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Lietuvaitė D. Marcinkevičiūtė-Makarova (centre moja ranka) Ukrainoje buria ten gyvenančius tautiečius.
Asmeninio albumo nuotraukos

Lietuva turi sužinoti tiesą
VIRGINIJA PETRAUSKIENĖ

Lietuva tik dabar atrado Atgimimo
tautinės simbolikos autorių. JAV lie-
tuvis Gintaras Karosas iš Bostono šią

vasarą Lietuvoje tapo tikra sensacija he-
raldikos specialistams. Amerikos lietu-
vis pareiškė, kad Lietuvoje nemažoje da-
lyje parduodamos patriotinės atributi-
kos ir net kai kuriose įstaigose naudo-
jamas stilizuotas Vytis yra jo anksčiau
turėtos įmonės ,,Baltic Associates” au-
torinis darbas. Iki šiol išraiškingo raitelio
autorystė Lietuvoje nebuvo žinoma.
Kai kas net bando ją savintis. G. Karo-
sas ne tik pareiškė, bet ir neginčijamais
dokumentais įrodė, kad kalba tiesą – pla-
čiai Lietuvoje paplitusi Vyčio versija dar
prieš Atgimimą buvo sukurta jo Bosto-
ne veikusioje įmonėje. Įdomi detalė: šį
stilizuotą Vytį pagal G. Karoso pateik-
tus reikalavimus sukūrė škotų kilmės
laisvas menininkas, hipis Dana Franzen.
Mūsų pokalbio metu G. Karosas buvo
Lietuvoje, kur rengiasi nuveikti nema-
žai darbų. – 3 psl.

G. Karosas (d.) Lietuvoje aplankė profesorių Juozą Galkų, knygos ,,Lietuvos Vytis”
autorių.

Lietuviai – ir karo talžomoje Ukrainoje

RASA SĖJONAITĖ

Dalią Marcinkevičiūtę-Makarovą, gimusią ir už-
augusią pačiame gražiausiame Lietuvos kampelyje,
Trakuose, į Ukrainą nuvedė meilės keliai. Ji di-
džiausios Europos valstybės sostinėje Kijeve gyve-
na beveik 38 metus. Dalia dainuoja lietuvių chore,
šoka folkloriniame ansamblyje „Sesulės” ir jau še-
šerius metus vadovauja Ukrainos Lietuvių Ben-
druomenei (LB).

Papasakokite šiek tiek apie savo šeimą, aplinką. Ką veikėte vi-
sus tuos metus, kol tapote Ukrainos LB pirmininke? 

Užauginau du vaikus: sūnų Andrių ir dukrą Ingą. Abu jie
yra Lietuvos Respublikos piliečiai (turi dvigubą pilietybę) ir
kalba lietuviškai. Visuomeninis gyvenimas man niekuomet
nebuvo svetimas. Septynerius metus (2001–2007 m.) buvau Ki-
jevo Maironio lietuvių kultūros draugijos pirmininkė. Esu la-
bai dėkinga savo vyrui Olegui už palaikymą ir supratimą, nes
iš tiesų visuomeninis darbas labai daug  laiko atima nuo šei-
mos. – 8 psl.
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G A N Y T O J O  Ž O D I S

ARKIVYSKUPAS
SIGITAS TAMKEVIČIUS 

Po duonos padauginimo stebuklo, ma-
tydamas, kad nori jį paskelbti karaliu-
mi, Jėzus pasitraukė nuo žmonių. Tačiau
šie nenurimo ir toliau ieškojo Jėzaus, kol
surado jį Kafarnaume. Jėzus paprie-
kaištavo žmonėms, kad ieško jo tik dėl
to, kad buvo pavalgydinti. Jėzus kal-
bėjo: Plušėkite ne dėl žūvančio maisto,
bet dėl išliekančio amžinajam gyvenimui!
Jo duos jums Žmogaus Sūnus (Jn 6, 27).

