniavo,
važiuodamos į pakalnę. R. Dirvonis
bandė išvengti susidūrimo, jo vai-
ruojamas automobilis net užšoko
ant šalikelės bortelio. Tačiau susi-
dūrimo išvengti nepavyko. Viena
paauglė dviratininkė buvo išvežta
į ligoninę. R. Dirvonis sužalojimų
nepatyrė. 

Į įvykio vietą atvykę pareigū-
nai nustatė, kad vairuotojas buvo

blaivus. R. Dirvonis paaiškino,
kad važiavo aplankyti savo jau-
nystės draugo prezidento Valdo
Adamkaus. Jiedu kartu norėjo
pasižiūrėti televizijos translia-
ciją apie JAV prezidento Do-
nald Trump susitikimą su Ru-
sijos prezidentu Vladimiru Pu-
tinu. 

Trečiadienį susitikęs su
,,Draugo” korespondentu Lie-
tuvoje Vitalijumi Zaikausku,
R. Dirvonis pasakojo, kad dvi-
ratininkė važiavo prieš eismą.
Mergaitė buvo be šviesą at-
spindinčios liemenės, nedėvėjo

šalmo, kaip to reikalauja eismo
taisyklės. Į V. Zaikausko klau-
simą, ar jau aplankė avarijoje
nukentėjusią paauglę, R. Dir-
vonis atsakė dar to nepadaręs,
nes kol kas nežinąs, kaip rei-
kėtų pasielgti. Esą vieni pataria
aplankyti, kiti stabdo nuo šio
žingsnio. 

Policijos pareigūnai tiria
įvykio aplinkybes, kokia yra
nukentėjusios paauglės svei-
katos būklė, kol kas neprane-
šama.

Parengta pagal
TV3 žinias ir ,,Draugo” info

Broniaus Jablonsko nuotr.
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T E L K I N I A I

REGINA JUŠKAITĖ-ŠVOBIENĖ

Birželio 29 d. – liepos 9 d. Lietuvos vyčiai surengė ke-
lionę į Lietuvą. Šioje ekskursijoje dalyvavo Lietuvos
vyčių centro valdyba bei nariai iš Californijos, Con-
necticuto, Floridos, Illinojaus, Massachusetts, Mi-
chigano, New Jersey, New Yorko ir Oklahomos – iš viso
41 nario grupė. Kelionės tikslas – aplankyti tėvų, se-
nelių bei prosenelių gimtąją šalį, atšvęsti Lietuvos at-
kūrimo šimtmetį, pastatyti Lietuvos vyčių organiza-
cijos kryžių – Marijos koplytstulpį Kryžių kalne, susitikti
su Šiaulių vyskupijos vyskupu Eugenijumi Bartuliu,
dalyvauti Lietuvos dainų šventėje bei aplankyti žy-
mias, istorines vietoves. Kelionę organizavo kelionių
agentūros savininkė Rita Penčylienė iš ,,Vytis Tours”
New Yorke.

Penktadienis, birželio 29 d.

Atvykome į Vilnių, susitikome su mūsų gide Eri-
ka Poluden ir vairuotoju Danieliumi. Keliavome į
Druskininkus, kurie garsūs sanatorijomis ir mine-
raliniu vandeniu. Pailsėję po ilgos kelionės vaka-
rieniavome ,,Pirčiupio karčemos” restorane Pir-
čiupio kaime, Valkininkų seniūnijoje. Po gardžios va-
karienės apsistojome ,,Europa Royale” viešbutyje.

Šeštadienis, birželio 30 d.

Po pusryčių autobusu važiavome aplankyti
Druskininkų miesto žymių vietų.  Apsilankėme
Švč. Marijos bažnyčioje ir miesto centre. Aplankė-
me Grūto parką – sovietinių skulptūrų mu ziejų, kur
veikia unikali ekspozicija po atviru dangumi ir kur
iš Lietuvos miestų ir miestelių suvežti demontuoti
sovietmečio paminklai. Ši ekspozicija atskleidžia so-
vietinės ideologijos absurdą ir neigiamą poveikį ver-
tybių sistemai. Grūto parkas užima 20 ha plotą, ku-
riame dviejų kilometrų ilgio ekspozicijoje yra 46 au-
torių sukurtos 86 paminklinės skulptūros. Taip pat
aplankėme Grūto parko ,,mini zoologijos sodą”,
kur matėme įvairių ,,gyvūnų”.

Pietavome muziejaus ,,Šakočio” restorane. Buvo
demonstruojama, kaip kepami dviejų rūšių šakočiai.
Dalyviai turėjo progos padėti maišyti šakočio tešlą.
Po to grįžome į viešbutį. Pasivaikščiojome, pasi-
džiaugėme gražia aplinka.

Sekmadienis, liepos 1 d.

Po pusryčių keliavome į Marijampolę. Aplan-
kėme Šv. Mykolo Arkangelo baziliką, kur palaidotas
palaimintasis Jurgis Matulaitis. Koplyčioje man
teko garbė vesti maldas ir padėti gėlių prie Palai-
mintojo palaikų. Dalyvavome šv. Mišiose.

Kita stotelė – Palanga.  Apsistojome ,,Hotel Ga-
bija”. Vakare pasivaikščiojome J. Basanavičiaus
gatve, kur matėme daug kavinių, girdėjome įvairios
muzikos ir ėjome prie Baltijos jūros – nuo tilto ste-
bėti saulėlydžio. 

Pirmadienis, liepos 2 d.

Šį rytą keliavome į Klaipėdą. Keltu persikėlę į
Kuršių Neriją pasiekėme Nidą. Pakeliui aplankėme
,,Raganų kalną”, pietavome ,,Kuršių Naglio” resto-
rane. Turėjome šiek tiek laiko aplankyti įvairias par-
duotuves ir nusipirkti šio kurortinio miesto suve-
nyrų. Pavargę grįžome į Palangą. Labai gaila, kad
visą dieną lijo, oras keliauti buvo nepalankus.

Antradienis, liepos 3 d.

Šiandien – svarbi, ypatinga diena. Po pusryčių
vykome į Šiaulius lankyti Kryžių kalno, kur susiti-
kome su Šiaulių vyskupu Eugenijumi Bartuliu.
Ekscelencija E. Bartulis pranciškonų vienuolyne Lie-
tuvos vyčiams atnašavo šv. Mišias. Po to Lietuvos at-
kūrimo šimtmečio jubiliejaus proga Lietuvos vyčių
organizacija pastatė Lietuvoje pagamintą koplyts-
tulpį, kurį vyskupas pašventino. Koplytstulpis skir-

Kelionė baigėsi – liko brangūs prisiminimai

Lietuvos vyčiai  Prezidento Valdo Adamkaus bibliotekoje-muziejuje prie Valdo ir Almos Adamkų portretų. 

tas Švč. Mergelei Motinai Marijai. Prie jo yra pri-
tvirtinta atminimo lentelė su šios dienos data, kad
koplytstulpį šventino vysk. E. Bartulis ir visų čia at-
keliavusių Lietuvos vyčių vardai. Tai jau trečias kop-
lytstulpis Kryžių kalne, kurį pastatė Lietuvos vyčiai.  

Pietavome Šiaulių pastoracinio centro kavinėje.
Vyskupas E. Bartulis bendravo su Lietuvos vyčiais.
Buvo maloni proga arčiau susipažinti su vysk. E. Bar-
tuliu. Sutiktuvių proga  vyskupas kiekvienam vyčiui
padovanojo savo fotografijų albumą ,,Kryžių kalnas”.
Jis mus palydėjo ir į autobusą, palaiminęs tolesnę ke-
lionę. Lietuvos vyčiai savo ruožtu gerbiamam vys-
kupui įteikė simbolinę piniginę auką. Toliau kelia-
vome į Šiluvą, kur aplankėme Švč. Mergelės Marijos
koplyčią.

Vakare pasiekėme Kauną, kur apsistojome ,,Ho-
tel Kaunas” Laisvės alėjoje. Vakarieniavome ,,Višta
puode” restorane. 

Šokių diena. R. Juškaitės-Švobienės nuotraukos

Trečiadienis, liepos 4 d.

Po pusryčių lankėme Kauno miesto žymiąsias
vietas: senamiestį, Kauno pilį, katedrą. Aplankėme
buvusio LR Prezidento ir Lietuvos vyčių garbės na-
rio Valdo Adamkaus biblioteką/muziejų. Matėme
daug Prezidento Valdo ir Almos Adamkų apdova-
nojimų, specialių įvykių rūbų, nuotraukų, mėgsta-
mų knygų, jiems įteiktų dovanų. Vyčių grupė nusi-
fotografavo prie Prezidento Valdo ir Almos Adamkų
portretų. 

Pietavome ,,Senieji rūsiai” restorane Vilniaus
gatvėje. Sustojome aplankyti M. K. Čiurlionio mu-
ziejaus. Matėme žymaus tapytojo darbus ir išgirdo-
me kelis jo muzikinius kūrinius. Po to aplankėme

centre. Kiek pailsėje dalyvavome ,,Tėvyne mūsų” pa-
vadintame ansamblių vakare Kalnų parke, kur buvo
susibūrusi minia žiurovų iš visų pasaulio kampelių.

Ketvirtadienis, liepos 5 d.

Rytą pasivaikščiojome po Vilnių, aplankėme
Vilniaus katedrą bei požemius. Vėliau važiavome ap-
lankyti Trakų pilies ir gražių Galvės ežero apylinkių.  

Pietavome ,,Bona Lounge” restorane. Po to ap-
lankėme Švč. Marijos bažnyčią, kurioje yra Trakų
Dievo Motinos koplyčia bei paveikslas. Grįždami ap-
lankėme Vilniaus televizijos bokštą, kur 1991 sausio
13 d. vyko tragiški įvykiai – žuvo 14-ka ir buvo sužeisti
šim tai žmonių. Tai visus sujaudino.

Kauno Kristaus Prisikėlimo parapijos namus ir baž-
nyčią. 

Atsisveikinę su Kauno miestu keliavome į Vilnių.
Dar stabtelėjome Kaišiadoryse ir aplankėme Persi-
mainymo katedrą, kur palaidotas palaimintasis Teo-
filius Matulionis. 2017 m. Šv. Tėvas Pranciškus vys-
kupą ir kankinį Teofilių Matulionį paskelbė palai-
mintuoju. Ten, prie palaimintojo Teofiliaus Matu-
lionio palaikų, man buvo patikėta padėti rožių
puokštę. Kartu su bendrakeleiviais pasimeldėme. Tu-
rėjome progos susitikti su parapijos klebonu kun.
Rimvydu Jurkevičiumi, kuris papasakojo apie pa-
laimintojo Teofiliaus Matulionio gyvenimą ir kančią.
Jis padovanojo visiems keleiviams po maldos kortelę
ir suvenyrinį magnetuką su katedros ir palaiminto-
jo Teofiliaus Matulionio atvaizdais. Klebonas pakvietė
mus sugrįžti ilgesniam laikui. 

