
Vaclovas Krutulis
Specialiai „Draugui” iš Vilniaus

Sukanka 78 metai nuo tada, kai Jungtinėse Amerikos Vals-
tijose buvo paskelbta Baltijos šalių okupaciją smerkian-
ti Sumner Welles deklaracija. Šis įvykis liepos 19 d. iš-
kilmingai paminėtas Vilniuje, Vašingtono aikštėje.

Garsiąją deklaraciją, nepripažinusią Baltijos šalių
okupacijos, tuometis JAV valstybės sekretorius

Sumner Welles paskelbė 1940 m. liepos 23 d., praėjus
trims mėnesiams po jo sugrįžimo iš oficialaus turo

po Europą. Būtent šis dokumentas padėjo išlaikyti
nuoseklią JAV politiką, nepripažinusią Baltijos ša-
lių okupacijos. Tokios nuostatos Washingtonas lai-
kėsi penkis dešimtmečius. JAV nei de jure, nei de fac-
to nepripažino Lietuvos, Latvijos ir Estijos šalių už-
grobimo.

Šis įvykis Lietuvoje švenčiamas jau ketvirtą kartą, jo
sumanytojas – Kovo 11-osios Akto signataras, Seimo narys
Emanuelis Zingeris. Jam ši mintis kilo po buvusios JAV
valstybės sekretorės Madeleine Albright labai viltingo Lie-
tuvai vizito mūsų šalyje. Šioje aikštėje minimos visos svar-
biausios Lietuvos ir JAV santykių sukaktys bei įvykiai.

– 9  psl.
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Jaunimo organizacijų 
karas – 3 psl.

Kas girdėti
Waukegane? – 4 psl.

Laikas – brangi dovana, duota mums, kad taptume protingesni, geresni, brandesni ir tobulesni – Thomas Mann

Susiruošėm į kelionę neplanuotai ir greitai – susi-
gundę tiesioginiu skrydžiu, iš Čikagos per valandą
užsisakėme bilietus ir viešbutį. Jau lėktuve žinojau:

norėsiu sugrįžti, nors dar nebuvau. Pirma naktis vieš-
butyje buvo absoliuti palaima – saldus nuovargis, su-
mišęs su užplūstančiu atsipalaidavimo jausmu ir suvo-
kimu: prasideda atostogos, ir ne bet kur, o Venecijoje!

Taip, daugybė turistų (55 tūkst. gyventojų tenka 25
mln. turistų per metus) – jau 4–5 kruiziniai laivai, kas-
dien stūksantys uoste, ko verti… Bet tuo pačiu tai ne koks
,,Disneylandas”, o gyvas miestas, kuriame matai vieti-
nius gyventojus, stebi jų kasdieninį gyvenimą.  – 6 psl.

Mes mokame padėkoti

miestas, kurį reikia patirti nors kartą gyvenime
VENECIJA

Kelionės įspūdžių 
karoliukai
RAMUNĖ LAPAS

Venecijoje buvau pirmą kartą. Ilgai norėjau, niekaip
neprisiruošiau. Gal todėl, kad širdies kamputyje tūnojo
nerami abejonė, pagimdyta nuogirdų: daugybė tu-
ristų, skęstantys pastatai, dvokiantis vanduo…

Pagrindinė Venecijos ,,magistralė” – Canal Grande.  Ramunės Lapas nuotr.

Šventė prasidėjo JAV ir Baltijos valstybių vėliavų pakėlimu. Valio, Amerika!  URM nuotraukos
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Nors iki prezidento rinkimų Lietuvoje
dar beveik metai ir balsuotojai dar dėl
to nesuka galvų, aktyviausieji preten-
dentai jau kuria programas. Tarp jų – ir
Amerikos lietuviams gerai pažįstami po-
litikai – buvę Lietuvos atstovai Was-
hingtone – Vygaudas Ušackas ir Žygi-
mantas Pavilionis. Jie Eltai pateikė
savo idėjas užsienio politikos srityje.
Įdomu, kad abu yra Tėvynės sąjun-
gos-Lietuvos krikščionių demokratų
partijos nariai. Partija kol kas nepa-
reiškė, ką kels ar ką rems prezidento rin-
kimuose 2019 m. 

Abu kandidatai yra prityrę politi-
kai, todėl jų mintys įdomios ir gi-
liai pagrįstos. Žygimantas Pavi-

lionis skelbia užsienio politikos tęsti-
numą – jo pagrindinė idėja – kad nau-
joji Lietuvos užsienio politika sujungtų
V. Adamkaus ir D. Grybauskaitės stra-
tegijas („Grybauskaitė mus įtvirtino
Europoje, prezidentas Adamkus mus
įtvirtino Rytų Europoje ir Amerikoje).
Jis už socialinės atskirties Lietuvoje
mažinimą („Pagrindinės grėsmės nėra
išorinės. Tai yra skurdas, atskirtis
tarp turtingų ir neturtingų, ‘lotyniza-
cija’, kuri yra milžiniška, ir atskirtis
regionuose. Žmogaus pažeminimas,
nesugebėjimas suprasti, kad žmogus
yra didžiausia vertybė. Pas mus taip
pat yra milžiniška gilėjanti atskirtis
tarp turtingų ir neturtingų bei tarp re-
gionų – tarp Vilniaus ir ne Vilniaus”),
jis už išskirtinį šalies aktyvumą ir ly-
derystę regione, Europos Sąjungoje
ir NATO, griežtą poziciją Rusijos at-

žvilgiu. Lietuva ekonomiškai ir so-
cialiai turinti lygiuotis į labiausiai iš-
sivysčiusias Šiaurės valstybes ir to
siekti išnaudojant pasaulio lietuvių po-
tencialą. 

Lietuvos santykiuose su Rusija Ž.
Pavilionis išlieka griežtas. Jo nuomo-
ne, ir Lietuva, ir Vakarai neturi ir at-
eityje neturėtų bendradarbiauti su
dabartiniu Rusijos režimu, nes dialo-
gas su Kremliumi slopina reformas Ru-
sijos viduje („Aš tikrai tikiu, kad Ru-
sija ir rusai yra europiečiai, tačiau
jiems reikia dar daug pastangų, kad
įveiktų savo instinktus, kurie yra su-
stiprinti KGB sistemos”). Tuo Ž. Pavi-
lionis ryškiai skiriasi nuo kolegos Vy-
gaudo Ušacko, buvusio Europos Są-
jungos ambasadoriaus Rusijoje, kurį
jis net pavadino „prorusišku” kandi-
datu. Nepaisant Kremliaus keliamos
grėsmės ir neišspręsto Ukrainos klau-
simo bei besitęsiančio hibridinio karo,
kurį jis pripažįsta vykstant, Ušackas
mano, kad su Maskva reikia palaiky-
ti santykius. Nors abu kandidatai pa-
sisako už Rusijos demokratizavimą ir
pagalbą demokratinėms jėgoms Rusi-
joje.

Šiek tiek skiriasi ir šių konku-
rentų požiūris į prioritetus euroat-
lantiniuose santykiuose. Save eu-
rooptimistu ir agresyviu Lietuvos na-
cionalinių interesų Europos Sąjungo-
je gynėju laikantis Ž. Pavilionis palaiko
giliau besiintegruojančios Europos
Sąjungos viziją ir nesiūlo JAV ir ES
ginčų akivaizdoje palaikyti kurios
nors vienos pusės („Lietuvos ateitis
priklauso nuo euroatlantinės vienybės,
todėl ji ir turi išlikti šalies prioritetu...

Kur kreipia prezidentinių kandidatų 
V. Ušacko ir Ž. Pavilionio užsienio politikos gairės

miausia su Europos valstybėmis.
(„Ekonominių interesų prasme, mes
esame bendros 500 mln. ES vartotojų
rinkos dalis. Turime bendrą užsienio
prekybos politiką, kurią turime reikš-
ti vieningai ir principingai net ir tais
atvejais, kai JAV ir ES interesai susi-
duria. Ir ypač dabar, kai D. Trump ad-
ministracija nusprendė įvesti dides-
nius tarifus prekybos partneriams,
naudojantis kylančių grėsmių JAV
nacionaliniam saugumui pretekstu.
Tačiau tai daryti turime ne tik prin-
cipingai, bet ir sumaniai, išnaudo-
jant draugus JAV Kongrese ir admi-
nistracijoje”.)

Į savo užsienio politikos konteks-
tą V. Ušackas įveda šiek tiek romanti-
kos – Lietuvos Didžiosios Kunigaikš-
tystės (LDK) įvaizdį. Esą Lietuvos tiks-

Mes negalime skaldytis. To nori tokios
galybės kaip Rusija ir Kinija”). Jo nuo-
mone, ir taip tvirti Lietuvos ir JAV san-
tykiai turi dar labiau stiprėti. Politikas
akcentavo, kad didesnis JAV karių bu-
vimas Lietuvoje prisidėtų ir prie eko-
nomikos plėtros ir investicijų pri-
traukimo. 

V. Ušacko nuomone, Lietuvos už-
sienio politika turi būti principinga ir
pragmatiška. Save jis laiko eurorea-
listu ir principingu pragmatiku ir tei-
gia, kad nereikia baimintis skirtingais
greičiais besiintegruojančios Euro-
pos Sąjungos, nes esą būtent kelių
greičių ES sudarytų geresnes sąlygas
įgyvendinti šalies interesus. Vienas iš
jų – Ukrainos narystė ES, kuri būtų
kur kas paprastesnė įsitvirtinus „ke-
lių greičių” bendrijos modeliui. O ky-
lančių įtampų tarp JAV ir ES fone
Lietuva, nepaisant JAV svarbos mūsų
saugumui, turėtų solidarizuotis pir-

las turėtų būti sukurti ekonomiškai ir
politiškai saugią erdvę buvusioje LDK
teritorijoje, ir tai moralinė Lietuvos pa-
reiga bei ekonominis interesas. Pasak
politiko, Lietuva, įkvėpta Didžiojo ku-
nigaikščio Gedimino palikimo, turi
atrasti savyje išminties pritraukti į šalį
gabiausius ir išmaniausius žmones, ta-
lentus, dėl kurių konkuruoja visas pa-
saulis. („Lietuvos nacionalinis intere-
sas – kad platumoje nuo Baltijos iki
Juodosios jūros egzistuotų pagarba
žmogaus teisėms, laisvei ir demokra-
tijai. Kad tokios šalys kaip Ukraina,
Moldova ir Gruzija rastų savo vietą ES
ir NATO, kad Baltarusija netaptų Ru-
sijos dalimi. Kad Lietuvos verslas ga-
lėtų saugiai ir pelningai dirbti, o per
Klaipėdos uostą didėtų krovinių ir pa-
slaugų srautai. Tai yra ir mūsų istori-
nis palikimas, ir kartu verslo intere-
sas”.)

Tarp svarbiausių Lietuvos užsie-

nio politikos interesų Ušackas įvardi-
ja ir lietuvybės stiprinimą tarp pa-
saulio lietuvių, pasaulio lietuvių ir
Lietuvos draugų ryšius. 

Iki Prezidento rinkimų dar yra pa-
kankamai laiko, ir šie kandidatai į Lie-
tuvos prezidentus tikriausiai patys
lankysis JAV lietuvių bendruomenė-
se ir betarpiškai išdėstys savo priori-
tetus vidaus ir užsienio politikoje,
bet Lietuvos piliečiams greičiausiai
vis tiek bus nelengva išsirinkti, nes
abu politikai Amerikos lietuviams
vienodai nuoširdžiai tarnavo, abu yra
aukštos kvalifikacijos politikai ir abu
lietuvių išeivių buvo aukštai verti-
nami.