Jėzus pamažu bandė atskleisti, kas
yra reikalingiausia žmogaus gyve-
nime; siekė sulaužyti stereotipinį

mąstymą, kad gyvenime labiausiai
reikia tik valgio ir gėrimo.  Žydai toliau
kamantinėjo Jėzų ir prašė padaryti
juos įtikinsiantį stebuklą. Jie net pa-
siūlė, kokio norėtų stebuklo: Antai
mūsų tėvai tyruose valgė maną, kaip
parašyta: Jis davė jiems valgyti duonos
iš dangaus.

Taip atsirado gera galimybė kal-
bėti apie dangaus duoną. Jėzus aiški-
no, kad ne Mozė žmonėms davė duonos
iš dangaus, bet tai padarė jo Tėvas. Tik

vienas Dievas gali duoti tikrosios, pa-
sauliui gyvybę teikiančios duonos.
Tuomet žmonės prašė: Viešpatie, duok
mums tos duonos! (Jn 6, 34). Atsaky-
damas į žmonių prašymą, Jėzus save
pavadino Gyvenimo duona: Aš esu gy-
vybės duona! Kas ateina pas mane,
niekuomet nebealks, ir kas tiki mane,
niekuomet nebetrokš (Jn 6, 35).

Jėzus toliau aiškino žydams, kad
ta iš dangaus nužengianti duona bus jo
kūnas ir kraujas, kurį jis duos žmo-
nėms. Tačiau, kaip pastebi evangelis-
tas, žmonės ne tik nesuprato šių žodžių:
daugelis net pasipiktino ir pasitraukė
nuo Jėzaus kaip kalbančio kažką ne-
suprantamo. Reikės Jėzaus mirties ir
prisikėlimo, kad pamažu žmonių są-
monėje įsitvirtintų suvokimas: pats
Dievas duoda save patį, kaip maistą, pa-
laikantį dvasinę gyvybę.

Besiklausydami Evangelijos pa-
sakojimo apie gyvenimo duoną, stebi-
mės, kokie nerangūs buvo žmonės ti-
kėti tuo, ką Jėzus kalbėjo; juk visa tai
vyko po stebuklingo duonos padaugi-
nimo. Bet ar mūsų dienomis nėra pa-
našaus nerangumo tikėti Jėzaus žo-
džiais? Ar nematome, kaip kartais
žmonės ilgus metus nesinaudoja Su-
taikinimo sakramentu, bet per Mišias

Rugsėjo 6-oji – Kristaus atsimainymo šventė
su visais žengia priimti Gyvenimo
duonos? Iš tikrųjų, jei šie žmonės ti-
kėtų, kad Eucharistijoje yra gyvasis
Dievas, Kristaus Kūnas ir Kraujas,
jie justų gyvybišką reikalą pirma su-
sitaikinti su Dievu, keisti savo gyve-
nimą ir tik tuomet maitintis Gyvenimo
duona.

Sutaikinimo sakramento apleidi-
mas ir neatsakingas Eucharistijos
priėmimas yra dabartinėje Bažnyčio-
je tiesiog aliarmuojantis reiškinys.
Jis liudija apie daugelio prarastą ti-
kėjimą, kad Eucharistija nėra Dievo
simbolis, bet tikriausias Kristaus Kū-
nas ir Kraujas.

Su tikėjimu ir meile priimama
Eucharistija duoda žmogui dvasinę
gyvybę ir ruošia jį amžinosioms Ve-
lykoms danguje. Dėl to tikinčiojo gy-
venime šv. Mišioms, dažnai ir vertai
priimamai Komunijai ir Švč. Sakra-
mento adoracijai turi tekti išskirtinai
svarbi vieta. Eucharistijos brangini-
mas liudija apie tai, kad žmogus yra
dvasiškai subrendusi asmenybė. 