Grįžome į viešbutį ,,Hotel Novotel” Vilniaus
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Jei svetur išvykęs žmogus primiršta kalbėti lie-
tuviškai, tai nereiškia, kad jis nebedirba Lietu-
vai, LRT radijo žurnalistei Rūtai Kupetytei tei-

gia University of  Illinois Lituanistikos katedroje
dėstanti Daiva Litvinskaitė. Anot jos, kiekviena kal-
ba yra gyvas organizmas, o tautiečių noras ją švarinti
prilygsta ravėjimui, dėl kurio prarandamas visas gro-
žis.

Lietuvių kalbos studijos – ir primiršusiems, ir
niekada apie ją negirdėjusiems

University of  Illinois – tarptautinis, studentai čia
atvykę iš įvairiausių pasaulio šalių. Tačiau tikrai ne
visi žino, kad čia yra įsteigta ir Lituanistikos katedra.
O tie, kurie žino, kad yra katedra, mano, kad tai baž-
nyčia”, – juokiasi dėstytoja.

Pasak jos, mokytis lietuvių kalbos atvyksta
įvairiausių tautų studentai – ir kinai, ir korėjiečiai,
ir rusai. Į paskaitas ateina ir lietuvių išeivijos anū-
kai – jie nori patobulinti lietuvių kalbos įgūdžius, o
tie, kurie puikiai kalba lietuviškai, siekia prisiminti
rašybos taisykles.

„Kurso tikslas yra
analizuoti 1945– 1990 m.
ir po nepriklausomybės
lietuvių autorių parašy-
tus tekstus, kurių užsie-
nietis įprastai neper-
skaitytų. Be to, supažin-
dinu ir su istoriniu kon-
tekstu – lietuvių kilmės
studentai turi daugiau
žinių iš senelių ir tėvų
pasakojimų, tačiau už-
sienio studentai dažnai
nežino nieko arba žino
labai mažai”, – tikina D.
Litvinskaitė ir priduria,
kad to meto literatūra
yra nepaaiškinama ir
sunkiai suvokiama be
konteksto.

Dėstytoja pasakoja,
kad studentams labai pa-
tinka Sauliaus Šaltenio
novelė „Amžinai žaliuo-
jantis klevas”, nes skai-
tydami ją jie pirmą kartą
susiduria su ezopine kal-
ba, kai iš pirmo žvilgsnio tekstas neaiškus, bet vėliau,
lyg žaidžiant šaradą, paaiškėja užslėpta žinutė: „Tė-
tis simbolizuoja Lietuvą, atvažiavęs užsienietis –
okupantą, o tas amžinai žaliuojantis medis – vilties
ir nepriklausomos ateities simbolį. Pasidaro aišku,
kad literatūra galima manipuliuoti ir netiesioginėmis
užuominomis pasipriešinti tuometinei tvarkai”.

Anglakalbėje šalyje išmokti lietuvių – sunku

Paklausta, kaip sekasi lietuvių kalbą puoselėti
auginant vaikus, D. Litvinskaitė atsidūsta: „Bet ko-
kioje kitoje kalbinėje aplinkoje tikras iššūkis išlai-
kyti savo gimtosios kalbos pagrindus. Mums, suau-
gusiesiems, tai lengviau, nes lietuvių kalbą vartojo-
me ilgus metus prieš išvykdami svetur, o vaikams, gi-
musiems anglakalbėje šalyje, viskas sudėtingiau.

Per televizorių, besikalbėdamas su draugais, gir-
dėdamas šnekant kitus angliškai vaikas tapatinasi
su tos kalbos aplinka. Man, kaip mamai, yra sunku
ir skaudu pripažinti, kad anglų kalba yra jų gimto-
ji kalba”, – tvirtina pašnekovė.

Pasirodo, net ir pastangos išmokyti lietuviškų
žodžių gali nueiti perniek: „Nešiojau vaiką ant ran-
kų ir įvardydavau viską, ką matau aplinkui: čia gė-
lytė, čia knygutė, čia stalas. Tada vaikas rodo į elekt-
ros jungiklį, ir aš sakau – čia įjungti, o čia – išjung-
ti. Po kiek laiko sūnus prieina prie to jungiklio ir
sako ‘on, off ’ (liet. įjungti ir išjungti). Aš to nemokiau,
jis tiesiog kažkur išgirdo. Ir iš tiesų visai nenuostabu,
juk vaikui lengviau ištarti šiuos trumpus žodžius”.

Vis dėlto nereikėtų labai stebėtis, kodėl užsie-
niečių poroje vaikai ne visada geba įvaldyti abiejų

tėvų gimtąją kalbą. „Juk kai bendraujame namie, šei-
moje, mes norime jaustis patogiai ir daug negalvo-
ti. Tą patį daro ir vaikai – susitapatinę su aplinkoje
nuolat girdima kalba, pasirenka ja kalbėti ir na-
muose”, – teigia D. Litvinskaitė.

Nepamiršti gimtosios kalbos įvairovės, žodžių
ir tam tikrų struktūrų sunku ir pačiai D. Litvins-
kaitei, kuriai kartais paprasčiau sąvoką pasakyti
angliškai nei lietuviškai.

„Su vyru turėjome svečių ir pavartojome frazę
‘inside joke’. Tada vaikas paklausė, kaip tai pasakyti
lietuviškai. Kol paaiškinau lietuvių kalboje atitik-
mens neturinčią frazę, užtrukau. Tarpusavio juokas,
šeimos juokas – galbūt toks būtų tiesioginis vertimas.
Bet ar Lietuvoje ši frazė būtų suprasta būtent taip,
kaip ji yra visų suprantama Anglijoje?” – svarsto lie-
tuvių kalbos ir literatūros dėstytoja.

Gyvenimas svetur nenukerta gimtinės šaknų

Paklausta, ką mano apie dvigubą pilietybę, dės-
tytoja prisiminė Mikalojaus Daukšos „Postilę”:

„Puikiai atmenu ‘Prakalbą į malonųjį skaitytoją’, kur
jis sakė, sunaikink kalbą – <...> atimsi gyvybę ir gar-
bę, sunaikinsi gyvybę. Tie žodžiai – mūsų neatsieja-
ma tapatybės dalis. Tačiau globalizacijos atgal į mai-
šą nesukiši, ir jei išvykęs žmogus nesugeba sklan-
džiai kalbėti lietuviškai, nereiškia, kad jis nebedir-
ba Lietuvai”.

Dėstytoja prisiminė ir vieną iš savo studenčių,
kuri mokėsi intensyviuosiuose lietuvių kalbos kur-
suose ir tapo lietuvių kultūros ambasadorė – įkūrė
lietuvių kalbos kursus internetu, subūrė bendruo-
menę, minėjo svarbius Lietuvai įvykius. „Tai tik vie-
nas nuostabus pavyzdys, kai lietuviškai nekalban-
tis žmogus geba dirbti Lietuvai. Man atrodo, kad ne
tik kalba, bet ir darbai parodo mūsų atsidavimą gim-
tajai žemei”, – užtikrintai teigė D. Litvinskaitė.

Pasak jos, šiuolaikinė kalba tapo per daug iš-
ravėta – nėra naujų srovių, kurios atneštų gyvumo:
„Juk kalba yra gyvas organizmas – ji turi būti įvai-
ri ir atspindėti kasdienio gyvenimo kontekstą. Kar-
tą vienas lietuvis, ilgai gyvenęs užsienyje, pasakė ‘iš-
ėjo stymas į ežerą ir negrįžo’. Ir mes nesupratome,
kas yra ‘stymas’ – pavardė ar kas. Pasirodo, ‘stymas’
iš anglų kalbos ‘steam’ reiškia rūką. Bet tokia kal-
ba įdomi, įvairiapusiška”.

„Lietuvą norėčiau matyti labiau atsipalaida-
vusią, tautiečiams linkėčiau daugiau bendravimo tar-
pusavyje ir mažiau priešiškumo”, – linkėjimus Lie-
tuvai ir jos žmonėms siuntė Čikagoje, University of
Illinois, lietuvių kalbą ir literatūrą dėstanti D. Lit-
vinskaitė.

Spaudai parengė Gabija Kavaliauskaitė
Lietuvos radijas, Lrt.lt

Vakare dalyvavome Šokių dienoje Lietuvos fut-
bolo federacijos stadione, pavadintoje ,,Saulės rato rit-
mai”.

Penktadienis, liepos 6 d. 

Mindaugo karūnavimo diena – giedama Tautiš-
ka giesmė.

Aplankėme žymias Vilniaus vietoves bei baž-
nyčias. Turėjome šiek tiek laisvo laiko apsipirkti. Vė-
liau aplankėme Sereikiškių parką, kur klausėmės fok-
lorinių ansamblių atliekamos muzikos. Matėme
daug prekybininkų, kurie pardavinėjo savo meną ir
įvairią atributiką. Atsisveikinimo pietūs vyko ,,Res-
taurant Grey” Pilies gatvėje. Po pietų stebėjome
Dainų šventės dalyvių eiseną nuo Vilniaus katedros
aikštės iki Vingio parko. Vakare dalyvavome Dainų
dienoje, pavadintoje ,,Vienybė težydi” Vingio parko
estradoje, kur susirinko daugiau kaip 15 000 daini-
ninkų iš įvairių pasaulio vietų. 9 val. v. visi chorai ir
žiūrovai sugiedojo Tautišką giesmę. Stebėjome fe-
jerverkus. Nuotaika buvo džiugi ir pakili.  

Lituanistė iš Čikagos:
globalizacijos atgal į maišą nesukiši

Daiva Litvinskaitė (stovi pirma iš k.) su Lietuvių literatūros kursų studentais.
„Draugo” archyvo nuotr.

Šeštadienis, liepos 7 d. 

Atsisveikinome su Vilnium, su Lietuva. Skri-
dome į Varšuvą, Lenkiją. Varšuvoje aplankėme
,,Royal Lazienki Park” – ,,Palace on the Water”. Tai
Lenkijos Versailles pilis. Apsistojome ,,Hotel Novo-
tel Centrum” vakarieniauti ir nakvoti.

Sekmadienis, liepos 8 d.

Po pusryčių apžiūrėjome Varšuvos įžymybes –
Karališkąjį taką, Karališkąją pilį, Šv. Jono katedrą
ir Barbakaną. Vėliau aplankėme Vilanovo rūmus –
karaliaus Jono III Sobieskio v asaros rezidenciją. Po
pietų turėjome laisvo laiko pasivaikščioti po Varšu-
vos senamiestį. Vakarieniavome viešbutyje.

Pirmadienis, liepos 9 d.

Atsisveikinome su Europa, grįžtame namo, į JAV. 
Kiek buvo ir liko gražių ir brangių prisiminimų!

Vienas didžiausių įspūdžių buvo  Lietuvos bei pa-
saulio lietuvių Tautiškos giesmės giedojimas. Buvo
gera proga susitikti su vietiniais gyventojais ir pa-
sidalinti mintimis bei nuomonėmis.

Tikėkimės, kad dar keliausime į Lietuvą. Iki pa-
simatymo!

Regina Juškaitė-Švobienė – Lietuvos vyčių garbės
narė, Centro valdybos pirmininkė, ryšių su visuome-
ne komiteto pirmininkė.

Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis šventina Lietuvos vy-
čių Marijos koplytstulpį, pastatytą minint Lietuvos Nepri-
klausomybės atkūrimo šimtmetį.
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Skautybės šimtmečiui
1938 m. Pažaislis ir A. Panemunė: ką byloja praeities dokumentai

Panemunėje stovyklauta 1938 m. liepos
8–18 dienomis. Suvažiavo 1 923 Lietuvos
skautai. Drauge su lietuviais čia įsikūrė 132
svečiai – užsienio skautai: iš Anglijos – 12, Es-
tijos – 35,  JAV – 1, Latvijos – 25, Norvegijos
– 1, Prancūzijos – 20, Suomijos – 19, Švedi-
jos – 1, Vengrijos – 3. Stovyklos viršininkas
buvo V. Šenbergas, užsienio svečius globo-
jo K. Laucius ir šeimininkas V. Pečiūra, gy-
dytojas – J. Kazakevičius, propagandos ve-
dėjas – J. Dainauskas, parodėlės vedėjas –
J. Kirlys, tarnybų viršininkas – A. Matonis, ra-
diofono vedėjas – V. Vanagas, laužų progra-
mos vedėjas – K. Jurašiūnas, komendantas
– A. Saulaitis su padėjėju E. Petrausku. Už
laužų programą buvo atsakingi V.  Bražėnas,
A. Liepa, A. Nesavas ir A. Zauka. Darbotvarkę
ir iškilmes planavo Lietuvos skautų brolijos
vadas J. Šarauskas.

1938 m. liepos 13–20 dienomis stovyk-
lauta prie Pažaislio vienuolyno. Skaučių
buvo per 1 500. Stovyklai vadovavo S. Čiur-
lionienė, jos padėjėja buvo A. Fledžinskienė,
adjutantė – M. Barniškaitė, komendantė – E.
Barščiauskaitė, pasirodymų vedėja – V. Ar-
mintaitė, laužų programos vedėja – I. Jonai-
tienė, propagandos – E. Ševelinskaitė, vieš-
nių globėja – M. Avietėnaitė, parodos vedė-
ja – V. Barmienė, tarnybų viršininkė – J. Šer-
nienė, ūkvedė – N. Grigaliūnienė. Stovyklo-
je dalyvavo ir garbingos viešnios iš užsienio:
Olandijos (tarp jų Tarptautinio Skaučių ko-
miteto narė ir skaučių globėjos Olave Baden-
Powell pavaduotoja R. Mark Kerr), Latvijos,
Anglijos, Suomijos, Estijos, Prancūzijos, Da-
nijos, Švedijos ir net tolimosios Australijos bei
Naujosios Zelandijos. JAV skautėms atsto-
vavo lietuvaitė Marijona Bartkutė.

RAIMUNDAS MARIUS LAPAS

Ei, pirmyn į Tautinę stovyklą,  
Ten paspausim broliškai rankas,
Tai geriausia skautiška mokykla,
Ten supinsim darbą ir dainas.

Vilius Bražėnas, 1938 m.

1918 m. lapkričio 1 d. kpt. Petras Jurgėla-Jurgėlavi-
čius Vilniuje, Vytauto gimnazijoje įkūrė pirmą mišrią
Lietuvos skautų skiltį iš dešimties skautų ir dviejų skau-
čių. Ši data – lietuviškos skautijos gimtadienis. Taigi
šiais metais organizacija švenčia savo šimtmetį. Kitose
Baltijos šalyse skautų organizacijos įsikūrė kiek anks-
čiau – Estijoje 1912 metais, Latvijoje – 1917-aisiais.

Šiemet minime ir dviejų pirmųjų Tautinių sto-
vyklų sukaktis: 90 metų nuo Pirmosios (Aukš-
tojoje Panemunėje 1928 m. birželio 29 – liepos 2

dienomis) ir 80 metų nuo Antrosios (1938 m. liepa A.
Panemunėje ir Pažaislyje).  Ypač svarbi Lietuvos
skautų istorijai buvo ši antroji
Tautinė stovykla. Nepriklauso-
moje Lietuvoje organizacija buvo
gražiai išaugusi ir sustiprėjusi.
Brolija tuomet įsikūrė A. Panemu-
nėje, o Seserija – Pažaislyje. Nema-
žai buvo planuota ateities darbų, bet
istoriniai įvykiai pradėtus darbus nu-
traukė.

Žinome, kad nemažai šaunių Ant-
rosiosios tautinės stovyklos skautų bei
skaučių vadovų savo paskutinį ,,Ateina
naktis” sudainavo jau ne prie Panemunės
ar Pažaislio, bet tolimojoje Amerikoje,
Rako stovyklavietės paunksmėje. Bet įdo-
mu, kiek dar yra tarp mūsų tų, kurie mena
Antrąją tautinę stovyklą, kurie skautavo
joje?

Šimtmetį skautai pažymi rengdami Tautines sto-
vyklas net trijuose žemynuose – Australijoje (Mel-
bourne), Šiaurės Amerikoje (Custer, Michigane) ir
Europoje (Rumšiškėse, Lietuvoje). Šių šimtmečio sto-
vyklų šviesoje prisiminkime 1938 metų stovyklą, o
ypač jos filatelinius suvenyrus, paliktus ateities
kartoms. Patikėkite – būtent jais ji taip pat buvo gar-
si!

Odė kolekcionavimui

Pradėkime nuo teorinių užuolankų.
Skirtingai nei latviai, estai ar lenkai, lietuviai

neturėjo gilesnių filatelinių ar antikvarinių kolek-
cionavimo tradicijų. Tiesa, jos išryškėjo po Antrojo
pasaulinio karo, bet Tarybų Lietuvoje kolekciona-
vimas tapo spekuliacijos objektu, o išeivijoje virto
daugiau socialiniu pabendravimu. Šiais ,,Facebook”,
,,Twitter”, Skype ir kitų socialinių tinklų laikais jau-
ni žmonės dažnai net nežino, kas yra vokas ar paš-
to ženklas. Tad nenuostabu, kad tokiame pražūtin-
game horizonte dingo ir tie kuklūs lietuvių pašto
ženklų mėgėjų rateliai, kokie buvo susikūrę Londo-
ne, Toronte, New Yorke, Tampoje, Los Angeles. Išli-

ko tik Čikagos būrelis – ir tai tik
virtualioje erdvėje. Mėnesiniai
susirinkimai, prieš keturis-pen-
kis dešimtmečius sutraukdavę

,,Vėjų mieste” porą trejetą tuzinų
užsispyrusių entuziastų, dabar –
tolima praeitis. Šiuo metu atei-

nančius į metinį lietuvių filatelistų
susirinkimą gali suskaičiuoti ant

vienos rankos pirštų. Lietuviškoji fi-
latelija nebėra nei investavimo objek-

tas, nei tautinio ugdymo priemonė jau-
nimui. Skaudu, jog lietuvis kolekcinin-

kas pasirašo savo pomėgiui mirties nuo-
sprendį. Beje, ir Lietuvoje šiandien fila-

teliniai reikalai ne ką geresnėje būklėje.

Oficiali skaučių stovyklos Pažaislyje atminimo atvirutė.

Kazio Matuzo rinkinyje buvęs reklaminis vokas ,,Gerb.
šeimoms”, siųstas iš berniukų stovyklos liepos 18 d.

Lenkų okupuoto Vilniaus skautai negalėjo vykti į Tau-
tinę stovyklą, bet užsiregistravę kaip sportininkai į Olim-
piadą nelegaliai nukeliaudavo pas skautus. Vilniaus lie-
tuvio visuomenininko Prano Žižmaro autografas ant
Pažaislio stovyklos firminio voko.

Anglė skautė rašydama namiškiams kitoje šio voko pusėje
pažymėjo: ,,Save these stamps for me”.

Keli suvenyriniai vokai buvo iš anksto antspauduoti liepos
7 d., dar prieš A. Panemunės stovyklos atidarymą. Mano-
ma, jog juos antspaudavo vienas iš vadovų, aistringas fi-
latelininkas, Eugenijus Petrauskas, pokario metais miręs Či-
kagoje. 

Tautinės skautų stovyklos A. Panemunėje gai-
relė – vėliavėlė.



Pašto ženklas – geidžiamiausias
suvenyras 

Bet grįžkime į 1938-uosius metus.
Pats geidžiamiausias suvenyras iš Ant-
rosios tautinės stovyklos buvo keturių
nominalų pašto ženklai. Tiesa, specia-
lūs piešiniai jiems nebuvo sukurti – tam
Lietuvos pašto valdyba neturėjo nei
lėšų, nei pakankamai laiko. Buvo pa-
naudoti kaip tik tuo metu – 1938 m. lie-
pos 11 d. – paštuose pasirodę Lietuvos

tautinės olimpiados pašto ženklai. Jų
autoriai – Jonas Burba ir Eduardas Kra-
sauskas. Šie ženklai buvo perspaus-
dinti su skautų/skaučių emblemomis
bei atitinkamais užrašais.  Ant 5 + 5 cen-
tų (5 ct. – nominalas, 5 ct. – priemoka)
tamsiai žalsvos spalvos ženklų (šaudy-
mas iš lanko) bei 60 + 15 centų (60 ct. –
nominalas, 15 ct. – priemoka) šviesiai
rudos spalvos ženklų (estafetė) pasiro-
dė užrašas ,,Tautinė skautų stovykla”,
o ant 15 + 5 centų (15 ct. – nominalas, 5
ct. – priemoka) oranžinės spalvos ženk-
lų (ieties metikas) bei 30 + 10 centų (30
ct. nominalas, 10 ct. – priemoka) tamsiai
mėlynų spalvos ženklų (nardytoja ir
jachta) – ,,Tautinė skaučių stovykla”.
Parduodamų pašto ženklų priemoka
buvo skirta olimpiados rengimo išlai-
doms sumažinti.

Perspausdinimo dizainą kūrė tas
pats dail. Jonas Burba. Kiekvieno no-
minalo tiražas buvo 50 000. Kiekviena-
me lape – po šimtą ženklų. Originalūs
pašto ženklai buvo atspausdinti gilias-

paude Valstybės spaustuvėje Kaune,
o perspausdinimus atliko ,,Spindulio”
spaustuvė. Manoma, jog liepos 14 d.
skautų stovykloje pasirodė tik 5 ir 60
centų nominalai, o pas skautes – 15 ir
30 centų. Tik po dienos, liepos 15-ąją,
tiek A. Panemunėje, tiek Pažaislyje
pasirodė visi keturi nominalai. Tiesa,
stovyklų paštuose buvo priimama ir
registruota korespondencija, kuri
buvo ženklinama specialiu antspau-
du.

Kadangi šie pašto ženklai
tuomet buvo brangūs (būtent
dėl priemokų), juos dažniausiai
įsigydavo užsieniečiai arba vie-
tinių filatelijos parduotuvių sa-
vininkai Kaune (Kristinos Gri-
nienės, Jono Ivinskio, Leono
knygyno) korespondencijų siun-
timo tikslams. Dažnai iš sto-
vyklų siunčiami vokai būdavo
,,permokėti” – t. y., ant jų užkli-
juoti visi keturi nominalai, kad
laiškai atrodytų spalvingai ir
istoriškai patrauklesni. Po sto-
vyklų uždarymo likusieji ženk-
lai buvo parduodami Lietuvos
paštuose Deja, dėl papildomos
priemokos piliečiai retai nau-
dodavo juos pagal paskirtį – ko-
respondencijų siuntimui. Tad
šiandien komercinių ar privačiai
siųstų vokų su šiais ženklais pa-
sitaiko retai.