Pagal ELTA parengė
A. V. Škiudaitė

Žygimantas Pavilionis. Dainiaus Labučio nuotr.

Vygaudas Ušackas. Gedimino Batuškos nuotr.
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Reaguojant į žiniasklaidos paskelbtą informaciją
apie galimai valstybės institucijų ir įmonių lėšomis
finansuotą Pasaulio lietuvių jaunimo suvažiavimą ir
nesant viešų ataskaitų apie skirtų lėšų panaudojimą,
Seimo jaunimo ir sporto reikalų komisija surengė spe-
cialų posėdį.

Ši nelabai smagi istorija prasidėjo likus vos vie-
nai dienai iki Lietuvoje vykusio Pasaulio lietuvių jau-
nimo suvažiavimo. Žurnalistas Andrius Tapinas vie-
šai pateikė informaciją, kad nuo renginio organiza-
torių šalinasi Pasaulio lietuvių jaunimo sąjunga, ku-
rios naujai išrinkta valdyba kelia klausimą dėl jau ke-
letą metų organizuojamų suvažiavimų finansavimo
skaidrumo.

Seimo Jaunimo ir sporto reikalų komisijos pir-
mininkas Kęstutis Smirnovas specialųjį posė-
dį pradėjo taip: „Pasaulio lietuvių jaunimo su-

sitikimas – vienas didžiausių renginių, sutrau-
kiantis didelę dalį jaunųjų lietuvių lyderių, jį fi-
nansuoja daug valstybės institucijų, įmonių, pri-
vačių rėmėjų, todėl negali likti jokių abejonių dėl to-
kiam tikslui skiriamų lėšų tinkamo panaudojimo,
ataskaitos turi būti skelbiamos viešai, aiškiai at-
sakant į visus finansavimo skaidrumo klausimus”.

Į šį posėdį buvo sukviesti Vyriausybės, minis-
terijų atstovai, dalyvavo ir abiejų konfliktuojančių
organizacijų vadovai: Pasaulio lietuvių jaunimo or-
ganizacijos (PLJO) Lietuvoje direktorė Ieva Davy-
denko ir Pasaulio lietuvių jaunimo sąjungos (PLJS)
pirmininkas Vladas Oleinikovas.

Atsiribojo nuo jaunimo susitikimo

PLJS buvo įkurta JAV dar 1972 m. ir sėkmingai
vykdo savo veiklą Lietuvoje ir visame pasaulyje. Šios
įstaigos būstinė yra Lemonte (JAV), tad sąjungos ben-
dradarbiavimas su Lietuvos atstovais ne visada
buvo tamprus. Jaunimo ir sporto reikalų komisija
aiškinosi, kas Lietuvoje rengia pasaulio jaunimo su-
sitikimus ir kas Pasaulio lietuvių jaunimo sąjungą
(PLJS) sieja su asociacija Pasaulio lietuvių jaunimo
organizacija (PLJO) Lietuvoje.

Liepos pradžioje, prieš pat Prienų rajone su-
rengtą pasaulio lietuvių jaunimo susitikimą, PLJS
atsiribojo nuo šio festivalio. Sąjungos valdyba pa-
reiškė, kad susitikimą organizuojanti Pasaulio lie-
tuvių jaunimo organizacija Lietuvoje iš tiesų neat-
stovauja PLJS ir suabejojo jos veiklos skaidrumu.
„2017 m. kongrese sąjungai nepriėmus šitos atsto-
vybės Lietuvoje veiklos ataskaitos, buvo pareikšta,
kad asociacija egzistuoja visiškai atskirai. Kongresas
pareiškė, kad asociacija neatstovauja juridiškai
nei valdybai, nei kongresui. Naujai išrinkta valdy-
ba rėmėsi tuo, kad šita atstovybė nėra atskaitinga
Pasaulio jaunimo sąjungai, todėl jos negalima laikyti
savo oficialiai aiškia atstove Lietuvoje, – Seime sa -
kė PLJS pirmininkas Vladas Oleinikovas. Anot jo,
sąjungos valdyba turėjo priekaištų, kad jos atstovybė
Lietuvoje turėjusi būti asociacija nederina savo
veiklos, neatskleidžia viso finansavimo. – Gauda-
vome apibendrintas ataskaitas, kuriose būdavo pa-
teiktos tiesiog veiklos pajamos ir išlaidos. Iš to at-
sekti, ar efektyviai vykdoma veikla, nebuvo įma-
noma. Buvo galima tik patvirtinti, kad vykdoma ne-
mažos apimties ūkinė veikla, kurios nei finansavi-
mo skirstymo, nei jo surinkimo valdy-
ba nežinojo. Mums svarbu, kad Lietuvos
jaunuoliai įsitrauktų į visuomeninį gy-
venimą ir kitose šalyse, stiprintų ryšius
ir tiestų tiltus su Lietuva”, – teigė PLJS
valdybos pirmininkas V. Oleinikovas,
pabrėždamas, kad kongresas vyksta
kas trejus-ketverius metus. XV kongrese
dalyvavo 58 delegatai iš 13 šalių. 

PLJS valdybos pirmininkas pri-
pažino, kad veikla Lietuvoje ir anksčiau
kėlė klausimų. Jo teigimu, PLJS atsto-
vybė Lietuvoje įkurta siekiant stiprin-
ti PLJS ryšius. Po to užregistruotas ir
„Pasaulio lietuvių jaunimo susitiki-
mo” prekės ženklas. Juridiškai PLJO at-
stovybės Lietuvoje atskaitomybė PLJS
taip ir nebuvo įgyvendinta. PLJS at-
stovai nebuvo informuojami apie vėliau
įkurtos asociacijos veiklą. „Reziumuo-

Jaunimo organizacijų karas

PLJS vadovas V. Oleinikovas

PLJO vadovė I. Davydenko

jant galiu pasakyti, kad atrodo, jog asociacija są-
moningai piktnaudžiavo PLJS veiklos įvaizdžiu, pa-
sitikėjimu bendradarbiaudama su institucijomis”, –
sakė V. Oleinikovas. 

Juridiškai – tai atskira organizacija 

Pasaulio lietuvių jaunimo organizacijos Lietu-
voje direktorė Ieva Davydenko savo ruožtu teigė nuo
praėjusių metų nebeatstovaujanti PLJS, nes taip nu-
sprendė jos valdyba. Tačiau pasak jos, tuomet jau
buvo pradėta rengtis šių metų liepą vykusiam pa-
saulio lietuvių susitikimui, išsiųsti prašymai dėl fi-
nansinės paramos, todėl ji rūpinosi tik susitikimo or-
ganizavimu.

„Pasaulio lietuvių jaunimo organizacija įkurta
2009 m., ir nuo tada nuspręsta, kad de jure asociaci-
ja įregistruota čia, Lietuvoje, atstovaus Pasaulio
lietuvių jaunimo sąjungai, kadangi sąjunga nebuvo
niekur registruota. Mano žiniomis, ji nebuvo niekur
registruota iki šių metų pavasario – nei Lietuvoje, nei
užsienyje. Buvo sutarimas, kad čia įkurtas juridinis
asmuo atstovaus pasaulio lietuvių jaunimui. Tai vyko

nuo 2009 iki 2017 m. liepos, tuomet naujai išrinkta Pa-
saulio lietuvių jaunimo sąjungos valdyba nusprendė,
kad asociacija ir aš, kaip jos direktorė, nebegaliu at-
stovauti sąjungai”, – pasakojo I. Davydenko. Anot jos,
naujoji PLJS valdyba turėjo jai klausimų dėl finan-
sų, priekaištų dėl valdybos registravimo. 

„Tiesiog iškelta klausimų dėl finansų, aš visas fi-
nansines ataskaitas pateikiau. Matyt, tai labiau as-
meninė tų aštuonių valdybos narių nuomonė, ir jie
nusprendė, kad negerai, jog aš atstovauju. Jie kėlė
klausimus dėl valdybos perregistravimo, sakiau,
kad galime tą išspręsti, bet juridiškai – tai atskira or-
ganizacija. Kad galėtume tai išspręsti, pirmiausia tu-
rime turėti registruotą Pasaulio lietuvių jaunimo są-
jungą”, – aiškino asociacijos direktorė. 

PLJO  – slapukė, panaši į sektą

„Atsiranda 2009 m. kažkokia organizacija ir pra-
sideda kova dėl finansavimo”, – situaciją apibendri-
no Seimo narys Artūras Skardžius, keldamas klau-
simą, ar Pasaulio lietuvių jaunimo organizacijos veik-
la nėra politizuota.

Dar daugiau įtampos posėdyje kilo po Vytauto
Kamblevičiaus pasisakymo ir klausimų I. Davyden-
ko. Ji atsisakė atskleisti, kas yra jos vadovaujamos or-
ganizacijos akcininkai. Tuomet V. Kamblevičius rep-
likavo: „Čia į sektą panašu išeina”.

Seimo narys Valerijus Simulikas teigė, kad prob-
lemos sprendimas būtų – pakeisti Lietuvoje įsteigtos
organizacijos pavadinimą. „Tai būtų etiškas ir lo-
giškas sprendimas”, – teigė jis. 

I. Davydenko pripažino, kad idėja gera, tačiau Pa-
saulio lietuvių jaunimo susitikimo idėja jau buvo pra-
dėta įgyvendinti. „Aš niekada nepasisakiau prieš, bet
kadangi darbai jau buvo pradėti, finansavimo jau
buvo paprašyta, tai negalima keisti”, – sakė ji.

PLJS atstovai teigė, kad susijungti su „Pasaulio
lietuvių jaunimo organizacija” neketina, nes ši vei-
kia savarankiškai ir naudojasi PLJS vardu siekdama
finansavimo.

Posėdyje dalyvavęs Vyriausybės atstovas teigė,
kad Pasaulio lietuvių jaunimo susitikimui skirta 37
tūkst. eurų iš 50 tūkst. eurų, numatytų pasaulio lie-
tuvių telkimui. 

Užsienio reikalų ministerijos atstovė Lina Žu-
kauskaitė pripažino, kad dalis finansavimo Pasaulio
lietuvių jaunimo organizacijai skirta manant, kad ši
atstovauja visam pasaulio lietuvių jaunimui. 

Galiausiai Seimo jaunimo ir sporto reikalų ko-
misija nusprendė: „Kreipsimės į Valstybės kontrolę,
kad būtų atliktas auditas nuo 2013 iki 2018 m. ir pa-
tikrintas susitikimų finansavimas, ar teisingai pa-
naudotas, ar rezultatai pasiekti, ar atitinka kriteri-
jus”, – sakė komisijos pirmininkas K. Smirnovas.

Jaunimo susitikimui – 
jokių priekaištų

Komisijos posėdyje dalyvavę Vyriausybės kan-
celiarijos, Kultūros tarybos, kitų organizacijų atsto-
vai tvirtino, kad skirdami lėšų pasaulio jaunimo su-
sitikimui manė, jog jos skiriamos PLJS. Kita vertus,
jie sakė neturintys priekaištų pačiam renginiui. I. Da-
vydenko teigimu, dar iki galo neaiškus šių metų su-
sitikimo biudžetas, nes negautos visos rėmėjų lėšos
ir visos sąskaitos už paslaugas. Anot jos, šiuo metu
aišku, kad renginį maždaug 63 tūkst. eurų parėmė

valstybės institucijos ir organizacijos bei surink-
ta šiek tiek daugiau nei 70 tūkst. eurų privačių lėšų. 