Vaikystėje teko bendrauti su švie-
saus atminimo kunigu saleziečiu An-
tanu Skelčiu. Jis buvo sovietinės val-
džios uždarytos saleziečių vienuolijos
Kaune direktorius, gelbėjęs žydų vai-

Skubėjimą pardaviau aukcione. Už dalyvavimą renginyje turėjau galimybę
pasirausti vertybių krepšyje... Prisiminimui pasiėmiau Ramybę. Gėriuo-
si šia dovana ir nuolat skubančius, kviečiu į aukcioną. Įsigyti galite labai

įvairių vertybių. Kad Jūs žinotumėte, kokia daugiabriaunė ta Ramybė... Rašau
šią  miniatiūrą, skaitau Aldonos Ruseckaitės „Dūžtančias formas“, mintyse dė-
lioju idėjų kubelius ir prisimenu Jus, skubančius, besimaudančius besibai-
giančios liepos kaitroje... Koks nuostabus tas Ramybės darbužis, aukšta koky-
bė, praktiškas, šiuolaikiškas. Tik mes skirtingai suprantame Ramybės paveikslą.
Aš jį turiu ir tuo džiaugiuosi. O Tavo Ramybės vizija kitokia? ... svarbiausia,
kad ji teisinga, dovanojanti kitiems gėrį ir besisukanti pilnatvės šokiu širdy-
je. Ramybė...

Reda Kiselytė
Rokiškis

kus, bet žinodamas apie gresiantį pa-
vojų slapstėsi pas gerus žmones. Anuo-
met toks pavojus grėsė visiems iški-
lesniems Lietuvos dvasininkams. Pa-
tarnaudamas per šio kunigo aukoja-
mas Mišias mažame kambarėlyje ma-
čiau, su kokia pagarba jis atlieka kiek-
vieną gestą ir skaito Mišių tekstą.
Anuomet Mišios buvo lotynų kalba, to-
dėl negalėjau suprasti tariamų žodžių,
bet gilaus tikėjimo kunigo laikysena
buvo iškalbingesnė už žodžius. Su pa-
našiu tikėjimu bei pagarba ir mes tu-
rime artintis prie Eucharistijos stalo;
tuomet būsime tikri, kad saugiai ke-
liaujame į susitikimą su dangaus Tėvu
ir Atpirkėju Jėzumi. 

Parduotas skubėjimas arba 
apie daugiabriaunę Ramybę 
miniatiūra

Audriaus Zdanavičiaus nuotr.

MALONU PRISIMINTI 

JAUNYSTĘ

Šiuo metu dažnai skaitau apie
senąjį Kauną, kuriame gimiau ir
augau Nepriklausomybės metais.
Perskaičius dr. Romualdo Kriau-
čiūno straipsnį apie man žinomą
Įgulos bažnyčią, seniau vadinamą
Soboru, o dabar Šv. Mykolo Arkan-
gelo vardu (,,Ant tėvelio dvaro sa-
kalai krypavo…” – ,,Draugas”, 2018
m. birželio 2 d.), užplūdo prisimini-
mai. Tuomet kiekvienų metų Vasa-
rio 16-tą praleisdavome su daugybe
kauniškių ant bažnyčią supančių
paaukštinimų. Stebėdavome ir
džiaugdavomės Lietuvos kariuome-
nės iškilmingu paradu. Tai buvo
neužmirštamos dienos. Į prelato Za-
karausko aukojamas šv. Mišias pri-
sirinkdavo pilna bažnyčia.

Kai 1993 metais pirmą kartą lankėmės vėl Nepriklausomoje Lietuvoje,
šioje bažnyčioje šv. Mišias aukojo a. a. kun. Mikutavičius. Jis pašventino mūsų
atgabentą nemažą kryžių, kuris rado vietą Kryžių kalne.

Nesu meno žinovė, bet šios bažnyčios Kryžiaus kelio paveikslai liko  mano
atmintyje iki šios dienos.

Nors „Draugą” gaunu kai kada net po mėnesio, bet džiaugiuosi skaity-
dama apie mano Kauną. Ačiū!