Rinkdamas tokius vokus jau
beveik pusę amžiaus pastebė-
jau, jog dažniau pasitaiko vokų

iš Pažaislio nei iš A. Panemunės.
Kartą apie tai diskutavome su įžymiu
filatelistu, spalvotų dokumentinių
filmų pradininku (beje, 1938 m. fil-
mavusiu abejose stovyklose) Kaziu
Matuzu, gyvenusiu New Yorke. Jis nu-
sišypsojo: ,,Kai bernams rūpėjo avia-
modeliukai, mergaitėms labiau rū-
pėjo širdies reikalai. Todėl ir išliko
daugiau tokių vokų…” (t. y. iš skaučių
stovyklos). Palyginimui – didžiau-
sias laiško registracijos numeris iš A.
Panemunės buvo tik 128, tuo tarpu Pa-
žaislio – 242.

Šių vokų retumą patvirtina ir
Manfred Rauschenberger savo kny-
goje apie lietuvišką skautišką filate-
liją Die Geschichte der Litauischen
Pfadfinderbewegung 1918 bis 2003 so-
wie Philatelie von Litauischen Pfad-
finder - Jamborees, Jubiläumslagern
und D. P. Camps, 1928–1998 (Meer-
busch, 2001).

Rinka užtvindyta klastotėmis

Reikia pastebėti, kad pašto
ženklai skautavimo tema nuo se-
niausių laikų tarp filatelistų yra
vieni populiariausių. Norinčių įsi-
gyti vokų ar atvirukų su tokiu
ženklu – netrūksta, tačiau per karą
jų nedaug teišliko. Kaip visada, jei
tik yra pasiūla – atsiranda ir dirva
sukčiams. Ypač tarybiniais metais
Lietuvoje buvo klastojami filateli-
niai eksponatai, kurie neprityru-
siai akiai iš pirmo žvilgsnio atro-
dydavo esą tikri. Rauschenberger
savo knygoje daug dėmesio skiria
kolekcininkui aiškindamas  kaip
atpažinti ,,tikrus” (t. y. paštu ėju-
sius) vokus nuo padirbtų. 

Rinka užtvindyta padirbtais
proginiais kalendoriniais bei re-
gistracijos antspaudais. Vokams
naudojamas naujesnis, baltesnis
popierius… Pašto tarifas neatitin-
ka reikalavimų… Keistas adresa-
vimo būdas – dažnai spausdinant
mašinėle, kuri tuomet nelabai buvo
naudojama vokų adresavimui)… 

Nukelta į 11 psl.
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Atkelta iš 1 psl.
Tūkstančius šokėjų sujungti ben-

dram šokiui yra nelengvas darbas.
Per keturias dienas didžiojoje aikštė-
je turėjome išmokti šokius, derinda-
miesi su kitais rateliais. Repeticijos
buvo labai ilgos, apytikriai nuo 9 val.
r. iki 9 val. v., taigi apie 12 valandų. O
lietus mūsų pastangas kasdien dar
pasunkindavo. Kartais taip nukrisda-
vo temperatūra ir taip smarkiai lyda-
vo, kad visi turėdavo išsitraukti megz-
tinius ir apsiaustus – ,,pončus”. Nesu
mačiusi tiek skirtingo stiliaus ,,pon-
čų”, kiek jų mačiau per tas repeticijas.
Bet lietus nenubaidė mūsų šypsenų ir
geros nuotaikos, net kai šokome dumb-
le. Mes tik meldėmės, kad Šokių diena
būtų saulėta. Gal Dievas išgirdo tas
tūkstančių šokėjų maldas…

Saulė išlindo kaip tik tą didžiąją
dieną, ir mes su džiaugsmu ir spal-
vingais tautiniais drabužiais šokome
du kartus – vidudienį ir vakare, stebint
šimtams žiūrovų. Nepaprastas, neį-
kainojamas jausmas dalyvauti tokio-
je didelėje grupėje lietuvių, kurie buvo
atkeliavę iš tolimiausių pasaulio kam-
pų tuo pačiu tikslu, kartu pašokti ir pa-
sidžiaugti Lietuvos nepriklausomy-
be. Po tos savaitės mano lietuvių drau-
gų gerokai padaugėjo.

Bet į Lietuvą vykau ne tik daly-
vauti šventėje, o ir tam, kad padirbė-

čiau ir pagilinčiau savo medicinos ži-
nias. Apie LISS programą buvau gir-
dėjusi iš giminių, dalyvavusių joje
anksčiau. Mano dėdė dalyvavo 2008-ai-
siais, kai LISS tik buvo sukurta, o
pusseserė stažavosi praėjusiais – 2017
metais. Ir aš nusprendžiau pateikti
prašymą  LISS, nes šeimos nariai pa-
sakojo, kad jų medicinos stažuotė prog-
ramoje buvo įdomi ir naudinga. Be to,
norėjau pagyventi Lietuvoje ir pato-
bulinti savo lietuvių kalbą.

Kartu su Lietuvos sveikatos moks-
lų universiteto (LSMU) atstovais trum-
palaikei, keturių savaičių stažuotei,
mane paskyrė į klinikas Kaune. LSMU
– viena puikiausių vietų mokytis me-

Nepamirštami įspūdžiai Lietuvoje

Su operacinės uniforma.

dicinos Europoje, todėl buvau labai
laiminga. Buvau paskirta į traumos ir
chirurgijos skyrius, nes pati kaip tik
tuo ir domiuosi. Ligoninės ortopedijos
skyriuje man buvo leidžiama stebėti vi-
sas operacijas.

Jau per pirmąją savaitę buvo be-
galė įspūdžių. Mačiau kelias klubo ir ke-
lio sąnario pakeitimo operacijas, įvai-
rias pėdos ir kulkšnies, žąstikaulio ope-

racijas. Stovėdavau
operacinėje toliau
nuo pačios operaci-
jos atlikimo vietos,
atidžiai stebėdavau
ir galėdavau pateik-
ti klausimų chirur-
gams. Kartais buvo
leidžiama sekundė-
lei prieiti arčiau pa-
žiūrėti, kaip atrodo
kaulas, kurį ope-
ruoja, arba palaiky-
ti išpjautą kaulo da-
lelę, pvž., šlauni-
kaulio galvą. Tikrai
nepaprastai įdomu,
labai laukiu naujų
potyrių operacinėje. 

Aš angliškai ra-
šau dienoraštį internete, kuriame kas-
dien papasakoju dienos ,,nuotykius”
operacinėje ir pridedu keletą nuo-
traukų iš procedūrų. Jei įdomu, kvie-
čiu apsilankyti šioje svetainėje: ncme-
dical.weebly.com

Norėčiau nuoširdžiai padėkoti
LISS programos koordinatoriams ir
Lietuvių Fondui, kad suteikė progą
dalyvauti šioje nuostabioje stažuotėje
Lietuvoje. Tikiuosi, kad dar daug metų
gyvuos ši puiki programa, skirta išei-
vijos lietuviams.

Nerija Čuplinskaitė – būsimoji me-
dikė, Baltijos klubo prezidentė.

Su Daniele Dresher laukiame operacijos.

„Grandies” ansamblis Šokių dienoje.

Ant tokių firminių blankų skautai rašydavo laiškus
savo artimiesiems

Informacinis skaučių leidinys atvykstantiems
į Tautinę stovyklą Pažaislyje iš užsienio. ,,Spin-
dulio” spaustuvė Kaune, 30 psl.
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Su prekyba žmonėmis kovos ir ambasados
Vilnius (ELTA) – Jungtinių Ame-

rikos Valstijų valstybės departamentui
paskelbus, kad Lietuva yra tarp dau-
giausiai pastangų kovai su prekyba
žmonėmis skiriančių valstybių, dė-
mesio šiai temai mažinti neketinama.
Priešingai, kovos su prekyba žmonėmis
koordinavimą perdavus Vyriausybei,
prie tolesnių veiksmų dar aktyviau
įtraukiant nevyriausybinį sektorių,
mūsų šalies ambasadas užsienyje ke-
tinama sugrįžti artimiausiu metu.

Vyriausybės kanceliarijoje disku-
tuota dėl poreikio atnaujinti kovos su
prekyba žmonėmis priemonių planą, ap-
tarta artimiausio posėdžio darbotvarkė.
Bus siekiama glaudesnio bendradar-

biavimo su nevyriausybinėmis orga-
nizacijomis, Lietuvos diplomatinėmis
atstovybėmis ir konsulinėmis įstaigo-
mis, užsienio lietuvių bendruomenė-
mis, Bažnyčia, pasitelkiant Šventosios
Mortos grupės judėjimo iniciatyvas. 

Atnaujintos sudėties ir statuso Ko-
vos su prekyba žmonėmis koordinavi-
mo komisija į posėdį rinksis rugsėjį.

Kovos su prekyba žmonėmis atas-
kaitos duomenimis, apie 2017 metų
rezultatus pažymima, jog Lietuva tęsė
aktyvią kovą su prekyba žmonėmis, at-
kreiptas dėmesys į didėjančius nusta-
tomų prekybos žmonėmis aukų ir pa-
traukiamų baudžiamojon atsakomy-
bėn prekeivių žmonėmis skaičius. 

Dainų šventės organizatoriai rengia pretenziją
Vilnius (BNS) – Dainų šventės

organizatoriai dėl nekokybiško mai-
tinimo Dainų šventės metu rengia tie-
kėjams pretenziją.

Dainų šventės direktorius Sau-
lius Liausa sakė, kad sutartyje numa-
tyta galimybė skirti baudas, neatsi-
skaityti už negautas porcijas. Kokių
veiksmų bus imtasi, paaiškės baigus
rinkti informaciją apie įvykusius pa-
žeidimus ir juos įvertinus teisinin-
kams.

Šiuo metu surinkta informacija iš
savivaldybių apie jų dalyvių maitini-
mą, laukiama informacijos iš Maisto ir
veterinarijos tarnybos, ji tikrino tie-
kiamą maistą. Galimus veiksmus Dai-
nų šventės organizatoriai taip pat ap-

tarė su Viešųjų pirkimų tarnyba.
Turima informacija apie vieną

dieną vėlavusius pusryčius ir į vieną
stadioną laiku neatvežtą maistą, kuris
vėliau pristatytas nekokybiškas, ne-
pilnos komplektacijos.

Per Dainų šventę socialiniuose tink-
luose plito dalyvių skundai dėl nepil-
nų porcijų, nekokybiško maisto ar net
išvis negautų pietų ar vakarienės.

Juos šiemet  maitino bendrovės
„Riekė” ir „Ovantis” bei viešoji įstai-
ga „Bruneros”. Pirmos dvi minėtos
įmonės kartu laimėjo 154 tūkst. eurų
vertės viešąjį pirkimą, o dviejų „Bru-
neros”, anksčiau veikusios „Kretingos
maisto” pavadinimu, laimėtų pirki-
mų vertė siekia 667 tūkst. eurų.

Atidarytas Lietuvos garbės konsulatas Brazilijoje
Vilnius (URM info) – Liepos 16 die-

ną San Paulo valstijoje oficialiai ati-
darytas Lietuvos garbės konsulatas,
kuriam vadovauja Carlos Levenstein. 