Į nepatogius 
klausimus neatsakoma

Komisijos narys V. Kamblevičius pakomenta-
vo susidariusią padėtį: „Galimai norėdama susi-
krauti politinius dividendus, tuo pasinaudojo I. Da-
vydenko, pasisavinusi PLJS prekinį ženklą ir 2009
m. įkūrusi tik Lietuvoje veikiančią PLJO. Dėl to li-
beralės paslaugų naujai išrinkta PLJS, švelniai ta-
riant, atsisakė, tačiau I. Davydenko tęsė savo veik-
lą ir, pasirodo, ne veltui – iš 50 tūkst. eurų, numa-
tytų pasaulio lietuvių telkimui, gavo net 37 tūkst.
Pabrėšiu, kad finansavimas buvo gautas prisiden-
giant PLJS vardu. Štai čia ir buvo iškastas karo kir-
vis tarp dviejų organizacijų.

Nukelta 9 psl.
Seimo narys V. Kamblevičius PLJO dėl jos ,,paslaptingumo” pavadino sekta.

Žygimanto Gedvilos/15min.lt nuotraukos
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TELKINIAI

VIOLETA RUTKAUSKIENĖ

Praėjusią savaitę visai netikėtai, kaip ko-
kioje laiko mašinoje, tik spustelėjus
mygtuką, kompiuteris internete nu-
kėlė į 1940-uosius metus, ir prieš akis at-
sivėrė senas lietuviško laikraščio „Drau-
gas” numeris bei straipsnis antrašte:
„Kas girdėt Waukegane”. 

Rašinys nedidelis, bet įdomus,
juo labiau kad aprašo tų dienų
mūsų apylinkės lietuvių die-

nas – gerai pasisekusį pikniką su dai-
nom, šokiais ir žaidimais. Įdomu pas-
kaityti ir sužinoti, kaip lietuviai va-
sarojo, piknikavo ir iškylavo. Juo la-
biau kad kaip tik šiuo metu Šiaurinio
Illinois Waukegan-Lake County lietu-
vių bendruomenė energingai ruošiasi
lietuvių dienai – dideliam lietuvių va-
saros susiėjimui, tradicinei „Vasaros
akvarelei”. Ruošiama įvairi ir įdomi
programa, gyva muzika, dainos, var-
žybos, rungtynės, lenktynės, žaidimai
vaikams ir suaugusiems, o dieną vai-
nikuos vienintelis „istorinis” šios ju-
biliejinės vasaros – visų pamėgtas
„Vandens mūšis”. 

Kaip piknikavo waukeganiečiai
prieš 78 metus

Lietuviai į svetimą, bet dosnią
Waukegano apylinkės žemę lietuviškas
šaknis įleido jau XIX a. pabaigoje ir jos
iki šiol sėkmingai gyvuoja, tęsiamos se-
nos apylinkės tradicijos. Kaip pikni-
kavo šios apylinkės lietuviai prieš
daugelį metų, pasakoja 1940 m. rugsė-
jo 18 d. „Draugas”.   Čia jis praneša, kad
sėkmingai praėjo ir visapusiškai pa-
sisekė metinė šios apylinkės lietuvių
diena ir dainų šventė. Žmonių parke
buvo daugiau kaip du tūkstančiai, bu -
vo daug svečių ir iš kitų apylinkių – Ke-
noshos, Rasine, Milwaukee, Čikagos,
Cicero, Melrose Parko ir kitų vietovių.
Šventės programa buvusi įvai ri, susi-
dedanti iš kalbų, šokių, dainų, sporto
varžybų, žaidimų ir lenktynių. Kas
valandą buvo kas nors naujo. Laimin-
gieji laimėjo prizų ir dovanų, o Elena
Bakšiūtė buvo išrinkta populiariausia
lietuvaite, nes šiam konkursui išpla-
tino ir pardavė daugiausiai bilietėlių
tai garbei laimėti... 

Kas girdėti Waukegane?

Vyksta istorinis vandens mūšis, 2016 m. Half Day Forest Preserve, Vernon Hills.Kas nugalės? Half Day Forest Preserve, Vernon Hills 2017 m.

Gera būti kartu, 2017 m.  Half Day Forest Preserve,  Vernon Hills.

Joninių naktį degė laužai. Lake Villa 2008 m.

Lietuvių diena – tradicinis 
vasaros susiėjimas

Ir dabar, palaikydami tą seną tra-
diciją, waukeganiečiai ir visi Šiauri-
nio Illinois lietuviai kasmet vasarą su-
sirenka į savo lietuvišką vasaros šven-

tę. Tų vasaros švenčių mūsų apylin-
kėje  laukia ir vaikai, ir jaunimas, ir
vyresnieji, nes tai vienas iš tų tradi-
cinių renginių, kuris nenutrūksta-
mai vyksta kiekvienais metais, ne-
paisant oro kaprizų, „ekonominių
krizių” ir tarptautinių santykių svy-

ravimų. Tą smagų lietuvių vasaros pa-
sibuvimą gamtoje labai išradingai
ruošia šios lietuvių bendruomenės
valdyba. 

Tad pranešame, kad tradicinė
metų Waukegan/Lake County apylin-
kės ir Šiaurinio Illinois lietuvių diena
– vasaros piknikas jau čia pat – liepos
28-ją, šeštadienį, Half  Day Forest Pre-
serve, Shelter C, Vernon Hills. 

Paskirkite savo laiką, gerą nuo-
taiką ir, žinoma, kaupkite jėgas „isto-
riniam” mūšiui, sportiniams žaidi-
mams, smagioms varžyboms, rungty-
nėms ir kitokiems linksmiems  užsi-
ėmimams gamtoje. Bus gardžių valgių,
vaišinsimės prie bendro visų sunešto
vaišių stalo,  kepsime dešreles, val-
gysime „hotdogus”. Bus linksma ir
smagu, gros gyva muzika, dainuosime,
o gal ir pašoksime. Linksminsimės iki
vėlyvo vakaro, iki sutemos. Bendrau-
sime, dalinsimės vasaros įspūdžiais,
bus smagu pasimatyti su draugais, su-
tikti senus pažįstamus, susirasti nau-
jų. 

Kviečiame visus į „Vasaros ak-
varelę”. 

Daugiau informacijos apie rengi-
nį rasite „Facebook”: JAV LB Wauke-
gan-Lake County apylinkė. 
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VIRGINIJA PETRAUSKIENĖ

Balzeko lietuvių kultūros muziejus
ir vasarą savo lankytojus bei rė-
mėjus džiugina renginiais. Bir-

želio pabaigoje muziejuje šeimos mu-
zikinį pasirodymą surengė muzikologas,
Kauno technologijos universiteto pro-
fesorius dr. Darius Kučinskas kartu su
dukra Martyna ir žmona Aušra. Tai
buvo pirmasis, bet gal ne paskutinis
muzikų šeimos, atvykusios iš Lietuvos,
koncertas. 

Viešnios buvo „įdarbintos”

D. Kučinskas, gavęs Baltic – Ame-
rican Freedom Foundation stipendiją,
yra pusmečiui atvykęs pasidarbuoti
Balzeko muziejuje ir tyrinėja čia esan-
tį muzikos archyvą. Kelioms savai-
tėms į Čikagą iš Kauno atskridusios
profesoriaus žmona su dukra pir-
miausiai buvo ,,įdarbintos” – ėmė
rengtis koncertui. 

Šio renginio sumanytojos – mu-
ziejaus Moterų gildijos narės. Suži-
nojusios, kad į Čikagą žada atvykti D.
Kučinsko žmona, fortepijono peda-
gogė-ekspertė, dirbanti Kauno A. Ka-
čanausko muzikos mokykloje bei duk-
ra, kuri fortepijono atlikimo meną
studijuoja Vytauto Didžiojo universi-
tete,  muziejaus  rėmėjos ėmė klausti,
ar  šeima  nesutiktų surengti koncer-
to. 

Kučinskų šeimos koncertas tapo
pirmuoju muziejaus vasaros rengi-
niu. Patys atlikėjai pripažino, kad tai
– jiems netikėtas iššūkis, kurį jie drą-
siai priėmė. Koncerto dalyvius pri-
statė muziejaus direktorė Rita Janz,
sveikino muziejaus prezidentas Stan-
ley Balzekas Jr.

MUZIEJUJE SKAMBĖJO ŠEIMOS KONCERTAS

Atitaisymas

Atitaisome klaidą, kuri įsivėlė Lietuvos vyčių kelionės į Lietuvą ap-
rašyme („Draugas”, š. m. liepos 19 d.). Rita Penčylienė nėra Vytis
Tours savininkė, ji tik dirba šioje kelionių agentūroje, jai atstovauja

ir organizuoja turistines keliones. Vytis Tours savininkai yra Rimas ir Vy-
tis Keziai New Yorke.

Geriausias kūrinys – 
dukra Martyna

D. Kučinskas pasakojo, kad baigęs
studijas kaip pianistas, pasirinko ne mu-
zikos atlikėjo, o mokslininko, tyrėjo
kelią. Jo tyrinėjimų sritis –  XX amžiaus
pradžios lietuvių muzikinė kultūra. 

Aušra Kučinskienė muzikos moko
vaikus. Jos mokiniai – nuo šešerių
metų amžiaus. Viena iš jų buvo ir duk-
ra Martyna, kuri groti fortepijonu
pradėjo būdama trejų metų. ,,Ji yra
darbščiausia mano mokinė, geriau-
sias mano kūrinys”, – sakė A. Kučins-
kienė. Pedagogė yra parašiusi muzikos
vadovėlių, kurie naudojami visoje Lie-
tuvoje. Balzeko muziejuje vykusio kon-
certo lankytojai galėjo apžiūrėti A.
Kučinskienės vadovėlių parodėlę. 

Tą vakarą susirinkusiems forte-
pijonu grojo visi trys šeimos nariai, ta-
čiau pagrindinė vakaro atlikėja buvo

Martyna Kučinskaitė. Mergina yra
daugiau nei dvidešimties įvairių for-
tepijono atlikėjų konkursų Lietuvoje ir
Europoje laureatė. Net ir JAV sureng-
tame internetiniame konkurse M. Ku-
činskaitė laimėjo antrąją prizinę vie-
tą. Martyna pagrojo kompozitorių imp-
resionistų – Claude Debussy, Maurice
Ravel ir Vytauto Bacevičiaus bei kitų
autorių kūrinių. 

Žiūrovus pralinksmino ir Ku-
činskų šeimos šešiomis rankomis su-
grotas kūrinėlis. 

Koncerto svečias – 
jaunystės laikų draugas

Dar vienas vakaro atlikėjas – kon-
certo svečias – Čikagos lietuvių ben-
druomenei gerai pažįstamas daini-
ninkas Algimantas Barniškis. Pasiro-
do, D. Kučinskas ir A. Barniškis susi-
pažino studijų metais. ,,Algimantas
mane kadaise yra kvietęs fortepijono
studijas pakeisti į vokalo”, – prisiminė
D. Kučinskas. A. Barniškis padainavo
F. P. Shuberto, M. Petrausko dainų, taip
pat ištrauką iš Jurgio Karnavičiaus
operos ,,Gražina”.  

Viso vakaro vedėjo vaidmuo ati-
teko D. Kučinskui. Jis gana gausiai su-
sirinkusiems klausytojams pristatė tą
vakarą skambėjusią muziką ir jos kū-
rėjus, o į savo pasakojimus įpynė ir as-
meninės patirties bei prisiminimų,
tuo tarsi suartindamas žiūrovus ir
šeimyninio koncerto atlikėjus. Kon-
certui pasibaigus, svečiai neskubėjo
skirstytis, norėjo dar pasikalbėti, pra-
tęsti malonų vakarą.    

Koncerto atlikėjai (iš d.) A. Barniškis, Darius, Martyna ir Aušra Kučinskai su S. Balzeku, Jr ir Moterų gildijos atstovėmis.
Virginijos Petrauskienės nuotr. 