Baniutė Kronienė
Willowbrook, IL

Šv. Mykolo Arkangelo bažnyčios vidus
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G. Karosas iš Bostono:

Lietuva turi sužinoti tiesą

metais sukurta ir 1985-aisiais patobu-
linta versija. 

Kaip ir kada ,,Baltic Associates” Vyčiai
ir kita tautinė atributika pasiekė Lietuvą? 

Aš pats pirmą kartą į Lietuvą at-
vykau 1977 metais, per patį sovietme-
tį. Antrą kartą – 1982 metais. Vėliau
ėmiau dažniau lankytis. Kai prasidėjo
Atgimimas, pamenu, į Aukščiausiąją
Tarybą pats
nuvežiau Lie-
tuvos trispal-
vių.  Vežiau
pats, plakatų ir
lipdukų su tauti-
ne atributika per-
duodavau per pa-
žįstamus, keliaujan-
čius į Lietuvą. Man
smagu žinoti, kad jau
Sąjūdžio laikais buvo
naudojamas mūsų,
Bostone sukurtas Vy-
tis. Tuomet buvo svarbu pa-
laikyti lietuvių dvasią, kaip
nors prisidėti prie laisvės
kovos. Juk tie darbai ir
įvykiai vyko ne interneto
amžiuje. O dabar jie išplito po Lietuvą.
Matau, kad šie Vyčiai pavaizduoti ir
ant Lietuvos pašto ženklų, ir ant ben-
drovės ,,Lietuvos geležinkeliai” vago-
nų, policijos automobilių, jau nekalbu
apie verslininkus, kurie tą Vytį spaus-
dina ant marškinėlių, puodelių ir t.t.  

Kada nusprendėte atskleisti istorinę tie-
są? Kas paskatino?

Jau ne vienerius metus mačiau tą
situaciją, kad Lietuvoje masiškai nau-
dojamos mūsų tuometinėje bendrovė-
je ,,Baltic Associates” sukurtos Vyčio
versijos. Vis galvodavau, kad reikėtų
papasakoti čia, kaip Amerikos lietuviai
siekė Lietuvos nepriklausomybės ir ką
darė, kad prisidėtų prie tautos perga-
lės. Ne dėl pinigų, ne dėl garbės, bet dėl
istorinės tiesos. Mano draugai nuolat
kartodavo, kad reikia viską sudėlioti į
vietas. Sakė: ,,Gintai, netylėk”. Juk
net 2009 metais profesoriaus Juozo
Galkaus knygoje ,,Lietuvos Vytis” yra
net 7 ar 8 mūsų sukurti Vyčiai. Para-
šyta, kad jų autorius yra nežinomas,
greičiausiai jis yra Amerikos lietu-
vis. Paskutinis įvykis, kuris paskatino
mane kalbėti, buvo praėjusią vasarą.
Tuomet Lietuvoje norėjau sūnui nu-
pirkti ir parvežti dvejus marškinėlius
su Vyčiu. Verslininkas pasakė, kad jie

Atkelta iš 1 psl.

Papasakokite trumpai apie save, apie
tai, kaip atsiradote ir ką veikiate Ameriko-
je.

Esu amerikietis, kuriam labai
svarbu yra Lietuva. Gimiau Vokietijoje,
iš ten tėvai  mane atsivežė į Ameriką.
Buvau auklėjamas lietuvybės dvasia:
savaitgaliais lankiau lituanistinę mo-
kyklą, šokau tautinius šokius, buvau
skautas. Bostonas, kur aš augau, tuo
metu buvo tikras lietuvių kultūrinis
centras. Universitete įgijau viešojo ad-
ministravimo specialybę. Būdamas 25-
erių, kaip respublikonas dalyvavau
rinkimuose į Massachusetts Atstovų
rūmus, dirbau įvairiose valstybinėse
įstaigose, tarp jų – Massachusetts gu-
bernatoriaus administracijoje ir kt.
Po 1970 metų mes su grupe lietuvių au-
tobusiukais apkeliavome Ameriką. Ke-
lionės metu  skleidėme žinią apie Lie-
tuvą. 