Atidarymo ceremonijoje dalyvavo
Lietuvos užsienio reikalų viceminist-
ras Darius Skusevičius, Lietuvos ge-
neralinė konsulė San Paule Laura
Tupe, San Paulo valdžios, konsulinio
korpuso, verslo, kultūros, turizmo sri-
čių atstovai, Brazilijos lietuvių ben-
druomenės lyderiai, litvakai.

Carlos Levenstein Lietuvos garbės
konsulu Guarujá mieste paskirtas 2018
metų kovo mėnesį. Jis yra Globalios

Lietuvos lyderių „Patarėjai verslui”
programos dalyvis. 2015 metais Lietu-
vos Prezidentė Dalia Grybauskaitė
tuomet dar būsimam garbės konsului
įteikė „Globalios Lietuvos” apdova-
nojimą „The Global Experience for
Lithuanian Business” už nuopelnus
Lietuvai ir pagalbą Lietuvos verslo
įmonėms skverbtis į Brazilijos rinką.

San Paule veikia Lietuvos gene-
ralinis konsulatas, kuriam  padeda
Lietuvos garbės konsulai Francisco Ri-
cardo Blagevitch, Octavio De Souza
Bandeira bei šiemet paskirtas Carlos
Levenstein.

„Surink Lietuvą“ skatins pažinti  kraštą
Vilnius (Mano vyriausybė) –

Mėgsti keliauti ir ieškai naujų iššūkių?
Liepos 12 d. pradėtas projektas, su-
jungęs visas 60 savivaldybių, „Surink
Lietuvą”, kurio esmė Lietuvos šimt-
mečio proga, paskatinti žmones ne
tik keliauti po savo kraštą, tačiau ir pa-
žinti kiekvieną jo lopinėlį. 

Kiekviename aplankytame krašte
bus galima įsigyti to krašto formos
magnetuką, surinkus visas 60 dalių –
sujungti jas į vieną visumą – Lietuvos
žemėlapį. Žemėlapio kūrimas užtruko
net devynis mėnesius, buvo rinkta in-
formacija iš visos Lietuvos, bendradar -
biauta su turizmo informacijos cent-
rais, muziejais, bibliotekomis, regioni -
niais parkais ir kitomis įstaigomis.
Kiekviena informacija atskirai išty-
rinė ta ieškant patraukliausio būdo ją
pa vaizduoti, tokiame mažame plote-
lyje.

Daugeliui Lietuva dar yra neat-
rastas kraštas, bet jis turi ką papasa-
koti, parodyti ar padegustuoti. Kiek-
vienas magnetas tai lyg atskira istorija
– Ukmergės krašto magnetukas pasa-
koja apie piliakalnį ir dainuojančius

balandžius, Akmenės – apie dinozau-
rus ir drugelius, Marijampolės – apie
kates, kurias taip mylėjo grafienė, o
kur dar gausybė dvarų, bokštų, įdomių
asmenybių...

Projekto partneris – vežėjas UAB
„Kautra”, skatins keliauti po Lietuvą
suteikdamas nuolaidas. Daugiau in-
formacijos apie nuolaidas kelionėms po
Lietuvą, projekto eigą, bei įspūdžius ga-
lite mūsų socialiniame tinklalapyje
Facebook – „Surink Lietuvą”.

JAV žvalgyba: Rusija kišosi į rinkimus
Washingtonas (BNS) – Jungti-

nių Valstijų nacionalinės žvalgybos va-
dovas Dan Coats neabejotinais vadina
žvalgybos įrodymus, kad Rusija kišo-
si į JAV prezidento rinkimus.

Tokią poziciją jis paskelbė, rea-
guodamas į JAV prezidento Donald
Trump išsakytas abejones susitikime
su Rusijos vadovu Vladimiru Putinu.

„Pateikėme aiškų vertinimą dėl
Rusijos kišimosi į 2016 metų rinki-
mus ir jų tebesitęsiančius bandymus
pakirsti mūsų demokratiją”, – pareiš-
kė D. Coats.

D. Trump atsisakė pripažinti, kad

Maskvos kišosi į rinkimus. Bendroje
spaudos konferencijoje su V. Putinu, D.
Trump pareiškė, kad Rusijos prezi-
dentas „labai tvirtai” neigė Maskvos
vaidmenį. JAV pareigūnų vykdomą
tyrimą dėl kišimosi D. Trump pavadi-
no „katastrofa”.

Praėjusią savaitę JAV specialusis
prokuroras apkaltino 12 Rusijos žval-
gybos pareigūnų dėl įsilaužimo į
D.  Trump  varžovės 2016 metų rinki-
muose Hillary Clinton ir jos Demok-
ratų partijos kompiuterių serverius, ir
nutekinus privačius elektroninius laiš-
kus siekiant pakenkti jos kampanijai.

JAV sulaikyta Rusijos agentė
Washingtonas (BNS) – JAV pa-

reigūnai sulaikė 29 metų rusę dėl pa-
sikėsinimo daryti neteisėtą įtaką Jung-
tinių Valstijų politikai.

Marija Butina dėl bandymų už-
megzti ryšius su politinėmis organi-
zacijomis, įskaitant Nacionalinę šau-

lių asociaciją (National Rifle Associa-
tion, NRA), Washingtone sulaikyta
liepos 14 dieną, ir jau stojo prieš tei-
smą.

Moteris kaltinama veikusi kaip ne-
registruota Rusijos vyriausybės agen-
tė.

JAV dėl muitų apskundė ES PPO
Washingtonas (ELTA) – Jungti-

nės Valstijos Pasaulio prekybos orga-
nizacijai (PPO) apskundė savo preky-
bos partneres, kurios atsakomaisiais
muitais reagavo į JAV tarifus plienui
ir aliuminiui. Šie JAV prezidento Do-
nald Trump įvesti tarifai ir pagal JAV
įstatymus, ir pagal tarptautines pre-
kybos taisykles yra „visiškai teisėti ir
pagrįsti”, pareiškė JAV įgaliotinis pre-
kybos klausimais Robert Lighthizer.
Tuo tarpu atsakomieji muitai, ku-
riuos, be kitų, ėmė taikyti ES, anot jo,
nusižengia PSO taisyklėms.

PPO įteiktas skundas nukreiptas
prieš ES, Kiniją, Kanadą, Meksiką ir

Turkiją. D. Trump tarifus plienui ir
aliuminiui paskelbė kovą – ES, Kana-
dai ir Meksikai iki birželio pradžios
buvo suteikta išimtis. Kinija balandį
paskelbė atsakomuosius muitus, Tur-
kija – birželio 21-ąją, ES – birželio 22-ąją.
Kanados atsakomieji muitai įsigaliojo
liepos 1-ąją, Meksikos – birželio 5-ąją.

Tarptautinis valiutos fondas įspė-
jo, kad dabartiniai prekybos konfliktai
netrukus taps didžiausia grėsme pa-
saulio ekonomikai. D. Trump jau pa-
grasino naujais 200 mlrd. dolerių im-
porto muitais, be kita ko, automobi-
liams iš Europos bei kiniškoms pre-
kėms.

„Novičiok” buvo kvepalų buteliuke
Londonas (LRT.lt) – Britas, apsi-

nuodijęs Sovietų Sąjungoje sukurta
nervus paralyžiuojančia medžiaga
„Novičiok”, keturiais mėnesiais anks-
čiau taip pat panaudotą prieš buvusį
rusų dvigubą agentą, ją rado kvepalų
buteliuke, pranešė jo brolis.

Matthew Rowley sakė, jog ligoni-
nėje gydomas jau sąmonę atgavęs jo 45
metų brolis Charlie pasakojo suradęs
kvepalų buteliuką.

Didžiosios Britanijos policija pa-
skelbė radusi buteliuką su „Novičiok”
vieno iš dviejų britų, praeitą mėnesį
apsinuodijusių šiuo cheminiu ginklu,
namuose Amesburyje, šalia Anglijos

pietinio Salisburio miesto.
Ch. Rowley buvo atvežtas į ligo-

ninę birželio 30-ąją, praėjus kelioms va-
landoms po to, kai buvo hospitalizuo-
ta jo draugė Dawn Sturgess. Moteris
neteko sąmonės po kontakto su ta pa-
čia nuodinga medžiaga, o liepos 8 die-
ną D. Sturgess mirė.

Buvęs Rusijos karinės žvalgybos
pulkininkas Sergejus Skripal ir jo
duktė Julija kovo 4-ąją buvo rasti su-
smukę Salisburyje. Nustatyta, kad jie
buvo apnuodyti „Novičiok” medžiaga.
Po ilgai trukusio gydymo tėvas ir
duktė galiausiai buvo išrašyti iš ligo-
ninės.

Minimos caro Nikolajaus II nužudymo metinės 
Maskva (ELTA) – Rusijos

ortodoksų patriarchas Kirilas
vadovavo apie 100 tūkst. žmo-
nių procesijai, skirtai pami-
nėti 100-ąsias caro Nikolajaus
II ir jo šeimos nužudymo me-
tines.

Patriarchas Kirilas vado-
vavo anksti prasidėjusiai pro-
cesijai nuo nužudymo vietos iki
vienuolyno Ganina Jamoje.
Procesijos dalyviams, įveiku-
siems 21 km atstumą, atvykus
į vienuolyną, prie jų prisijungė
dar ar apie 20 tūkst. žmonių. 

Bolševikai atsistatydinusį
carą, jo Vokietijoje gimusią
žmoną, penkis jų vaikus bei jų
tarnus ir gydytoją nušovė 1918 metais,
naktį iš liepos 16-osios į liepos 17-ąją,
jiems gyvenant Sverdlovske – dabar va-
dinamame Jekaterinburgu. 

Valstybė šią dieną neplanuoja jo-
kių oficialių minėjimo renginių. 

2000 metais visi caro šeimos nariai
buvo kanonizuoti.

Prieš 100 metų NKVD smogikai išžudė visą caro Ni-
kolajaus II šeimą. Wikimedia nuotr. 

Lietuvos žemėlapį reikės sudėti iš atskirų
magnetukų. 

Valstybinio turizmo departamento nuotr.  



9DRAUGAS 2018 LIEPOS 19 D., KETVIRTADIENIS

VERSLO N AUJIENOS

Kam aukojame savo privatumą?

Euro ir kitų valiutų santykiai (2018 metų liepos 18 d.)

1 USD (JAV doleris) – 0,85 €
1 AUD (Australijos doleris) – 0,63 €
1 CAD (Kanados doleris) – 0,65 €
1 GBP (Didžiosios Britanijos svaras sterlingų) – 1,12 €
1 NZD (Naujosios Zelandijos doleris) – 0,58 €

Nyderlandų IT bendrovė „Con-
vious”, kurianti el. prekybos sprendi-
mus, paskelbė atidaranti mokslinių ty-
rimų ir eksperimentinės plėtros cent-
rą Vilniuje. Čia bendrovė plėtos dirb-
tinį intelektą naudojančią platformą,
pateikiančią individualiai pritaiky-
tus kainos pasiūlymus internetu per-
kantiems naudotojams. 