Šeimos grojimas šešiomis rankomis.

Koncerto akimirka

O, kokios šventės su muzika, su dainom ir
su šokiais!

Linksma visiems – ir jauniems, ir vyres-
niems...  Half Day Forest Preserve,  Vernon
Hills,  2016 m.
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Atkelta iš 1 psl.

Iš tikrųjų lagūnos vanduo negai-
lestingai skalauja pastatų pamatus, o
kartais ir pirmuosius aukštus, bet taip
buvo per amžius – daugiau nei tūks-
tantį metų… Ir nors civilizacijos bei tu-
ristų srauto sukeltos problemos aki-
vaizdžios, jas stengiamasi išspręsti,
ir aš tikiu, kad pavojai šiam unikaliam
miestui, jo aplinkai bus pašalinti, ir jis
išliks ateities kartoms.

Nemalonaus vandens kvapo ir ac-
qua alta – pakilusio vandens neteko pa-
tirti, oras birželio pabaigoje buvo šiltas
ir saulėtas, bet galiu nesunkiai įsi-
vaizduoti, kaip apsunkina buvimą
mieste rudeniniai lietūs ir potvyniai.
Supratau viena: bėgdamas Venecijos
nepamilsi, ja grožėtis reikia nesku-
bant.

Vanduo

Nutarėm, kad geriausias būdas
atvykti į Veneciją yra vandeniu, tad nu-
sileidę Marco Polo oro uoste pasukom
ne autobusų, o vandens „mikriukų”
link. Taškydamiesi purslais jie per 20
minučių perskrodžia lagūnos vandenis
ir įplaukia į Canal Grande – Didįjį ka-
nalą. Vandens kvapas buvo labai ma-
lonus ir priminė vaikystę prie Kuršių
marių. Tai buvo pirmasis patirtas Ve-
necijos kvapas. Pirmąjį specifinį Ve-
necijos garsą išgirdau paryčiais, bet tik
atsikėlusi ir išėjusi į gatvę supratau
kas tai. Kartu su patekėjusia saule
kanaluose atbudo judėjimas, ir visos
tos motorinės valtys, atplukdžiusios
prekes, surenkančios atliekas, kelei-
viniai ,,autobusai” – vaporetti ir kitas
vandens transportas, prieš išlįsdamas
iš už kampo, įspėja apie save švilpuko
garsą primenančiu signalu.

Vanduo Venecijoje visur. Tai – pa-
grindiniai keliai, kuriais kursuoja tai
viename, tai kitame Didžiojo kanalo
krante paimdami ir išleisdami kelei-
vius jau minėti vaporetti, vandens taxi,
turistus plukdančios gondolos, į kitą
kanalo pusę keliančios gondolos – trag-
hetti, policijos, greitosios pagalbos mo-
torinės valtys, mažesniuose kanaluose
plūduriuoja gyventojų „automobi-
liai”... Pėsčiajam šiame mieste tenka
antraeilis vaidmuo, ir savo saugumu
reikia pasirūpinti pačiam. Ne prie
visų pastatų prieisi – prie kai kurių gali

tik priplaukti. Akligatviai dažnai bai-
giasi vandeniu, kartais ir tvorelės
nėra – užsigalvojusiam piliečiui tam-
soje nesunku įkristi…

Beje, reikia tik stebėtis, kaip tas vi-
sas nevienodo sunkumo ir greičio
transportas gražiai sugyvena, nesusi-
duria plaukdamas skersai, išilgai ir
įstrižai, ypač Didžiajame kanale.

Paukščiai

Garsieji balandžiai San Marco
aikštėje man didesnio įspūdžio nepa-

darė – gal dėl to, kad žmonių ten buvo
kur kas daugiau. Atkreipdavo dėmesį
tik tie, kurie didingai, po vieną įsitai-
sydavo ant kolonų viršaus ar skulptū-
rų galvų – tarsi tas paskutinis ir būti-
nai reikalingas paminklui akcentas.

Tiesa, teko stebėti labai keistą
vieno paukščio poelgį. Pavakary jau-
nimas mėgsta su bare nusipirktais
gėrimais ir užkandžiais – cicheti – įsi-
taisyti tiesiai ant kanalo grindinio – sė-
dėti į vandenį įmerkus kojas ir ne-
skubant palydėti išeinančią dieną.
Ėjome palei vieną iš tokių bacari nu-

VenecijA miestas, kurį reikia patirti nors kartą gyvenime

IŠ KELIONĖS SUGRĮŽUS

sėtų kanalų ir gėrėjomės gatvės gyve-
nimu, kai staiga išskleidęs sparnus ba-
landis praskrido tarp ant kanalo kraš-
to įsitaisiusios porelės, kojomis kliu-
dydamas ir išversdamas jų spritz (tra-
dicinis venecijietiškas kokteilis, ga-
minamas sumaišius Proseco su Cam-
pari arba Aperol). Šie lyg bandė grū-
moti jam pavymui, bet po to tik gūžte-
lėjo pečiais – kaip tu nutversi plunks-
nuotą nenaudėlį…

Tikrą žuvėdrų orgiją stebėjome
Pescaria – Rialto žuvies turguje. Pre-
kyba buvo ką tik pasibaigusi, prekei-
viai dėžes su atliekomis krovė į kon-
teinerius, kuriuos išvežti jau buvo pa-
siruošusios specialios baržos. Tačiau
ant grindinio dar mėtėsi žuvų galvų,
uodegų – ir žuvėdroms tai buvo tikra
puota. Nors skanėstų netrūko, paukš-
čiai vienas kito atžvilgiu elgėsi agre-
syviai, kovojo dėl užimtų pozicijų, ne-
leido prie savo grobio prisiartinti ki-
tiems. O juk tokie nemokami pietūs –
kiekvieną turgaus dieną! Nenoriu nė
pradėti įsivaizduoti, kaip atrodydavo
mūšio laukas po kautynių… 

Katės

Jų nematėme daug. Tačiau visos
sutiktos buvo ypatingos. Pirmiausia
krito į akis jų didumas – Venecijoje ka-
tės didelės. Ir labai puošnios. Viena kita
pūkuotė buvo įsitaisiusi ant palangės
meno galerijoje ar knygyne – kad pra-
eiviai sustotų ir jomis žavėtųsi. Karš-
tomis dienomis katės gulėjo tiesiog
praeiviams ant tako – ant šaligatvio,
ant tiltuko laiptų. Kodėl jos neišsi-
rinkdavo nuošalesnės vietos – kokio
parko, ar bent šešėlio?

Gatvės gyvenimas

Patį pirmąjį vakarą išėję pasi-
vaikščioti traukėm kur akys mato.
Kanalas po kanalo, tiltukas po tiltuko...
Išilgai kanalų išsidėstę restoranai, ba-
rai, žmonės vakarieniauja po atviru
dangumi, kiti su taure vyno ar bokalu
alaus įsitaisę tiesiai ant krantinės.
Mūsų, amerikiečių-lietuvių, akimis –
tai atrodė rizikinga – vis dėlto stiklas…
Bet jokių šukių, jokių incidentų – kad
kas pasigertų ir įkristų į kanalą, ne-
matėm. 

Rajonas, kuriame buvome apsi-
stoję – Cannaregio – tankiausiai ap-
gyventas vietinių gyventojų. Mėgda-

Cannaregio gyvenimas teka lėtai ir ramiai. Ramunės Lapas nuotraukos

Priėjau liepto galą…

Žvilgsnis į Veneciją iš paukščio skrydžio. Kairėje – Rialto turgaus aikštė.

Žuvėdrų puota pasibaigus prekybai žuvies turguje.
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vome po jį vaikštinėti ir stebėti prieš
mus atsiveriančius kasdienio gyveni-
mo vaizdus: skalbinių kabinimo ri-
tualą, kaimynus, išlindusius pro langą
parūkyti ir aptarti dienos aktualijų, ra-
mybės apgaubtą signora, skaitančią
knygą savo balkone…

Vieną vakarą besisukinėdami po
San Polo labirintą išgirdome kažką
dainuojant – netoliese skambėjo graži
religinė muzika. Patraukę į garsų pusę
priėjome aikštę – campo, o joje, baž-
nyčios papėdėje – choristai, dirigentas,
nedidelis orkestrėlis, pilna aikštė klau-
sytojų, zuja fotografai. Amerikiečių
choras jaunatviškai ir originaliai atliko
šiuolaikiškai aranžuotas religines gies-
mes ir kitokią bažnytinę muziką. Nei
iš šio, nei iš to – tikras koncertas po at-
viru dangumi!

Malonūs atradimai

Daugelio įdomių dalykų, kuriuos
pamatėme Venecijoje, specialiai ne-
ieškojome – tiesiog ,,užėjome”. Eini,
eini ir aptinki, pvz., dailininko Arbit
Blato, litvako iš Vilniaus, kūrybą vie-
noje iš Cannaregio aikščių (plačiau
apie Arbit Blato Veneciją papasakos
Raimundas M. Lapas kitame numery-
je)… Arba netyčia užeini nuostabią pa-
rodą, skirtą italų skulptoriui Antonio
Canova. Dar prieš dieną nežinojau šio
vardo – ir būčiau nežinojusi, jei ne dė-
mesį patraukęs didingas memorialas S.
Maria Gloriosa dei Frari bažnyčioje,
kurį neoklasicizmo meistrui pastatė jo
mokiniai. Multimedinėje parodoje
įspūdingo dydžio Scuola Grande della
Misericordia pristatyti skulptoriaus
kūriniai, tarp jų ir nepaprasto grožio
marmurinė ,,Venus Victrix” – ,,Perga-
lingoji Venera”, kuriai pozavo Napo-
leono sesuo Pauline. Palydimos muzi-
kos ir malonaus diktoriaus balso Ca-
nova skulptūros tarsi maudėsi ekrane
– jas galėjai apžiūrėti iš priekio, iš
šono, iš viršaus, iš apačios – pačiais
įvairiausiais rakursais. Sužinojome,
kad vakarykštėje bažnyčioje palaidota
Meistro dešinioji ranka, o jo kūnas il-
sisi gimtajame Possagno – kalnų mies-
telyje netoli Venecijos.

Ant Fondaco dei Tedeschi stogo,
nuo kurio atsiveria nuostabus Vene-
cijos vaizdas, patekome taip pat atsi-
tiktinai – siauromis San Marco gatve-
lėmis sekdami ženklą WC ir pametę jį
iš akių atsidūrėme prieš ištaigingą
pastatą. Čia turėtų būti, pagalvojome.
Restauruotame XVI a. dvarnamyje,

Vienuolynas San Lazzaro saloje – armėnų kultūros ir mokslo centras nuo XVIII a. Tarp jame saugomų vertybių – ir
seniausia Europoje mumija.

Arena di Verona. Atkeliavo ,,Aidos” dekoracijos.

ant Didžiojo kanalo, neseniai įsikūrė
prabangios parduotuvės. Pakilus į vir-
šutinį aukštą laukė staigmena – ant sto-
go, pasirodo, įrengta apžvalgos aikšte-
lė! Čia taip pat apžiūrėjome įdomią dai-
lininkės Elisabetta Di Maggio insta-
liaciją iš pašto ženklų, sukurtą San
Marco bazilikos mozaikų motyvais –
,,Greetings from Venice”. 