Jūsų įkurta lietuvių tautinę atributiką
gaminanti įmonė ,,Baltic Associates” atro-
do natūralus jūsų veiklos tęsinys. Papasa-
kokite, kaip gimė tie stilizuoti Vyčiai?

Oficialiai šią įmonę įkūriau 1979
metais, tais pačiais metais išleidome
gaminių katalogą. Tačiau jau prieš tai
dirbome laisvu laiku ar po darbo. Jau
1972 metais Bostone sukūrėme plaka-
tą ,,Lithuania Wants Freedom”. Tada,
kai Lietuvoje buvo pats sovietmetis. Da-
lyvaudavome įvairiose tarptautinėse
mugėse su savo  sukurta lietuviškąja at-
ributika. Atvažiuodavo iš visos Ame-
rikos italai, graikai, kurie turėdavo vos
vieną kitą tautinį lipduką. O mes – dau-
gybę. Visi klausinėdavo: kas ta Lietu-
va? Kur ji yra? Yra nuotraukų, kurio-
se JAV prezidentas Ronald Reagan
1980 m. ir 1988 m. George Bush laiko
rankose mūsų pagamintą plakatą ,,I
Love Lithuanians”.

Man nepatiko Antano Žmuidzina-
vičiaus sukurtas Vytis, nes tas arklys
toks menkas, atrodo, kad nudvėstų po
pirmos kovos. O raitelio kaklas labai
plonas. Norėjosi, kad tai būtų stiprus
karys. Ėmėme jį tobulinti. Aš pats
nesu dailininkas, bet pažinojau gerą
piešėją, škotų kilmės amerikietį Dana
Franzen, kuriam daug pasakojau apie
Lietuvą, o tuo pačiu nurodžiau, koks tu-
rėtų būti Vytis. Ir taip atsirado mano
įmonės Vytis.  Dabar kai paskaičiuoju,
,,Baltic Associates” parengė 38 Vyčio
versijas. Bet pati populiariausia – 1976

kainuoja 38 dolerius. Aš supykau: visą
gyvenimą dirbau Lietuvai, o kiti iš to
užsidirba pinigus ir dar manęs prašo
mokėti už savo sukurtą Vytį. Nu-
sprendžiau pradėti kalbėti.

Kaip sekėsi tą daryti? Ar žmonės leng-
vai tikėjo tuo, ką pasakojate? 

Aš tam turėjau pasirengti. Žinojau,
kad tol negaliu kalbėti, kol neturiu įro-

dymų. Netikės.
Grįžau į Ame-
riką ir ėmiau-
si ieškoti

mūsų sukurto
stilizuoto Vyčio

originalų. Man pa-
vyko juos surasti,

bet tos paieškos už-
truko net tris mėne-

sius. Atvažiavau į Lie-
tuvą, turėdamas tuos
piešinius. Reikėjo pir-
miausiai susitikti su

heraldikos specialistu. Bu-
vau pas  profesorių J. Galkų. Tai

buvo jaudi-
nantis susiti-

kimas ir pokalbis. Profesorius labai su-
sijaudino, sakė, kad reikės dabar iš-
leisti naują knygą ,,Lietuvos Vytis”,

kur vietoj nežinomo amerikiečio au-
toriaus bus įrašyti autoriai. O Lietuvos
žmonės tik dabar pradėjo apie tai dau-
giau sužinoti. Lietuvos spaudoje pasi-
rodė straipsniai, interviu su manimi.
Atsirado vienas tatuiruočių meistras,
kuris bando įrodyti savo autorystę,
neva jis tą Vyčio versiją sukūrė prieš
10 metų. Mano rankose – ne kalbos, o
tikri, daugiau nei 40 metų senumo
įrodymai. Tačiau labiausiai noriu ak-
centuoti, kad tą darau ne dėl savęs, bet
norėdamas parodyti, kad Amerikos
lietuviai nebuvo abejingi Lietuvos lais-
vei. Daugybė mūsų tautiečių, gyve-
nančių JAV, aukojo savo laisvalaikį,
energiją, pinigus, kad kartu siektų
Lietuvos laisvės. 