Pasak „Convious” generalinio di-
rektoriaus Camiel Kraan, įmonei rei-
kalingi aukščiausios kvalifikacijos
specialistai, išmanantys mašininį mo-
kymąsi, natūraliosios kalbos apdoro-
jimą ir, be abejo, programavimą.

„Mūsų darbe susikerta daugybė
sričių, tarp kurių yra dirbtinis inte-
lektas, duomenų analizė, IT, el.  pre-
kyba ir rinkodara, – pasakoja C. Kraan.
– Siūlome ne tik konkurencingus at-
lyginimus, finansines ir kitas skati-
nimo priemones, bet ir kai ką, kas re-
tai sutinkama darbo rinkoje – neribo-
tos trukmės mokamas atostogas.”

Maksimalus pritaikymas ir duo-
menimis grįsta automatizacija – pa-
grindinės „Convious” platformos idė-
jos. Bendrovė įsitikinusi, kad visiems
skirtos nuolaidos yra praeities dalykas,
ir netrukus vis daugiau bendrovių
taikys dirbtinį intelektą, siūlydamos
dinaminę kainodarą. Tai sumažins

priklausomybę nuo tarpininkų ir pa-
dės didinti pardavimų skaičių. Plat-
forma yra išbandyta klientų Europoje
ir JAV, ir pirminiai rezultatai jau nu-
teikia teigiamai.

„Įsitikinome, kad pasenę rinko-
daros metodai nebesukuria vertės
mūsų vadinamojoje „naujojoje eko-
nomikoje”, kuri grįsta duomenimis
ir kurios varomoji jėga yra naudotojai.
Mūsų pirmieji klientai, perėję prie
dinaminės kainodaros, sulaukė 30–
100 proc. pardavimų augimo”, – dėsto
C. Kraan.

„Investuok Lietuvoje”

El. prekybos inovatoriai kuriasi Vilniuje

Po ginčytino Venesuelos prezi-
dento Nicolo Maduro perrinkimo dar
vienai kadencijai Europos Sąjunga
paskelbė naujas sankcijas šaliai. Ben-
drijos valstybės nusprendė įvesti ke-
lionių draudimą 11 asmenų, susijusių

su rinkimais, ir įšaldyti jų turtą. 
N. Maduro kritikuojamas, kad

žlugdo demokratiją Venesueloje. Per
opozicijos protestus pernai čia žuvo 125
žmonės.

ELTA

ES paskelbė sankcijas Venesuelai

Europos Sąjunga ir Japonija pa-
sirašė veržlų laisvosios prekybos su-
sitarimą, kurį pareigūnai pavadino
„aiškia žinute” prieš protekcionizmą,
Washingtonui įvedus prieštaringai
vertinamus tarifus ir grasinant pre-

Europa ir Japonija pasirašė laisvosios prekybos susitarimą

Šiandien privatumas yra va-
liuta – gali nemokamai gauti
produktą ar paslaugą savo
privatumo kaina, sako uX
(„vartotojų patyrimo”) dizai-
no specialistas Avi Itzkovich.
„Ar mums reikia ‘išmaniojo’
virdulio? Ar būtina funkcija už-
kaisti vandenį telefono prog-
ramėle? Negi sėdėdamas dar-
be galvoji: „O, užsikaisiu van-
denį jau dabar!” [...] Tai truputį
absurdiška. Iš tiesų, kai nau-
dojiesi virduliu, tikriausiai esi namie. Tai
– informacija, kuria kažkas gali pasi-
naudoti”, – pabrėžia A. Itzkovich.

– Kokių galėtumėte pateikti „vartoto-
jų patyrimo” („user experience”) dizaino pa-
vyzdžių?

– Viskas, kas gali būti pateikiama
skaitmeniniu formatu. Bet kokiai pa-
slaugai gali būti taikomas „vartotojų
patyrimo” dizainas. Pavyzdžiui, stovite
eilėje banke. Kaip darbuotojai turėtų
organizuoti tą eilę, kad viskas vyktų
sklandžiau? Ką reikia daryti, kad lau-
kiantysis eilėje jaustųsi geriau?

Tai štai, dizaineriai gali suprog-
ramuoti, kaip žmonės naudosis tam
tikrais dalykais. Interneto svetainėmis,
telefono programėlėmis, prietaisais –
kažkas turi galvoti apie tai, kad jie būtų
kuo paprasčiau naudojami. Nes kai ti-
kiesi, kad kažkas veiks tam tikru būdu
ir nesuveikia, labai susierzini, nusivili.

Dizaineris turi suprasti, kas mo-
tyvuoja žmones, ką jie nori veikti su ta
programėle ar kitu produktu, ir tada
stengtis visa tai suteikti. Dažniausiai
norime pridėti įvairiausių funkcijų.

Pavyzdžiui, kaip močiutė galėtų
naudotis banko interneto svetaine?
Tarkim, ji naudojasi banko paslaugo-
mis metus ir staiga jos prašoma pa-
keisti slaptažodį. Ji nežino, ką daryti,
ir nebeturi prieigos prie savo sąskaitos.
Tada ji turės skambinti darbuotojui,
procesas užtruks ir nebus paprastas.

– Šiandien labai daug daiktų vadina-
me „išmaniaisiais”. Pavyzdžiui, ar televi-
zorius būtinai turi būti išmanus? Ar viskas
turi būti išmanu?

– Būtent tokį klausimą ir bandau
kelti – kas gi tokio „išmanaus” šiuose
„išmaniuose” daiktuose? Tarkim, iš-
manusis telefonas. Lyg telefonas iki tol
buvo kvailas, bet dabar prijungiame
prie interneto – ir jis protingas. Šian-
dien bet koks daiktas, kuriame galimas
interneto ryšys, – išmanusis.

Ar mums reikia „išmaniojo” vir-
dulio? Ar būtina funkcija užkaisti van-
denį telefono programėle? Negi sėdė-
damas darbe galvoji: „O, užsikaisiu
vandenį jau dabar!” Šito išmaniojo
virdulio sumanytojai teigia, kad, nau-
dodamasis jų prietaisu, žmogus per

Lietuvos banko prognozės
Lietuvos bankas (LB) prognozuo-

ja toliau augsiant algas, perspėja dėl
prekybos karų

Nors Lietuvos ūkio augimas lėtė-
ja, darbo užmokestis toliau auga dėl
darbo rinkoje išliekančios įtampos.
Tiesa, ją slopina praėjusiais metais
pradėjusios atsigauti investicijos, ku-
riomis stiprinami gamybos pajėgu-
mai šalyje, nurodo LB naujausioje
makroekonominėje prognozėje.

Bankas BVP augimo prognozių
nekeičia. Tačiau darbo užmokesčio
augimo prognozė šiems metams didi-
nama nuo 6,7% iki 7,6%.

„Lietuvos ūkio augimas išliks
spartus ir 2018 m. sieks 3,2%, o 2019 m.
– 2,7%”, – sakė Gediminas Šimkus, Lie-
tuvos banko Ekonomikos ir finansinio
stabilumo tarnybos direktorius. 2017
m. BVP augo 3,9%. 

Nedarbo lygis šiemet mažės iki
6,7%, o kitąmet – iki 6,6%. LB nurodo,
kad investicijos šiemet ir kitąmet augs
6,9% ir 5,2%. Pernai jos didėjo 6,7% .

LB prognozuoja, kad vidutinė me-
tinė infliacija, praėjusiais metais su-
dariusi 3,7%, šiemet bus 2,7%, t. y. 1
proc. punktu mažesnė.

Lietuvos eksportas pernai augo
13,7%, tačiau LB vertinimais, šiemet jis
trauksis iki 5,7%, o kitąmet – iki 4,6%.
Lėtėjimas galėtų būti dar spartesnis, jei
JAV ir ES įsivels į prekybos karus au-

tomobilių ir vartojimo prekių srityse.
G. Šimkus teigė, kad prekybos

karo įsisiūbavimas galėtų turėti stiprų
poveikį Lietuvos ūkio plėtrai, jeigu
JAV administracija pradėtų taikyti
importo muitus, pvz., ES gaminamiems
automobiliams, kurių gamybos gran-
dinėje dalyvauja ir Lietuvoje veikian-
čios įmonės. Tačiau nuo birželio 1 d.
JAV įvesti muitai plienui ir aliuminiui
poveikio Lietuvai, jo nuomone, neturi.

Pasak LB ekonomisto, darbo rin-
koje jaučiant emigracijos pasekmes,
dalį netekčių bandoma atsverti atsi-
vežant darbo jėgos iš trečiųjų šalių.
„Vis dėlto darbuotojų trūkumo prob-
lemos sprendimas pasitelkiant imig-
raciją yra tarsi bandymas suskaudus
dantims griebtis nuskausminamųjų –
trumpam malšinami simptomai, bet
pati priežastis ne visuomet gydoma.
Turime stiprinti į darbo rinkos porei-
kius orientuotą švietimą, didinti in-
vesticijas į aukštą pridėtinę vertę ku-
riančias technologijas, mažinti socia-
linę įtampą”, – nurodo G. Šimkus.
2017 m. į Lietuvą atvyko keliolika tūks-
tančių imigrantų, tačiau vos keli šim-
tai iš jų buvo aukštos kvalifikacijos.
Tiesa, turime ir pozityvų signalą, kad
gegužę, pirmakart per keliolika metų,
į šalį imigravo daugiau žmonių nei
emigravo.

„Verslo žinios”

„Convious“ žada darbuotojams neribotas
mokamas atostogas. Go Vilnius nuotr.

kybos karu. 
Susitarimas sukuria laisvosios

prekybos zoną, apimančią beveik treč-
dalį pasaulio bendrojo vidaus pro-
dukto (BVP).        

ELTA

metus sutaupo vieną dieną, kurią pa-
prastai praleidžia laukdamas, kol už-
virs vanduo. Tai truputį absurdiška.

Taigi, kaip dizaineris, visada keliu
klausimą – ar mums reikia specialios
lemputės, kurios šviesos spalvą gali
keisti telefonu? Žinoma, keletą dienų
tai visai smagu, bet nemanau, kad kas
nors naudotųsi ja dažniau – nebent kai
ateina svečių ar panašiai.

Tai taikoma visiems šiandien nau-
dojamiems prietaisams – reikia pa-
galvoti, ar tau tikrai jų reikia, kaip il-
gai jais naudosiesi, ar jie pagerins
tavo gyvenimą. Dažniausiai ne, nes
šių prietaisų kūrėjai eksperimentuoja
ir kol kas nežino, kokia jų darbo vaisių
prasmė.

– Ar etiketė „išmanusis” gali būti nau-
dojama reklamoje?

– Dažniausiai tai – sudėtinė rin-
kodaros dalis. Bet kuri įmonė, jei tik
gali susieti savo prietaisą su internetu,
tai daro, nes tikisi daugiau parduoti.
Tarkim, yra specialios gertuvės, kurios
seka ir fiksuoja, kiek vandens išgeri
per dieną. Skamba visai įdomiai, bet
tada kasnakt tokią gertuvę reikia jung-
ti į elektros lizdą, įkrauti. Vėlgi – turi
klausti savęs, ar tai nėra tiesiog rin-
kodaros triukas siekiant parduoti? Ar
tai iš tiesų išmanusis daiktas ir ar tau
tikrai jo reikia?