Vietiniai gyventojai

Ar lengva Venecijoje pasiklysti? To
visi klausia ir visi linki – neva nepa-
siklydęs nepajusi Venecijos… Tačiau
jeigu visas buvimas yra malonus klai-
džiojimas gatvių labirintais, kurie iš-
veda tai į aikštę, tai prie kanalo (o kar-
tais ir neišveda niekur – tenka grįžti),

tuomet nėra jokios baimės, kad nežinai
kur esi. Yra tik malonumas atradinė-
ti nuostabius kampelius, grožėtis uni-
kalios architektūros skambėjimu, gė-
rėtis atspindžių akvarelėmis vande-
nyje.

Kitas klausimas, kurį dažnai girdi
– ar Venecijoje gali pasijusti vienas?
Taip, gali – vienas, arba beveik vienas,
tereikia paėjėti kiek toliau nuo turis-
tinių centrų – San Marco aikštės, Rial-
to tilto. Ir muziejai tušti, eilės stovi tik
prie įėjimo į Dožų rūmus, varpinę,
San Marco baziliką; pusdieniui atvykę
turistai toliau San Marco aikštės tur-
būt ir nenueina…

Grįžtant prie paklydimų – vieną
kartą neramumas buvo apėmęs. Vaikš-
tinėjome po nuošalesnį Castello rajoną

ir tikėjomės išeiti prie Didžiojo kanalo.
Tačiau kai pasiekėme miesto pakraštį,
prieš mus atsivėrė platesni vandenys:
ėjome į pietus – atsidūrėme šiaurėj. Dar
kartą – ir vėl išėjome į tą pačią kranti-
nę. Tuomet jau susirūpinome. Nusekė-
me paskui ryžtingai žygiuojančius pi-
liečius (tikriausiai jie traukė San Mar-
co ar Rialto link), o priėję didelę aikštę
nutarėm paklausti kelio.

Kelis kartus teko ko nors klausti
vietinių gyventojų. Atpažinti juos ne-
sunku – bent jau mano ,,vidinis jaus-
mas” neapvylė nė karto. Jie kažkokie
ramesni, solidūs, bet visi užkalbinti ve-
necijiečiai buvo labai paslaugūs. Įsiti-
kinau dar kartą – tie keli įsisavinti sve-
timos kalbos žodžiai labai praverčia.
Buongiorno… scusi… per favore… nuo-
širdi šypsena – ir durys atrakintos, be-
lieka suprasti gestų kalbą.

Su malonumu pasišnekučiuoda-
vome (angliškai) su ne pirmos jau-
nystės viešbučio savininku – tikru ve-
necijiečiu, čia gimusiu ir augusiu.
Klausinėdavome apie jo mėgstamas
vietas, gaudavome įvairių gerų pata-
rimų. Jis, beje, pastebėjo, kad šiais
laikais žmonės nebenori bendrauti,
net jei kambaryje yra kokia problema,
verčiau atsiųs telefoninę žinutę nei
ateis pasikalbėti.

San Marco aikštėje stebėjau vieną
signora. Ji sėdėjo prie tuščio staliuko
Cafe Florian ir atrodė kaip paveikslas
iš praeities. Jei mokėčiau itališkai,
gal ir būčiau išdrįsusi ją užkalbinti. Ša-
lia – pilna turistų aikštė, bet ji jų ne-
pastebėjo. Sėdėjo tokia tiesi, paslap-
tinga, nepasiekiama. Apie ką ji galvo-
jo, kodėl ji čia atėjo? Galiu tik spėlioti,
nors man pasirodė, kad ji atėjo pagy-
venti savo jaunystės prisiminimais…

Salos

Venecija – tai daugiau kaip šimtas
salų. Centrinėje Venecijoje jos su-
jungtos tiltukais, į nuošalesnes reikia
plaukti laivu. Aplankėme keletą jų. 

Į Lido traukė Thomas Mann šešė-
lis – esu didelė jo kūrybos gerbėja.
Būtent čia, Hotel de Bains, buvo apgy-
vendintas ,,Mirtis Venecijoje” hero-
jus. Deja, išgerti kavos legendinio vieš-
bučio terasoje nepavyko – dabar čia –
privačios rezidencijos. 

Užtat Lido pirmą kartą gyvenime
įbridau į Adrijos jūros vandenis!

Nukelta į 11 psl.

Torcello sala – buvusios prabangos likučiai.

Su XVIII a. madomis ir gyvenimo būdu galima susipažinti Ca’Mocenigo.
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Parengė Vitalius Zaikauskas

LIETUVA IR PASAULIS

Atsisakoma tarpininkų vizoms Rusijoje
Vilnius (LRT.lt) – Išduodant Šen-

geno vizas, komercinių tarpininkų
Rusijoje ketinama atsisakyti dėl pasi-
keitusių reikalavimų ir dėl neskaidrios
kainodaros, sako užsienio reikalų mi-
nistras Linkas Linkevičius. Anot jo, vi-
zas ir toliau išduos Rusijoje veikiantys
Lietuvos vizų centrai ir ambasada.

„Pasikeitė reikalavimai dėl Šen-
geno vizų išdavimo. Reikia biometri-
nių duomenų. Komerciniai tarpininkai
to negali daryti, todėl tai galima daryti
arba ambasadoje, arba tuose vizų cent-
ruose, kurie ir toliau veiks. Rusijoje jų
yra 17. Tik 3 proc. vizų išduodamos per

komercinius tarpininkus”, – nurodo L.
Linkevičius.

Kaip teigia ministras, netenkino ir
komercinių partnerių taikyta kaino-
dara: „Atvirai kalbant, vizų išdavimo
kainodara nėra labai skaidri. Mūsų tai
netenkina, todėl mes komercinių part-
nerių paslaugų atsisakėme Kazachs-
tane, Baltarusijoje, Ukrainoje. Dabar –
ir Rusijoje. Tai padarė ir dauguma
kitų Europos Sąjungos valstybių.”

Nauja tvarka įsigalios nuo kitų
metų vasario. Pernai Lietuvos vizų
centrai Rusijos piliečiams išdavė be-
veik 93 tūkst. Šengeno vizų.

Saugosis Rusijos kišimosi į rinkimus 
Vilnius (LRT.lt) – Siekiant už-

kirsti kelią galimam Rusijos kišimui-
si į prezidento rinkimus, siūloma nu-
statyti prievolę Vyriausiosios rinkimų
komisijos (VRK) nariams turėti teisę
dirbti su slapta informacija.

Seime parengtas projektas, kad
VRK nariai ir pirmininkas per 15 die-
nų nuo paskyrimo privalėtų kreiptis
dėl leidimo dirbti su įslaptinta infor-
macija, žymima slaptumo žyma „slap-
tai”.

Taip pat numatoma, kad VRK na-
riui nesikreipus tokio leidimo arba jo
negavus, jis būtų šalinamas iš komi-
sijos.

Pataisas teikėjai sako parengę dėl
saugumo tarnybų perspėjimų, kad Ru-
sija gali bandyti daryti poveikį kitais
metais Lietuvoje vyksiantiems rinki-
mams.

„Tikėtina, kad artėjant 2019 metais
Lietuvos prezidento, Europos Parla-
mento ir savivaldybių tarybų rinki-
mams Rusija bandys įgyti didesnės įta-
kos politiniams ir visuomeniniams
procesams Lietuvoje, sieks, kad jai
palankios politinės jėgos keltų kandi-
datus rinkimuose ir turėtų savo at-
stovus valdžios institucijose”, – ini-
ciatoriai cituoja šiemetinę Valstybės
saugumo departamento ataskaitą.

Pavasarį paskelbtame Valsty-
bės saugumo departamento ir karinės
žvalgybos tradiciniame grėsmių ver-
tinime nurodoma, kad  Rusijos žval-
gybos tarnybas ypač domino 2019 metų
Lietuvos prezidento rinkimai.

Rusija pastaraisiais metais su-
laukė kaltinimų dėl kišimosi į Jung-
tinių Valstijų ir Prancūzijos prezi-
dento rinkimus.

Kandidatus apdovanojimui gali siūlyti išeivija
Vilnius (ELTA) – Kultūros mi-

nistrė Liana Ruokytė-Jonsson patvir-
tino Garbės ženklo „Nešk savo šviesą
ir tikėk” atnaujintus nuostatus. Nuo
šiol kandidatus gali siūlyti visi juri-
diniai ar fiziniai asmenys. Iki šiol
kandidatus siūlydavo kultūros mi-
nistras, viceministrai, patarėjai, kanc-
leris, padalinių vadovai ir kultūros ata-
šė. 

Pristatant kandidatą Garbės ženk-
lui reikia pateikti laisvos formos siū-

lymą, jo gyvenimo bei veiklos kultūros
ir meno srityse per pastaruosius de-
šimt metų aprašymus. 

Šis Garbės ženklas skiriamas Lie-
tuvos kultūrai ir menui labiausiai nu-
sipelniusiems asmenims pagerbti. Gar-
bės ženklas gali būti skiriamas Lietu-
vos Respublikos ir užsienio valstybių
piliečiams už dešimties pastarųjų metų
veiklą kultūros ir meno srityje. 

Kandidatus galima teikti iki rugp-
jūčio 22 dienos. 

Parlamentarai lepina ne tik automobilius
Vilnius (LRT.lt) – Pirmąjį

šių metų pusmetį Seimo nariai
parlamentinėms reikmėms išlei-
do 584 tūkst. eurų, didžiąją dalį
šios sumos sudarė transporto
eksploatavimo, priežiūros ir re-
monto išlaidos. 

Paskelbta ataskaita rodo, kad
daugiausia išlaidų automobilių
naudojimui bei priežiūrai per
pusmetį išleido buvęs „tvarkietis”
Petras Gražulis – 4,6 tūkst. eurų.

Po jo seka konservatorius
Kęstutis Masiulis – 3,5 tūkst. eurų,
„valstiečių” frakcijos atstovai
Justas Džiugelis ir Naglis Putei-
kis – atitinkamai 3,6 tūkst. ir 3,4 tūkst.
eurų, socialdemokratas Juozas Ole-
kas – 3,3 tūkst. eurų. 

Liberalė Aušrinė Armonaitė dau-
giausia išleido taksi – 1,3 tūkst eurų per
pusmetį. 

Konservatorius Mykolas Majaus-
kas vizitinių kortelių gamybai skyrė
net 2,5 tūkst. eurų, o pašto prekėms ir
paslaugoms dar 2,2 tūkst. eurų.

Seimo nariai „valstiečiai” Auri-
mas Gaidžiūnas ir Valius Ąžuolas dau-
giausiai išleido suvenyrams – atitin-

kamai po 2,2 tūkst. ir 1,3 tūkst. eurų.
Tuo metu „tvarkietis” Vytautas Kamb-
levičius pirmauja pagal išlaidas kan-
celiarinėms prekėms – 1,4 tūkst. eurų.

Ingrida Šimonytė parlamentinė-
mis lėšomis nesinaudojo ir neišleido
nieko. Tarp mažiausiai naudojusių
šias lėšas ir socialdarbiečių atstovai
seime – užsienio reikalų ministras Li-
nas Linkevičius – 90 eurų.

Per mėnesį parlamentarai įvai-
rioms su jų veikla susijusioms išlai-
doms gali skirti 850–895 eurų.

Atmeta referendumo Rytų Ukrainoje galimybę
Washingtonas (ELTA, BNS) – Bal-

tieji rūmai atmetė Rusijos prezidento
Vladimiro Putino iniciatyvą separa-
tistiniuose Rytų Ukrainos regionuose
surengti referendumą dėl jų ateities ir
atsiribojo nuo idėjos, iškeltos po JAV
prezidento Donald Trump kontrover-
siško susitikimo su Kremliaus vadovu.

Rusijos ambasadorius Jungtinėse
Valstijose Anatolijus Antonovas sakė,
kad abu lyderiai per Helsinkyje su-
rengtą susitikimą aptarė galimybę su-
rengti referendumą Rytų Ukrainos se-
paratistų kontroliuojamose teritori-
jose.