Kokie Jūsų tolimesni planai? 
Trumpam grįšiu į Ameriką, ir vėl

keliausiu į Lietuvą. Tariamasi dėl bū-
simos parodos. Joje būtų eksponuoja-
mi tie darbai, kurie buvo sukurti Bos-
tone veikusioje mano įmonėje ,,Baltic
Associates”. Taip pat noriu Lietuvoje
išleisti labai įdomią spalvinimo knygą
vaikams apie Lietuvos istoriją. Žo-
džiu, planų ir darbų netrūksta. 

Dėkoju už pokalbį ir linkiu sėkmės.

Senuose Trakuose (Trakų raj.) buvo
pašventintas naujas Vyčio ir Gedi-
minaičių stulpų kompozicinis pa-

minklas, kurį sukūrė skulptorius Kęstutis
Musteikis. Senųjų Trakų Viešpaties Ap-
reiškimo Švč. Mergelei Marijai ir Šv. Be-
nedikto bažnyčioje buvo aukojamos šv.
Mišios, o po jų sugiedotas Lietuvos him-
nas.

Renginyje dalyvavo Lietuvos šaulių są-
jungos, Nepriklausomybės gynėjų są-
jungos, Lietuvos laisvės kovotojų sąjun-
gos atstovai, savanoriai-kūrėjai, sąjūdie-
čiai bei kiti svečiai. 

Senieji Trakai – antroji žinoma LDK
sostinė, kurioje priešų kronikose aprašy-
tas „riteriškos moralės pagonis” valdovas
Kęstutis tęsė tėvo Gedimino pradėtus
darbus ir Gediminaičių dinastiją.

Lietuvos sąjūdžio Kauno 
tarybos informacinio biuro info ir nuotr.

Paminkle sujungti net du tautiniai simboliai

G. Karosas jaunystėje su grupe lietuvių apkeliavo Ameriką, skleisdamas žinią
apie Lietuvą. ,,Draugo” archyvo nuotr.

Dana Franzen – savamokslis hipis, įgyvendinęs G.
Karoso kūrybines Vyčio idėjas. 

Lietuvio įmonės lipdukas – JAV preziden-
to R. Reagan rankose. 

G. Karoso asmeninio archyvo nuotraukos
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TELKINIAI

EVELINA JOTEIKAITĖ

Pirmą kartą vykstanti stažuočių ir modernios Lietu-
vos pažinimo programa „We Connect Lithuania” iš-
ei viams pasiūlė įgyti profesinės patirties. Šešių sa-
vaičių vasaros stažuotei Lietuvoje pasiryžo dvidešimt
pasau lio lietuvių iš Australijos, JAV ir Ka nados. Prog-
ramoje dalyvaujantys Amerikos lietuviai – neurolo-
gijos stu dentas Darius Shubertas ir verslo admi-
nistravimą studijuojanti Miglė Slavikaitė lyg susita-
rę tvirtino: Lie tu va visai kitokia, nei jie įsivaizdavo.

Lietuvoje jau kurį laiką sklando idee fixe: ban-
doma atgal į gimtinę pri sivilioti emigrantus
– jaunus, perspek tyvius žmones. Regis, susi-

rūpini mas virsta realiais darbais. Progra mos „We
Connect Lithuania” vado vės Kamilės Naraitės tei-
gimu, siekiama sukurti išskirtinę edukacinę ke lionę
į Lietuvą, kuri taptų neatsiejama kiekvieno jauno pa-
saulio lietuvio gyvenimo dalimi. „Nuoširdžiai nori -
me, kad kiekvienas lietuvis turėtų galimybę pajus-
ti autentišką modernią Lietuvą, įgytų patirties ir ži-
nių per profesinę praktiką. Kad užsiaugin tume Lie-
tuvos ambasadorius pa saulyje, turime suteikti ga-
limybę pa saulio lietuviams pamatyti inovaty vią
šiandienos Lietuvą”, – sakė K. Naraitė.