– Kadangi šie daiktai prijungti prie in-
terneto, ar yra tikimybė, kad išmanusis vir-
dulys gali rinkti tam tikrus duomenis? Vir-
dulys gal ir ne, bet kiti daiktai?

– Tai iš tiesų svarbus klausimas.
Vienas didžiausių šiandienos rūpesčių
– saugumas ir privatumas. Iš tiesų, kai
naudojiesi virduliu, tikriausiai esi na-
mie. Tai – informacija, kuria kažkas
gali pasinaudoti. Galima sekti, kaip
dažnai žmogus naudojasi tuo daiktu,
kuriomis valandomis jis būna namie.

Taigi, apie tai irgi turi galvoti
prieš parsinešdamas išmanųjį prie-
taisą namo. Šiandien privatumas yra
valiuta. Gali gauti produktą ar pa-
slaugą nemokamai savo privatumo
kaina. Tad reikia apmąstyti – ar tikrai
verta.

Karina Urbanavičiūtė, LRT radijas

Avi Itzkovich ragina pagalvoti ar visad  mums reika-
lingas išmanusis daiktas.   Youtybe nuotr. 
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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 akiŲ ligos

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

Joliet, IL 60435
Tel. 815-741-3220

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

Lietuviams sutvarkys dantis už prieinamą kainą 
Susitarti galima angliškai arba lietuviškai

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

DantŲ gyDytojai

Advokatas
GInTARAS P. ČEPĖnAS

6436 S. Pulaski Rd., 
Chicago, IL 60629

Tel. 773-582-4500
Valandos susitarus

ADVOKATAI

http://draugokalendorius.org

„Alfa.lt” perspausdino Panevėžio laik-
raščio „Sekundė” žurnalistės Vitalijos Ja-
lianiauskienės straipsnį „Išeivių pali-
kuonė į Lietuvą grįžo puoselėti senelio
įsteigto garsaus knygyno”. Tai pasa-
kojimas apie aktorę Karoliną Masiuly-
tę-Paliulienę, kuri prieš 25 metus su vyru
Arūnu ir dukra Lina atvyko iš Prancū-
zijos į Panevėžį atkurti senelio Juozo
Masiulio knygyno. 

Kaip įdomiai atsitinka – vieni lai-
mės ar romantikos ieškoti va-
žiuoja į pasaulį, kiti iš pasaulio

važiuoja Lietuvon ieškoti šaknų ir jas
iš naujo įleidžia. Taip atsitiko ir su K.
Masiulyte. Ji atvyko ne todėl, kad jai
nepasisekė gyvenimas, anaiptol – jau
gyvendama Lietuvoje ji Prancūzijos
prezidento dekretu buvo apdovanota
Prancūzijos Garbės legiono ordinu,
kuris yra aukščiausias valstybės ap-
dovanojimas, skiriamas civiliams as-
menims. Vertėjai, rašytojai, frankofo-
nijos puoselėtojai, Prancūzijos ir Lie-
tuvos aktorei, visuomenės veikėjai
Prancūzijos garbės legiono ordinas ir
ordino kavalieriaus vardas buvo skir-
tas už nuopelnus vienai iš dviejų tė-
vynių – Prancūzijai už vaidybą, reži-
sūrą, vertimus ir nenuilstamą litera-
tūros ir prancūziškosios kultūros puo-
selėjimą bei plėtrą (Garbės legiono or-

1997 m. Druskininkų garbės pilietis
Petras Viščinis Lietuvių Fonde (LF),
norėdamas įamžinti savo brolio Do-
mininko Viščinio, pirmosios lietuviš-
kos mokyklos Druskininkuose įkūrė-
jo, atminimą, įsteigė vardinį fondą, ku-
rio palūkanos kasmet skiriamos „At-
gimimo” mokyklos geriausiam moks-
lo metų  mokytojui ir  geriausiam 6–10
klasių mokiniui už puikius metų mo-
kymosi ir veiklos rezultatus.

Š. m. birželio 4 d. renginyje „Mo-
kyklos viltis”, šįsyk skirtame
Lietuvos valstybės atkūrimo

šimtmečiui, LF P. Viščinio vardinės
premijos buvo įteiktos vokiečių ir
anglų kalbų mokytojai Daivai
Dumbliauskienei ir 8b klasės mo-

kinei Gabijai Januškaitei.
Pristatydama mokytoją, direk-

torė  Danutė Časienė  pabrėžė jos pro-
fesionalumą, kūrybiškumą, darbš-
tu mą, da lyvavimą Goethe instituto
projektuo se.

Gabiją Januškaitę pristačiusi
jos lietuvių kalbos mokytoja Rima
Pakalienė išskyrė Gabijos kruop-
štumą, pa reigingumą, puikius moks-
lo rezultatus, laimėjimus įvairių da-
lykų olimpiadose. D. Viščinio pre-
mijas nominantėms įteikė savival-
dybės mero pavaduotojas Linas Ur-
manavičius.

Nuo šio projekto pradžios šia
premija apdovanotas 21 „Atgimimo”
mokyklos mokinys ir 31 mokytojas.

LF info

Karolina Masiulytė-Paliulienė norėjo tęsti savo senelio Juozo Masiulio veiklą.   
Alfa.lt nuotr.

Iš k.: Daiva Dumbliauskienė, Linas urmanavičius ir Gabija Januškaitė.    Rengėjų nuotr.

Įteiktos Petro Viščinio premijos

Grįžo į Lietuvą 
tęsti senelio darbo

iš Karaliaučiaus krašto slapta nešdavo
knygas į Lietuvą ir buvo už tai iš-
tremtas. Kai lietuviška spauda buvo
grąžinta, 1905 m. jis atidarė savo kny-
gyną, nes mylėjo knygą. Mat didelėje
šeimoje buvo jauniausias ir duonos
teko eiti ieškotis pačiam. Pradėjo nuo
tarnybos parduotuvėje, bet po kelerių
metų nutarė verstis savarankiškai ir
būtent prekiauti knygomis. Apie šį
šviesuolį J. V. Čiplytė yra parašiusi
knygą „Juozas Masiulis: knygnešys ir
knygininkas”. 2015 m. buvo paminėta
knygyno, Panevėžyje įsikūrusio Va-
sario 16-osios ir Respublikos gatvių san-
kirtoje, 110 m. sukaktis. 

Karolina iš mažens girdėjo tėvelio
pasakojimus apie Panevėžį ir senelį, ku-
ris buvo aktyvus veikėjas, miesto tary-
bos narys, mecenatas. Ji puoselėjo sva-
jonę kada nors aplankyti Panevėžį, nes
ją jaudino tie pasakojimai. Štai vienas:
1940-aisiais, seneliui jau gulint mirties
patale, po knygyno langais religines
giesmes giedojo Panevėžio katedros,
kurios mecenatas jis buvo, choristai.
Grįžus okupantams Masiulių šeima
buvo įtraukta į tremiamųjų sąrašus, tad
knygyno savininko žmona su dukra
per Vokietiją emigravo į JAV, o sūnus (K.
Masiulytės-Paliulienės tėtis) Jonas Ma-
siulis išvyko gyventi į Prancūziją. 

Karolinos svajonė išsipildė 1977 m.
– į Panevėžį ji atvyko kartu su tėvu ir
broliu. Susitiko su Panevėžio teatro re-
žisierium Juozu Miltiniu, tėvo bičiuliu
iš studijų Paryžiuje laikų. Tuo metu

Masiulio knygyne veikė centrinis mies-
to knygynas. K. Masiulytė-Paliulis
sako, kad tada ji ir suprato: čia jos šak-
nys, čia ji turi gyventi. Lietuvai atkū-
rus nepriklausomybę ji su šeima taip
ir padarė – atgavusi senelio nuosavybę,
tęsia knygyno įkūrėjo veiklą. J. Ma-
siulio knygynai veikia dar ir Vilniuje
bei Kaune. Ji džiaugiasi, kad sovieti-
niais laikais knygynas nebuvo pa-
verstas sandėliu. Grįžusi ji sužinojo,
kad knygyną nacionalizavus jam va-
dovauti buvo paskirta buvusi senelio
darbuotoja, šviesi moteris Valerija
Paulavičiūtė, kuri apsisprendė, kad
šiame knygyne niekada nebus pre-
kiaujama ateistine literatūra. Tos rū-
šies spaudą ji supirkdavo iš savo kuk-
laus atlyginimo ir atiduodavo į maku-
latūrą. Ir už labai gerą ateistinių kny-
gų prekybą dar būdavo giriama.

K. Masiulytė-Paliulienė Lietuvoje
tęsia ir aktorės bei režisierės veiklą,
yra Lietuvos frankofonų literatūrinės
premijos komisijos pirmininkė, iš-
rink ta Lietuvos-Prancūzijos asociaci-
jos prezidente, dalyvauja įvairiuose
projektuose ir verčia knygas į pran-
cūzų kalbą. Neseniai išvertė Kristijo-
no Donelaičio „Metus”, yra išvertusi
šiuolaikinio lietuvių rašytojo Valdo
Papievio du romanus ir kt.

„Lietuvoje esu prancūzė, Prancū-
zijoje – lietuvė”, – sako menininkė. 

Pagal „Alfa.lt” parengė 
A. Škiudaitė

diną 1802 m. įsteigė imperatorius Na-
poleonas). Garbės legionierė panoro,
kad šis apdovanojimas jai būtų įteiktas
Lietuvoje.

Save Karolina Masiulytė-Paliulie-
nė laiko dviejų kultūrų atstove. Ji
gimė, užaugo ir studijavo Prancūzijo-
je, bet visada vertino savo lietuvišką
kilmę, nors lietuviškai išmoko tik kai
sutiko savo vyrą – Amerikos lietuvį
Arūną Paliulį. Aktorystės ji mokėsi
dramos teatro mokykloje, studijavo
istoriją Sorbonos universitete. Vėliau
mokslus tęsė Valstybinėje dramos mo-
kykloje. Vaidino įvairiose teatrų tru-
pėse, filmuose, dirbo televizijos prog-
ramose, pati statė spektaklius vadina-
mosiose teatro kavinėse. 1986 m. su kitu
lietuvių kilmės prancūzų aktoriumi
Jean Christophe (skulptoriaus Antano
Mončio sūnumi) sukūrė spektaklį apie
kovotoją už tikėjimo laisvę sovietų
Lietuvoje Nijolę Sadūnaitę. Šis vaidi-
nimas sulaukė itin palankaus pran-
cūzų žiūrovų įvertinimo. Spektaklis
buvo nufilmuotas, jį vėliau parodė ir
Lietuvos televizija.

Karolina Masiulytė-Paliulienė ne
tik didžiavosi savo seneliu Juozu Ma-
siuliu, kilusiu iš Šeduvos valsčiaus
Prastavonių kaimo, knygnešiu spaudos
draudimo metais ir knygininku atga-
vus spaudos laisvę, ji norėjo tęsti jo dar-
bą. Juozas Masiulis ne vienerius metus
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draugas.org/mirties

REMKIME DRAUGO FONDĄ

www.draugofondas.org

Vasaros gėrimai yra ir malonumas

akiai, ir stalo puošmena. Beata Ni-

cholson pateikia keletą idėjų, kaip įdo-

miau atsigaivinti – pasinaudokime jo-

mis. 