Tačiau D. Trump Nacionalinio sau-
gumo tarybos atstovas Garrett Marquis
sakė, kad Rusijos ir Ukrainos vyriau-
sybės susitarimai dėl pastangų išspręsti
konfliktą vadinamajame Donbaso re-
gione nenumato galimybės surengti
tokį plebiscitą ir kad bet kokie mėgi-
nimai organizuoti „vadinamąjį refe-
rendumą” neturėtų jokio legitimumo.

Ši pozicija buvo išdėstyta Baltie-
siems rūmams planuojant darbotvar-
kę pasiūlytam antram D. Trump ir V.
Putino susitikimui, turinčiam rudenį
įvykti Washingtone, per kurį dėmesys
daugiausiai būtų sutelktas į naciona-
linio saugumo klausimus. Maskva lei-
do suprasti palankiai vertinanti šiuos
planus, nors D. Trump buvo itin aštriai
kritikuojamas dėl savo pirmojo dvi-
šalio susitikimo su Rusijos lyderiu.

Beveik neabejotina, kad V. Putinas

per viešnagę Washingtone nebūtų pa-
kviestas į Kapitolijų.

Atstovų Rūmų demokratų mažu-
mos lyderė Nancy Pelosi paragino
Kongreso žemųjų rūmų pirmininką
Paul Ryan užtikrinti, kad V. Putinas ne-
būtų pakviestas pasakyti kalbos įsta-
tymų leidėjams, jeigu atvyktų į Was-
hingtoną.

Pasak jos, D. Trump „bauginamas
pataikavimas Putinui yra skandalin-
gas ir keliantis didžiulę grėsmę mūsų
demokratijai”.

Vis dėlto valstybės sekretorius
Mike Pompeo antrojo susitikimo per-
spektyvas vertino palankiau.

Kol kas neaišku, ar toks susitiki-
mas būtų rengiamas prieš lapkritį
vyksiančius JAV kadencijos vidurio
rinkimus, ar po jų.

Vizitas Baltuosiuose rūmuose būtų
labai svarbus simbolinis pasiekimas
Rusijos lyderiui, ilgą laiką izoliuotam
Vakarų dėl Maskvos veiksmų Ukrai-
noje, Sirijoje ir kitur. Manoma, kad Ru-
sijos lyderis asmeniškai nurodė dėti pa-
stangas pakreipti 2016 metų rinkimus
D. Trump kampanijos naudai.

Baltuosiuose rūmuose jau beveik
dešimtmetį nėra apsilankęs joks Ru-
sijos lyderis.

JAV pareigūnai neatskleidė, ką
per Helsinkyje ilgiau kaip dvi valan-
das vykusį pokalbį prie keturių akių
nutarė D. Trump ir V. Putinas – ir ar ap-
skri tai buvo dėl ko nors susitarta. 

Graikija išsiunčia du Rusijos diplomatus
Briuselis (BNS) – Atėnai nu-

sprendė išsiųsti du Rusijos diplomatus,
o dar dviems uždraudė įvažiuoti į šalį,
apkaltinę juos kišimusi į Graikijos
vidaus reikalus ir veiksmais, ken-
kiančiais šalies nacionaliniam sau-
gumui.

Atėnai kaltina rusų diplomatus
mėginimais neteisėtai rinkti ir platinti
informaciją bei valdininkų papirkimu.
Skelbiama, kad neteisėta diplomatų
veikla, be kita ko, buvo susijusi su to-

kiu jautriu klausimu kaip Graikijos ir
Makedonijos susitarimas dėl šios bu-
vusios Jugoslavijos respublikos pava-
dinimo pakeitimo. 

Sprendimas išsiųsti diplomatus
buvo priimtas atsakant į Rusijos mė-
ginimus plėsti savo įtaką Graikijoje.

Rusijos užsienio reikalų ministe-
rija pareiškė Graikijos ambasadoriui
Maskvoje Andreas Friganas griežtą
protestą diplomatų  išsiuntimo ir ant-
irusiškos Atėnų retorikos.

Pakrikštijo olimpinių žaidynių talismanus
Tokijas (BNS) – Japo-

nija oficialiai pristatė fu-
turistinius 2020 metų To-
kijo vasaros olimpinių žai-
dynių talismanus, kurie
buvo pakrikštyti superhe-
rojų vardais.

Mėlynais langeliais iš-
margintas talismanas buvo
pavadintas „Miraitowa”.
Vardas sudarytas sudėjus
japoniškus žodžius „mirai”
(ateitis) ir „towa” (amžiny-
bė).

Rožiniais langeliais iš-
margintas talismanas pa-
rolimpinėms žaidynėms
buvo pavadintas „Someity”
– šis pavadinimas kilo iš garsiųjų ja-
poniškų sakurų pavadinimo ir iš ang-
liškos frazės „so mighty” (liet. „toks ga-

lingas”).
Tokijo vasaros olimpinės žaidynės

prasidės 2020 metų liepos 24 dieną.

Sutarė dėl atskaitomybės už lainerio numušimą
Kijevas (BNS) – Ukrainos prezi-

dentas Petro Porošenka pasirašė rati-
fikuotą Ukrainos ir Olandijos susita-
rimą dėl bendradarbiavimo tiriant
nusikaltimus, susijusius su MH17 lai-
nerio numušimu 2014-aisiais.

Šis susitarimas numato abiejų ša-
lių institucijų teisinį bendradarbiavi-
mą ir leidžia veiksmingai nagrinėti by-

las, iškeltas prie katastrofos prisidė-
jusiems asmenims pagal Nyderlandų
įstatymus.

Be to, dokumentas leidžia Nyder-
landams gauti Ukrainos teisėsaugos
nagrinėjamų bylų medžiagos bei teik-
ti užklausas dėl įtariamųjų ir eksper-
tų apklausų per vaizdo tiltą. 

Seimo narė I. Šimonytė iš parlamentinių lėšų ne-
išleido nei vieno euro. Diena.lt nuotr.

Japonija pristatė olimpinių žaidynių talismatus.
IBTimes nuotr.  
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Ši deklaracija padėjo išsaugoti dalį Lietuvos dip-
lomatinių atstovybių ir užtikrinti, kad Lietuvos bal-
sas būtų girdimas per visą okupacijos laikotarpį.

Renginyje dalyvavo Lietuvos užsienio reikalų mi-
nistras Linas Linkevičius, JAV ambasadoriaus Lie-
tuvoje pavaduotojas Howard Solomon, Seimo narys
Emanuelis Zingeris, Vilniaus miesto meras Remi-
gijus Šimašius, Kovo 11-osios akto signataras ir bu-
vęs Atkuriamojo Seimo pirmininkas Vytautas Lands-
bergis, buvo matyti ir daug Seimo bei Vyriausybės
narių.

Ministras Linas Linkevičius pasveikino susi-
rinkusius, kurių neišbaidė vasariškas lietus. Jis kal-
bėjo, kad čia mes susirinkome padėkoti, nes mes mo-
kame padėkoti, kaip kasmet dėkojame Islandijai – pir-
majai šaliai, pripažinusiai mūsų nepriklausomybę;
taip dėkojame ir JAV, paskelbusioms deklaraciją, pa-
laikiusią Baltijos šalis visus penkiasdešimt metų, su-
teikusią mums labai svarbų statusą – mūsų šalies
okupacijos nepripažinimą. Visą tą laikotarpį Was-
hingtone plazdėjo Baltijos šalių vėliavos. Ir tai
mums buvo didžiulė moralinė parama, neleidusi su-
abejoti, kad vis dėlto būsime laisvi, – sakė L. Lin-
kevičius. 

Ministras priminė, kad netoli nuo mūsų dar ir
šiandien yra okupuotų  žemių – tai ir dvidešimt
procentų okupuotos Sakartvelo (Gruzijos) teritori-
jos, tebėra užgrobtas Krymas, nuo Moldovos atplėš-
ta Padniestrė. Visoms joms reikalinga mūsų mora-
linė parama, dėl to mes šiandien prisimename ir
juos...

„Mes neabejojame, kad su JAV ir toliau išliks to-
kie geri santykiai, kokie yra dabar, juo labiau kad esa-
me strateginiai partneriai”, – kalbėjo ministras.

JAV ambasadoriaus pavaduotojas Howard So-
lomon, kuris netrukus baigs savo kadenciją Lietuvoje
ir visą šį savo darbo Vilniuje laikotarpį buvo labai
aktyvus mūsų palaikytojas, savo iškilmingą kalbą
pradėjo lietuviškai.

„Šie metai Lietuvai yra ypatingi – švenčiate šimt-
metį nuo valstybės atkūrimo ir nepriklausomy-
bės akto paskelbimo, – kalbėjo H. Solomon. – Kas-
metinis Sumner Welles deklaracijos minėjimas turi
išskirtinės reikšmės ne tik Lietuvai, bet ir visoms
Baltijos šalims. Žvelgiant atgal į šimtmetį trunkan-
čius JAV ir Lietuvos valstybių draugiškus santykius,
smagu matyti besiplečiančius kultūrinius ir eko-
nominius ryšius, todėl dar ryškesnis tampa JAV įsi-
pareigojimas visos Europos saugumui”. 

H. Solomon kalbėjo, kad Sumner Welles dekla-
racija labai gerai atspindi mūsų šalių draugiškus,
broliškus santykius. 1940 m. SSRS nuvertė teisėtas
Lietuvos, Latvijos ir Estijos vyriausybes. Šiandien
čia minima deklaracija paskelbė, kad Jungtinės
Amerikos Valstijos niekuomet nepripažino Sovietų
Sąjungos teisių į Baltijos šalis. „Nežinau, ar tuomet
Sumner Welles iki galo suprato, kokios neįkainoja-
mos reikšmės jo inicijuotoji deklaracija turės atei-
tyje. Tai, kad JAV ėmėsi ginti trijų Baltijos šalių su-
verenitetų, rodo gilų Amerikos žmonių įsitikinimą,
jog laisvė yra skirta visiems, o ne kai kam. Visos tau-
tos turi teisę būti laisvos ir gyventi taip, kaip jos pa-
čios nori. JAV yra įsitikinusios, kad reikia visuomet

Atkelta iš 3 psl.

Išklausęs abi puses ir žinodamas tamprius I. Da-
vydenko ryšius su Liberalų sąjūdžiu, ėmiau domė-
tis, kodėl liberalė organizaciją įkūrė tik 2009 m. Kilo
klausimas, kodėl po Nepriklausomybės paskelbimo
reikėjo laukti 19 m., nors tuo pat metu, mano gal-
va, PLJS puikiai susitvarkydavo su savo pareigomis.
Net gūdžiais sovietiniais laikais, dar 1974 m., PLJS
sugebėjo į Lietuvą atvežti trisdešimties kolumbie-
čių delegaciją, kurią turėjau garbės priimti. 

Žinoma, į nepatogų klausimą
I. Davydenko neatsakė. Komisijos
posėdyje pajutome, kad ši organi-
zacija nėra jau tokia skaidri, kokia
save mėgina pateikti visuomenei.
Tad uždaviau tiesų klausimą – ko-
kie nariai sudaro PLJO valdybą?
Kilo įtarimų, kad šios organizaci-
jos tikraisiais vadovais gali būti
pasislėpę politikai. Manau, kad
pataikiau tiesiai į dešimtuką, nes
mano klausimas I. Davydenko iš-
mušė iš vėžių ir Seimo komisijos
nariams ji atsisakė atskleisti as-
menis, esančius valdyboje. Švelniai
tariant, tai ne tik nepagarba Seimo
nariams, bet ir didžiulis akibrokštas demokratijai.
Šalyje, kurios žiniasklaidos priemonėse skamba net
Valstybės saugumo departamento pareigūnų pa-
vardės, parlamentarams neatskleidžiama, kas val-
do nevyriausybinę organizaciją, šelpiamą iš vals-
tybės lėšų. Dėl šios priežasties ir replikavau, kad to-
kia slapta organizacija yra panaši į sektą.