Projektą organizuoja tarptautinis profesionalų
tinklas „Global Li thu a nian Leaders”, o remia Ka-
zickų šeimos fondas ir Lietuvių Fondas.

Pasak K. Naraitės, tai ne tik darbo stažuotė – ne-
liko užmiršti šimtmečio renginiai, tokie kaip Dainų
šventė, Tautinė skautų stovykla, Kur šių marių re-
gata ir kt. Dalyviai keliauja aplink Lietuvą, susitinka
su visuomenės ir verslo pasaulio lyderiais, tyrinė-
ja lietuvių identitetą, ieško giminės šaknų. 

Viskas įmanoma

Bostone gimęs lietuvis Darius Shu bertas pro-
jektą įvertino kaip su teiktą progą pamatyti patį ša-
lies vidų, o ne jos fasadą. „Jei esi turistas – pamatysi
Gedimino pilį. O kai suteikiama galimybė tobulėti –
atei ty je viskas įmanoma. Tai pats svarbiausias da-
lykas”, – entuziastingai kalbėjo dvidešimtmetis. 

D. Shubertas University of  Cali fornia studijuoja
neurologiją. Lietu voje stažuojasi Sveikatos apsaugos
ministerijoje. Vaikinas pasirinko itin sudėtin gą
profesinį kelią. Artimoje aplinkoje medikų nėra: tė-
tis – kompiuterių specialistas, o mama dirba drau-
dimo srityje. Darius tikino, kad jam nėra sunku. Ne-
urologija esanti viena įdomiausių medicinos sričių.
„Visada norėjau tapti chirurgu, tai mano asmeninis
noras, – niekas neskatino, nevertė. Pats domėjausi”,
– tvirtino pašnekovas.

O stažuotė, pasak D. Shuberto, lei džia iš arčiau
susipažinti su šalies sveikatos apsaugos sistema.
„Lietuva yra mažesnė šalis nei Amerika, tad leng-
viau suprasti, kaip viskas vei kia”, – sakė jis ir pri-
dūrė, kad dirbti čia norėtų. Vis dėlto pirmiau reikia
baigti studijas.

Užsienio 
lietuvių 
neapleidžia 
viltis 
sugrįžti

Lietuvoje gyvena Dariaus pusseserė, kurią jis
švelniai vadina sese. Iš gimtojo Kauno ji nutekėjo į
sostinę, – dabar gyvena ir dirba Vilniuje. Da riui la-
bai knietėjo pamatyti, kaip jauna vedžių pora įsikūrė.
Praėjusių me tų vasarą Shubertų šeima buvo at vy-
kusi į Lietuvą, dalyvavo pusse se rės vestuvėse ir sve-
čiavosi čia net keletą savaičių.

Pirmą kartą D. Shubertas Lietu vą aplankė, kai
jam buvo šešeri. Įspū dis išliko iki šių dienų. Šeima
tuomet išmaišė kone visą Lietuvą: buvo Ni doje, Klai-
pėdoje, Vilniuje, Kaune, ap žiūrėjo Kryžių kalną. „Tė-
vai stengėsi palaikyti lietuvybę. Mane leido į šeš-

Programos dalyviai Kazickų šeimos rezidencijoje Vilniuje. Organizatorių nuotraukos

Verslo administravimo studentė Miglė Slavikaitė jau gali
palyginti darbo sąlygas čia ir Čikagoje – ji studijuodama dir-
ba. Alinos Ožič nuotr.