Jei jau užderėjo uogos jūsų sode,

vynuoges, mandarinus ir ananasus

keiskite vyšniomis, braškėmis ar avie-

tėmis. Visus šiuos gėrimus ruoškite bet

kokiuose namie turimuose induose:

ąsočiuose, grafinuose ar netgi stik-

lainiuose. Nuo jų tūrio priklausys ir vai-

sių, daržovių bei žalumynų kiekis, to-

dėl tikslaus jų kiekio nenurodau. Re-

komenduoju jais užpildyti trečdalį

indo tūrio. Bandykite ir kurkite.

Gaivus uogų ir vaisių vanduo  

Reikės: aviečių, raudonųjų ser-
bentų, mėtų, šaukšto mėgstamo sirupo.

Uogas ir žalumynus sudedame į
ąsotį, įpilame sirupo ir vandens. Iš-
maišome.  Laikome šaldytuve pusva-
landį. Prieš skanaudami įsidedame
ledukų.

Gaivus daržovių vanduo

Reikės: agurkų, saldžiosios rau-
donos paprikos, žaliųjų citrinų, mėtų,
juodųjų serbentų lapų, žiupsnelio drus-
kos.

MANO  VIRTUVĖ

Gaivūs vasaros gėrimai

Skautų vyčių seniūnui

A † A
v.s. fil. ROMUI FABIJONUI

išėjus Namo, širdingai užjaučiame žmoną RITĄ,
sū nus, mūsų tunto brolius POVILĄ, ANDRIŲ ir BRO -
NIŲ, dukras JUDITĄ ir SILVIJĄ su šeimomis, gi -
mines bei artimuosius. 

Liūdime kartu.
,,Lituanicos” tuntas

Išėjus Namo mūsų ilgamečiam vadovui

A † A
v.s. fil. ANTANUI PAUŽUOLIUI

nuoširdžiai užjaučiame mūsų tunto brolius: anū -
kus ANTANĄ ir DOMINICK, sūnus ALGIRDĄ ir
RIMANTĄ su šeimomis, gimines ir artimuosius. 

Tesiilsi ramybėje.
,,Lituanicos” tuntas

Daržoves ir žaliąsias citrinas su-
pjaustome, sudedame į grafiną, įme-
tame žalumynų, įberiame druskos ir
iki viršaus užpilame vandeniu. Viską
išmaišome. Laikome šaldytuve pus-
valandį. Prieš patiekdami įdedame le-
dukų.

Gaivus citrusinių vaisių vanduo

Reikės: apelsinų, citrinų, žaliųjų
citrinų, raudonųjų apelsinų, manda-
rinų, mėtų.

Vaisius supjaustome plonomis
riekelėmis, drauge su žalumynais
sudedame į ąsotį ir užpilame vande-
niu. Išmaišome ir laikome šaldytuve
pusvalandį. Patiekiame su ledukais.

Skautybės
šimtmečiui
Atkelta iš 7 psl.

Lankstinukas / kvietimas į Tautinę skautų
stovyklą anglų, prancūzų ir vokiečių kal-
bomis.

Neaiškūs pašto terminologijos su-
trumpinimai. Vidinė korespondencija
adresuota ,,Lietuva”, ,,Lithuania”, ,,Li-
tauen”… Oro pašto etiketės ant voko,
kai 1938 m. Lietuvos viduje oro paštas
nebuvo naudojamas… Įtartini ir už-
klijuoti, neatplėšti vokai… Iš tarybinių
archyvų pavogti švarūs ,,Lietuvos skau-
tų brolijos” firminiai vokai, kurie pa-
čiose stovyklose nebuvo naudojami…
Tarp padirbtų yra ir vokas, liepos 17 d.

,,siųstas” iš Pažaislio skaučių stovyk-
los su …A. Panemunės skautų stovyk-
los registracijos antspaudu! 

Patys pašto ženklai  – bent kol kas
– nebuvo padirbėjami.

Dovana skautijos šimtmečiui

Tai tik vienas puslapis iš skautiš-
kos filatelijos istorijos. Kad ta istorija
yra turtinga ir spalvinga, liudija prieš
porą mėnesių rinkoje pasirodžiusi so-
ciologo, skauto bei filatelininko Da-
riaus Liutiko knyga Scouting in the Bal-
tic Countries: A History in Philately. Tai
net 400 puslapių gausiai iliustruotas al-
bumas, jau sulaukęs didelio atgarsio ne
tik tarp filatelininkų, bet ir tarp skau-
tų. Jo autorius praėjusį savaitgalį su-
grįžo iš Talino, kur dalyvavo Nacio-
nalinėje Estijos filatelijos parodoje.
Ten už savo eksponatus Darius pelnė
net du medalius – vieną sidabrinį, kitą
paauksuotą! Šį savaitgalį jis viešės
Tautinėje stovykloje Rumšiškėse, o po
to atvyksta į JAV, kur dalyvaus Šiaurės
Amerikos Dešimtojoje tautinėje sto-
vykloje Rake. Čikagos kolekcininkai,
skautai, broliai latviai ir estai taip
pat turės išskirtinę progą susitikti su
knygos autoriumi, išgirsti jo pasako-
jimus, įsigyti albumą, kurį galės pasi-
rašyti, pasigrožėti jo skautiškos tema-
tikos filateliniu rinkiniu. Visus susi-
domėjusius kviečiame rugpjūčio 10 d.,
penktadienį,  7:30 val. v. atvykti į Tė-
viškės parapiją, 5129 Wolf  Road, Wes-
tern Springs, IL 60558. Vakaronė vyks
anglų kalba. Įėjimas – nemokamas.
Renginį remia ASD, Korp! Vytis ir Fi-
listerių skautų sąjūdžio Čikagos sky-
rius. Iki pasimatymo – Ad meliorem!

Eksponatai iš Raimundo Mariaus Lapo
asmeninio archyvo
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Vieta, kur susitinka JAV lietuviai

DRAUGAS
Seniausias lietuviškas laikraštis pasaulyje

Leidžiamas nuo 1909 m. 
Sužinokite vienas apie kitą

Susipažinkite su lietuviška veikla – nuo vandenyno iki vandenyno
XXI a. ,,Draugas” – laikraštis jums!

NAUJIEMS PRENUMERATORIAMS  

metams – 120 dol. pusmečiui – 65 dol. 

internetinė (pdf) metams – 90 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

www.draugas.org

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

PAS MUS
IR

APLINK MUS

http://draugokalendorius.org

,,Sigtoberfest” golfo turnyras – 
Sigitui Vazneliui paremti

Buvęs ,,Morris Engineering” bendrovės prezidentas Sigitas Vaznelis jau sep-
tyneri metai serga ALS (Lou Gehrig’s disease) liga. Sigitas Vaznelis 1982 m.
baigė civilinės inžinerijos mokslus Illinois technologijos institute. Inžineri-
jos bendrovės ,,Morris Engineering” prezidentu jis dirbo nuo 1993 iki
2015 metų. Yra vedęs. Su žmona Rūta užaugino dukterį Nataliją ir sūnų Rimą.
Sigitas Vaznelis yra vadovavęs Cook County respublikonų partijai ir yra bu-
vęs Lemonto rajono kelių komisijos narys. Jis taip pat aktyviai sportavo. 

Jau ketveri metai Sigitas Vaznelis yra visiškai paralyžiuotas. Jam reikalin-
ga nuolatinė priežiūra. Prieš 12 m. ,,Morris Engineering” bendrovės darbuotojai
pradėjo organizuoti kasmetinį golfo turnyrą. Sigitui Vazneliui susirgus turny-
ro pelnas skiriamas jo priežiūrai, gydymo išlaidoms padengti. 

Šių metų turnyras, pavadintas ,,Sigtoberfest”, vyks  rugsėjo 21 d., penk-
tadienį, ,,Old Oak Country Club” golfo laukuose Homer Glen, IL. Regist racija
– 12 val. p. p.,  turnyras prasi deda 1 val. p. p. Dalyvavimo kaina – 150 dol.
asmeniui. Į kainą įeina dalyvavimas golfo turnyre, golfo vežimėlis, priešpiečiai,
vakarienė ir gėrimai. Kaina keturių žaidėjų grupei – 600 dol. Norintys dalyvauti
vien tik vakarienėje, moka 75 dol. Registruotis iki rugsėjo 14 d. galima pas Lin-
dą Rugienius tel.  630-272-1252. arba el. paštu: supportsig@ecivil.com. Če-
kius rašyti ,,Sig Vaznelis” vardu ir siųsti „Morris Engineering“ bendrovės ad-
resu: 515 Warrenville Rd., Lisle, IL, 60532. Norintys tapti rėmėjais apie aukojimo
kategorijas gali plačiau sužinoti minėtu el. pašto adresu.

Organizatorių info

� Paskutinis Putnamo piknikas – liepos 22
d., sekmadienį, nuo 11 val. r. iki 6 val. v. Ma-
rijos Nekaltojo Prasidėjimo seselių sodybo-
je, 600 Liberty Highway, Putnam, CT
06260. Švęskime Lietuvos Nepriklauso-
mybės atkūrimo ir šios seselių vienuolijos įkū-
rimo šimtmečius. 

�  Piknikas ,,Vasaros akvarelė” vyks liepos
28 d. Half Day Forest Preserve, Vernon Hills,
Il. Pradžia – 1 val. p. p. Suneštinės vaišės,
ant grotelių kepamos dešrelės, muzika ir žai-
dimai. Organizatoriai – JAV LB Waukegan–
Lake County apylinkės valdyba. Visi kvie-

čiami! Daugiau informacijos – Apylinkės ,,Fa-
cebook” puslapyje arba tel. 847-644-2871. 

� 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.,
vaikui – 30 dol. Daugiau informacijos Švč.
Mergelės Marijos Gimimo parapijoje tel. 773-
776-4600 arba 773-860-7547 (Audra).

� Rugpjūčio 22–26 d. Neringos stovykla-
vietėje (Camp Neringa, 147 Neringa Road,
Brattleboro, NY 05301) organizuojamos
Kultūros dienos’18. Praktinius užsiėmimus
suaugusiems ves liaudies menininkai, rašy-
tojai, muzikos mėgėjai, istorijos, kino, dra-
mos bei maisto specialistai. Kiekvienas te-
minis vakaras suteiks progą padiskutuoti, pa-
sidalinti žiniomis bei smagiai pabendrauti.
Koordinatorė: dr. Aldona Lingertaitienė.
Daugiau informacijos el. paštu: dana@ne-
ringa.org

Remkime Draugo fondą
Nuo 1992 metų Draugo fondas padeda išlaikyti mūsų lietuvišką,
katalikišką „Draugo” laikraštį. Prisiminkite Draugo fondą savo
testamente. Keletas stambesnių palikimų užtikrins „Draugo”
laikraščio gyvavimą daugelį metų! 

www.draugofondas.org

Liepos 18 d., trečiadienį, Amžinybėn iš-
ėjo mūsų mielo klebono Jauniaus Kelpšo
mama. Mišios už a. a. Liudvikos Ka-
minskaitės-Kelpšienės sielą bus aukoja-
mos liepos 19 d., ketvirtadienį, 7 val. v.
Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje
Marquette Parke. Kviečiame visus atvyk-
ti ir kartu pasimelsti.