Nepagarbi I. Davydenko laikysena Seimo narių
atžvilgiu sustiprina abejones dėl jos nešališkumo ir
noro nuoširdžiai skatinti pasaulio lietuvių jaunimo

partnerystę, nors ir dabar tuo puikiai sugeba užsi-
imti PLJS, atstovaujama V. Oleinikovo. Pastarojo pa-
klausiau, ar nevertėtų PLJS būstinės perkelti iš JAV
į Lietuvą, tokiu būdu užtikrinant dar sklandesnį jau-
nimo ryšį su tėvyne. Mano nuostabai V. Oleinikovas
nė kiek neprieštaravo tokiam pasiūlymui, nes svar-
biausia – tinkamai atliepti į sąjungos misiją ir įgy-
vendinti tikslus. Esu įsitikinęs, kad Seimo komisi-
joje dar grįšime prie šios idėjos.

Pabaigai norėčiau pastebėti, kad I. Davydenko
atstovaujama ypač slapta organizacija nerado už-

tarėjų nei tarp jaunimo, nei tarp komisijoje dir-
bančių Seimo narių. Buvo juntama, kad organiza-
cija galimai sukurta pinigų įsisavinimui ir politi-
nių užduočių vykdymui. Tad gal ir ne be priežasties
PLJO pateiktoje ataskaitoje ir radome punktą, kad
vienas kertinių liberalės vadovaujamos organiza-
cijos uždavinių 2016 m. – užsienio lietuvių skatini-
mas dalyvauti Seimo rinkimuose”.

Parengė Vitalius Zaikauskas 

Jaunimo organizacijų karas

Komisijos posėdis užtruko dvi valandas.

Mes mokame padėkoti

Susirinkusiuosius sveikino užsienio reikalų ministras Linas Linkevičius (antras iš k.), JAV ambasados Lietuvoje atstovas
Howard Solomon, Seimo narys Emanuelis Zingeris, Vilniaus meras Remigijus Šimašius (d.). 

Istorinių Lietuvos ir Amerikos saitų atminimui skirta len-
ta. URM nuotraukos

ginti tuos, kam
gresia pavojus.
Sumner  Welles
kaip tik tai ir pa-
darė”, – sakė JAV
ambasados atsto-
vas.

Seimo narys
Emanuelis Zinge-
ris padėkojo ne
tik gausiai susi-
rinkusiems, bet
visiems Amerikos
lietuviams, kurie
labai daug pada-
rė, kad Sumner
Welles deklaracija
būtų įgyvendinama, neliktų tik sausas dokumentas
– rengė didžiules demonstracijas, protestuodami
prieš Lietuvos okupaciją, kasmet minėjo Vasario 16-
ąją, Pavergtųjų tautų dieną. Tai mums, gyvenantiems

čia, buvo didžiulis moralinis
palaikymas. „Ačiū jums vi-
siems, kovojusiems Amerikoje
už mūsų laisvę”, – sakė politi-
kas.

Emanuelis Zingeris, dėko-
damas Howard Solomon už jo
nuveiktus Lietuvai darbus, pri-
minė, kad jis anksčiau buvo
dirbęs JAV ambasadoje Rusijo-
je ir labai aktyviai rėmė rusų
opozicinius judėjimus, todėl
gatvėse buvo nuolat apsuptas il-
gais juodais lietpalčiais apsi-
rengusių jėgos struktūrų žmo-
nių. 

Po iškilmingosios dalies
vyko koncertas, vilniečiai ir miesto svečiai, ameri-
kiečiai, gyvenantys Vilniuje ir Lietuvoje, piknikavo
ir bendravo. 

JAV ambasadoriaus Lietuvoje pavaduotojas Howard Solomon.



10 2018 LIEPOS 24, ANTRADIENIS DRAUGAS

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

GIEDRĖ KELPŠAITĖ

Nes tu sakei: „Per žemę mes praei-
nam

Tik vienąsyk, tai būkime tvirti!
Kieno gyvenimas bus panašus į

sodrią dainą, 
Tas nesutirps mirty” (V. Mačernis)

Liudvika Kaminskaitė-Kelpšienė gimė
1930 m. sausio 6 d. Surdegio kaime,
Anykščių rajone. Augo 20 ha žemės ir
parduotuvę turėjusioje gausioje ūki-
ninkų, Emilijos ir Jono Kaminskų, šei-
moje, kartu su broliais ir seserimis.

Lietuvos partizanė 
Liudvika Kaminskaitė-Kelpšienė 

(1930.01.06–2018.07.18)

buvo sėkmingas. Šiame kraupiame iš-
bandyme nebuvo jai skirtoji Viešpaties
diena ir valanda. Gyvenimas tęsėsi.

Liudviką išvežė į Anykščius, kur
ji buvo tardoma pusę metų. Vėliau
pervežė į Panevėžį. Teismo nuospren-
dis įvyko Maskvoje. Liudvikai Ka-
minskaitei – Kuosai buvo paskirta 10
metų griežtojo režimo pataisos darbų
kolonijoje, išvežant į Komi ASR, mo-
terų Intos lagerį. Kalėdama lageryje,
pasiduoti neketino – buvo drąsi, kovojo
prieš bet kokią neteisybę, skatino są-
žiningumą ir dvasines vertybes. Dirbo
tiek, kiek sugebėjo. Neleisdavo žeminti
nei savęs, nei kitų. Dėl šios priežasties
teko ir karcerio bausmę patirti. Tačiau
laisva širdis išliko bebaimė, o tikėji-
mas, viltis ir meilė prasiverždavo su
sodria daina. Po Stalino mirties Liuda
buvo perkelta į Karagandą, Kazachijos
SR, kirsti miško. Net lūžus kojai, savęs
negailėjo, ėjo tiek, kiek galėjo. 

1956 m., Maskvos komisijai per-
žiūrėjus tremtinių bylas, Liudvika Ka-
minskaitė tapo laisva. Išvykusi į Toms-
ką, Baturino sritį, susitiko ne tik su iš-
tremtais tėvais, dviem broliais bei tri-
mis seserimis, bet ir tremtiniu Ro-
mualdu Kelpša, tapusiu jos vyru, ir į
Lietuvą visi sugrįžo kartu. 

Gyvenimas tėvynėje nebuvo leng-
vas. Jauna šeima patyrė sovietmečio iš-
bandymus, todėl trumpai apsistojo pas
vyro giminaitį Kauno rajone, septyne-
rius metus gyveno Žemaitijoje, Kalti-
nėnuose, bet 1966 m. ėmė kurtis Gar-
liavoje. Susilaukė keturių vaikų: Sau-
liaus, Valdo, Jauniaus ir Viktorijos.
Jaunieji Kelpšai vaikščiojo į bažny-
čią, patarnavo šv. Mišioms, puoselėjo ti-
kėjimo šviesą, nestojo į pionierių gre-

tas. Šeima bendravo su katalikų kuni-
gais, iš tremties sugrįžusiais kitais
lietuviais. Jų namus nuolat stebėjo so-
vietinis saugumas. Vyriausiasis sū-
nus Saulius platino Katalikų Bažnyčios
Kroniką, buvo aktyvus pogrindininkas.
Sūnus Valdas vežiojo šviesią ir kilnią
asmenybę – kunigą Juozą Zdebskį.
Dukra Viktorija aktyviai kovojo už
dvasines vertybes, atsisakiusi daly-
vauti komunistinio jaunimo veikloje, o
sūnus Jaunius 1988 m. įstojo į kunigų
seminariją ir tapo katalikų Bažnyčios
kunigu. Kelerius metus buvo paskirtas
vikaru Alytuje, vėliau sėkmingai dir-
bo Ūdrijos parapijoje ir Alytaus griež-
tojo režimo pataisos darbų kolonijoje.
Šiuo metu, kaip ir dukra Viktorija,
gyvena ir dirba Čikagoje – kun. Jaunius
Kelpšas yra Švč. Mergelės Marijos Gi-
mimo parapijos klebonas. 

Su artimųjų mirtimi, skaudžiais iš-
gyvenimais, persekiojimu, šiurpia Si-
biro tremtimi susidūrusi Liudvika 2012
m. drąsiai priėmė dar vieną išbandymą
– į amžinąją kelionę pas Viešpatį išly-
dėjo vyriausiąjį sūnų Saulių. 

Iki Liudvikos mirties, sūnus Valdas
mamą globojo namuose, Garliavoje. Ši
drąsi, stipri ir tikinti moteris visada no-
rėjo būti laisva. Tokia jausdavosi, da-
lindama savo širdies laisvę visiems ją
pažinusiems. Amžiną atilsį. Liūdi duk-
ra, sūnūs, anūkai ir proanūkis. 

P.S. Atsisveikinimas su Liudvika
Kaminskaite-Kelpšiene vyko šešta-
dienį ir sekmadienį, liepos 21–22 die-
nomis. Liepos 23 d., pirmadienį, Gar-
liavos Švč. Trejybės bažnyčioje buvo
aukojamos šv. Mišios už mirusiąją.
Po šv. Mišių velionė palaidota Jonučių
kapinėse. 

Prasidėjus bolševikų okupacijos
metams, iš Kaminskų buvo at-
imta ne tik parduotuvė ir dalis

žemės, bet 1947 m. žuvo brolis Povilas,
išėjęs ginti tėvynės kartu su partiza-
nais, o tėvai, kiti broliai ir seserys – iš-
tremti į Sibirą. Liudvika pirmą kartą

areštuota, kaltinant bendradarbiavimu
su miško broliais ir uždaryta Kupiškio
MVD tardymų izoliatoriuje. Netikėtai
ir sėkmingai ištrūkusi į laisvę, bandė
slapstytis, tačiau likusi viena be šeimos
suprato, kad miškas – vienintelis pa-
sirinkimas. Taip septyniolikmetė mer-
gina, slapyvardžiu – Kuosa, tapo Algi-
manto apygardos Šarūno rinktinės
Merkio partizanų būrio dalimi. Žino-
dama, kad rezistencinėje kovoje jėgos
nelygios, mirties nebijojo, tačiau pa-
siduoti neketino. Atvykusi į miško
brolių gretas, paprašė ginklo, kuriuo
galėtų nusišauti, nenorėdama, kad
priešai paimtų ją gyvą. 

Tuo metu partiza-
nai bunkerių neturėjo:
žiemą ieškodavo prie-
globsčio pas ūkininkus,
vasarą – gyveno miške,
tačiau žmonės, palaužti
pokario išbandymų ir
baimės, vis rečiau no-
rėdavo atverti savo
namų duris. Pasitaiky-
davo ir išdavysčių. Jau-
nai merginai gyvenimo
sąlygos buvo itin sudė-
tingos, bet jos drąsa ir
pasitikėjimas Dievu lei-
do tapti bebaimei ir pa-
siryžusiai viskam.

1948 m. rugpjūčio 6
d. enkavėdistų būrys ap-
supo Baltrūno sodybos
namus, kuriuose buvo
pasislėpusi Liudvika,
dėl sužeistos kojos ne-
spėjusi trauktis kartu
su partizanais Kavarsko
link. Iššokusi pro langą,
bėgo į mišką, besivejant
aštuoniolikai vyrų, no-

rėjusių paimti ją gyvą. Peršautu šonu
Liuda bėgo toliau. Pajutusi, jog trūks-
ta oro, mergina suvokė, kad nebepa-
bėgs. Išsitraukė ginklą, Dievui ma-
tant prisidėjo prie smilkinio, ir mels-
damasi paspaudė gaiduką, tačiau gink-
las neiššovė. Antras kartas taip pat ne-

Liudvika Kaminskaitė – būsimoji partizanė.

Septyniolikmetė mergina, slapyvardžiu Kuosa, tapo Algimanto apygardos Šarūno rink-
tinės Merkio partizanų būrio dalimi.

Liudvikos Kelpšienės gyvenimas buvo nelengvas, bet gražus ir prasmingas.
Šeimos albumo nuotraukos
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,,Draugo” prenumeratoriai gali skaityti
,,Draugą” internete be jokio papildomo

mokesčio. Pageidaujantys turėtų parašyti 
apie tai administracijai: 

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

Skaitykite ,,Draugą” greičiau!
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Labai įdomi San Lazzaro sala, ku-
rioje tik vienas objektas – armėnų vie-
nuolynas (Monastero di San Lazzaro
degli Armeni). Dar XVIII a. bėgdamas
nuo turkų čia rado prieglobstį armėnų
vienuolis Mechitar. Kartą per dieną vie-
nuoliai įsileidžia smalsuolius ir veda
ekskursiją. Vienuolynas garsėja savo
moksline ir leidybine veikla, čia tur-
tinga biblioteka, paveikslų galerija,
saugoma seniausia Europoje mumija.

Murano – garsi stiklo dirbiniais, ir
Burano – rankų darbo nėriniais, turbūt
labiausiai turizmo ,,sugadintos” sa-
los. Minios žmonių, daugybė parduo-
tuvių, astronominės kainos… Norite
nėrinių batelių kūdikio krikštynoms?
960 eurų… Ryškiaspalviai Burano na-
mai lygiai taip pat gražiai atrodo nuo-
traukose kaip ir natūroje – dėl to į salą
plaukti nebūtina. 

Bet šalia esančioje Torcello – visai
kitokia dvasia. Užmirštas, nykstantis
pasaulis. Įsivaizduoju, kad jeigu susi-
ruoščiau rašyti knygą, norėčiau kurį
laiką ten pagyventi vienumoje. Galbūt
,,Locanda Cipriani”, kuriame gyveno
ir rašė Ernest Hemingway, jo mėgsta-
miausiame kambaryje ,,Santa Fos-
ca”…

O dar buvo Verona

Nors ir planavome visą laiką ir dė-
mesį skirti Venecijai, negalėjom atsi-
spirti pagundai vienai dienai nuvykti
į Veroną. Miestas, kaip ir Venecija, įra-
šytas į UNESCO globojamo kultūros
paveldo sąrašą. Senamiesčio gatvės
grįstos šiltu rausvu akmeniu, namų
sienos išpuoštos freskomis. Širdelių
miestas – širdelių formos skulptūros,
širdelių formos suvenyrai, net mūsų

Venecija

Antonio Canova skirta paroda įspūdinguose Scuola Grande della Misericordia rūmuose.

viešbučio kambaryje vyravo širdelių
motyvas. O kaip kitaip – juk čia vystėsi
nemarioji Džiuljetos ir Romeo meilės
istorija. Į menamą Džiuljetos namo
kiemą plūsta turistai, norėdami įsi-
amžinti garsiajame balkone ar prie
jaunosios italės skulptūros.

Tačiau pagrindinė priežastis, at-
vedusi mus į Veroną, buvo kaip tik to-
mis dienomis prasidėjęs kasmetinis
operos festivalis, vykstantis 2000 m. se-
numo romėnų amfiteatre – Arena di Ve-
rona. Antrasis spektaklis – Giuseppe
Verdi ,,Aida”, kuriame Amneris partiją
atlieka Violeta Urmana. Na, ar ne li-
kimo dovana? Spektaklis po atviru
dangumi, kurį mes stebėjome kartu su
kitais 25 000 žiūrovų, buvo nepaprasta,
unikali patirtis, galbūt pasitaikiusi
pirmą ir paskutinį kartą gyvenime. Bet
apie tai – taip pat atskirame pasakoji-
me.

Į menamą Džiuljetos namo kiemą kas-
dien plūsta tūkstančiai turistų

Rialto – nuo čia prasidėjo Venecija.

A † A
V.s. fil. IRENA STAREVIČIŪTĖ

VILKIENĖ
Pranešame, kad 2018 m. gegužės 23 d. Valencia, Californijoje,

mūsų mylima mamytė, močiutė ir promočiutė, sulaukusi 95 metų
amžiaus, iškeliavo į Amžinuosius namus pas savo vyrą ir gyven-
imo draugą a. a. inž. Eugenijų Vilką.

Gimė 1922 m. gruodžio 8 d. Lietuvoje, netoli Ukmergės. Buvo a.
a. majoro, Lietuvos kariuomenės savanorio kūrėjo Petro Sta re vi -
čiaus ir a. a. Elenos Tiškevičiūtės Starevičienės vienturtė duk tė. 

Irena nuo mažens buvo labai veikli skautė. Su meile ir entuzi-
azmu ji tęsė skautavimą Vokietijoje, Hanau pabėgėlių stovykloje,
kur tapo skaute akademike. 1945 m. susituokė su inžinieriumi ir
veikliu skautu v.s. Eugenijumi Vilku. Universitete studijavo ir bai -
gė farmacijos mokslus. Atvykę į Ameriką 1949 m. jie toliau skau-
 tavo, vadovavo Čikagos ,,Kernavės” tunto stovykloms. 

1968 m. Irena su savo savo tėveliais, vyru ir vaikais – Gražina,
Alma, Vyteniu ir Regina – išvyko gyventi į Los Angeles, Cali for -
niją, kur tęsė skautišką veiklą. Iki paskutinių gyvenimo dienų ji
vadovavo ,,Palangos” skaučių tuntui ir ,,Kun. Gražinos” vyres nių -
jų skaučių būreliui.

Dideliame nuliūdime liko jos šeima: duktė ps. fil. Gražina Gri -
nienė su sūnumi s.v. Aliuku ir anūke Eva; duktė dr. s.fil. Alma Vil -
kaitė-Stočkienė su vyru s.v. fil. Rimu, anūkai s.v. Tauras su žmona
Mary ir ps. Auksė Norvaišienė su vyru s.v. Kastyčiu, pro anūkai Vin-
cas ir Petras; sūnus v.s. fil. Vytenis Vilkas su žmona Vita, anū kai
ps. senj. Aleksas ir ps. senj. Marius; duktė s. fil. Re gi na Jo gie nė su
vyru Jurgiu, anūkai s.v. senj. Gytis, s.v. senj. Vik toras, vyr. sk. Ka-
rina ir vyr. sk. Kristė. 

Nuliūdusi šeima
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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

�  Piknikas ,,Vasaros akvarelė” vyks liepos
28 d. Half Day Forest Preserve, Vernon
Hills, Il. Pradžia – 1 val. p. p. Suneštinės vai-
šės, ant grotelių kepamos dešrelės, muzika ir
žaidimai. Organizatoriai – JAV LB Waukegan–
Lake County apylinkės valdyba. Visi maloniai
kviečiami! Daugiau informacijos – Apylinkės
,,Facebook” puslapyje arba tel. 847-644-
2871. 

� Liepos 29 dieną tradicinės kartą per mė-
nesį 1 val. p. p. rengiamos sekmadieninės šv.
Mišios Jaunimo centro Jėzuitų koplyčioje neį-
vyks. Šv. Mišių data bus pranešta vėliau.

� Švč. Mergelės Marijos Nekalto Prasidėji-
mo bažnyčioje (2745 W. 44th St., Chicago,
IL) liepos 29 d. 10 val. r. švęsime 17-tąjį ei-
linį metų sekmadienį. Eucharistijos šventimą
atnašaus kunigas Gediminas Keršys. Maloniai
kviečiame visus dalyvauti.

� 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 info. Švč. M. Marijos
Gimimo parapijoje tel. 773-776-4600.

PAS MUS
IR

APLINK MUS

Ar žinote, kad vienas didžiausių interneto
prekybos svetainių „Amazon” turi labai gra-
žią programą, pavadinimu „Smile”, skirtą pa-

remti pelno nesiekiančias organizacijas? „Ama-
zon” nuo kiekvieno pirkinio skiria 0.5 proc. išleistos su-

mos jūsų pasirinktai organizacijai – jums tai nekainuoja nė cen-
to.

Perkant dovanėles iš „Amazon”, kviečiame pasirinkti „Draugas Foundation”
organizaciją. Taip papildomai neišleisdami nė cento, jūs paremsite „Drau-
go”, „Draugas News” ir „Lithuanian Heritage” leidinius.

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

DRAUGAS, 

4545 W. 63rd Street, Chicago, IL 60629 

administracija@draugas.org

GEDIMINO LITUANISTINĖ MOKYKLA
Pradeda mokinių registraciją

2018–2019 mokslo metams

Į mokyklą priimami vaikai nuo 3 metų

Mokslo metų pradžia rugsėjo 8 d.

Informacija: glm.ilinojus@gmail.com
Direktorė Jurita Gonta 847-630-0098
116 N Lake St, Mundelein, IL 60060

Programoje:
D. Liutiko paskaita-diskusija, 

filatelijos paroda skautiška

tema, vaišės. 

Galėsite įsigyti knygą, 

kurią autorius pasirašys.

Vakaronė vyks anglų kalba

Įėjimas nemokamas
Informacija

tel. 708-622-9201

Dariaus Liutiko knygos

,,Scouting in the Baltic Countries”

sutiktuvės vyks š. m. 

rugpjūčio 10 d. 7:30 val. v. TĖVIŠKĖS parapijoje

5129 Wolf Road, Western Springs, IL 60558

Vakaronę remia ASD, Korp! Vytis ir Filisterių skautų sąjūdžio Čikagos skyrius

JAV gyvenančios lietuvių kilmės rašytojos Rūtos Šepetys knyga ,,Salt to the Sea” tapo 
Belgijos jaunimo literatūros konkurso Prix Farniente 2018 metų laimėtoja. Prizas – 
linksmos raudonos spalvos ,,Fatboy” kėdė, ant kurios sėdėdama rašytoja galės kurti 
naujus šedevrus. Knygą ,,Salt to the Sea” į prancūzų kalbą išvertė Bee Formentelli, jos 
leidėjas – Gallimard Jeunesse. R. Šepetys vardas tapo žinomas JAV, Lietuvoje ir Europoje 
po to, kai ji parašė istorinį romaną ,,Tarp pilkų debesų” (,,Between Shades of Gray” ) apie 
lietuvių tremtį į Sibirą. Romano pagrindu jau yra sukurtas vaidybinis filmas ,,Ashes in the 
Snow” (rež. Marius Markevičius), kurio premjera numatoma rudenį.                                          
„Draugo” info

Rugpjūčio 22–26 d. Neringos stovyklavietėje (Camp Neringa, 147 Ne-
ringa Road, Brattleboro, NY 05301) organizuojamos Kultūros dienos’18.
Praktinius užsiėmimus suaugusiems ves liaudies menininkai, rašytojai, mu-
zikos mėgėjai, istorijos, kino, dramos bei maisto specialistai. Kiekvienas
teminis vakaras suteiks progą padiskutuoti, pasidalinti žiniomis bei sma-
giai pabendrauti. Koordinatorė: dr. Aldona Lingertaitienė.

Daugiau informacijos el. paštu: dana@neringa.org

Konkurso laimėtojai – raudona kėdė