Programos „We Connect Lithuania” dalyviai skautų stovykloje.

tadieninę lituanistinę mokyklą (nuo pat mažens iki
12 skyriaus)”, – aiškino Bostono lietuvis ir pridūrė
visada buvęs aktyvus Lietuvių Bendruo me nės na-
rys. Vaikinas šoko „Sambūrio” šokių grupėje, dau-
gelį vasarų praleido Neringos stovykloje.

Nuo to laiko, kai pirmą kartą vie šėjo Lietuvoje,
D. Shubertas mato daug pasikeitimų: šalies reikalai
krypsta į gerąją pusę. „Regis, ir Vil nius – jau dides-
nis, nei buvo, išdygo nauji pastatai, – konstatavo Da-
rius. – Infrastruktūra prasiplėtė, atėjo užsie nio in-
vesticijų, šalyje savo padalinius ėmė steigti di-
džiausios tarptautinės kompanijos. Yra darbo, ta-
lentų.”

D. Shuberto manymu, visiems lie tuviams, gy-
venantiems svetur, rei kia sugrįžti į Lietuvą, pama-
tyti, kaip šalis vystosi. „Kol esu studentas, noriu kuo
daugiau išmokti, įsigilinti, o grįžęs – tą sukauptą pa-
tirtį perduosiu, po 5–10 metų”, – dėliojo ateities pla-
nus pašnekovas.

Pamatyti 
savo akimis

Iš Čikagos atvykusi M. Slavikai tė – gimusi Lie-
tuvoje, Kaune. 2005-aisiais, kai mergaitei tebuvo vie-
nuolika, šeima persikėlė į JAV.

Iš pradžių Miglė nenorėjo kraus ty tis, bet paskui
priprato prie min ties, juolab kad matė tvirtai apsi-
sprendusius tėvus. Pritapti nebuvo sunku – Čikagoje
didelė lietuvių bendruomenė, o Miglė, nuo antros
klasės mokiusis anglų kalbos, gana greitai ėmė
kalbėti net be akcento.

Abu M. Slavikaitės tėvai – pedagogai. Čikagos
lituanistinėje mokykloje mama dėsto tautodailę, o
tėtis – kūno kultūrą. Apie stažuotę Lietu vo je sužinojo
Miglės mama. Ji ir pa ra gino dukterį kandidatuoti.
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Lietuvos šaulių sąjungos (LŠS) Karaliaus Mindaugo
šaulių 10-osios rinktinės vadas mjr. Mindaugas Mi-
 lius ir rinktinės štabo darbuotojai liepos 27 dieną su-

sitiko su Australijos lietuve Irena Kapočius, kuri į Lietu-
vą atvyko kaip „Global Lithuanian Lea ders” programos
„We Connect Li thua nia” kandidatė. Ši programa išei vijos
lietuvius skatina pažinti mo dernią, inovatyvią Lietuvą, at-
liekant mėnesio trukmės stažuotes įvairiose Lietuvos ins-
titucijose ir organizacijose. I. Kapočius šiuo metu atlieka
praktiką Mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo depar-
tamente prie Krašto apsaugos ministeri jos (KAM). Aust-
ralijoje ji dirba ša lies gynybos sistemoje, todėl ši sritis Lie-
tuvoje jai taip pat įdomi. Austra lijos lietuvė turėjo progą
susipažinti su Lietuvos šaulių sąjungos struktū ra ir vyk-
doma veikla, o jaunųjų šau lių stovykloje „Žalgiris 2018” –
iš arti pamatyti LŠS jaunųjų šaulių veiklą, stovyklos kas-
dienybę ir užsiėmimus, pabendrauti su jos dalyviais.

Liepos 31 d. Karaliaus Mindaugo šaulių 10-osios rink-
tinės štabe Vil niuje vyko LŠS vado plk. ltn. Gintaro Ko-
ryznos ir „Global Lithuanian Lea ders” programos dalyvių
iš Australi jos, JAV ir Kanados susitikimas, ku riame LŠS
vadas pristatė organizaciją, paaiškino veiklos principus ir
pa pasakojo apie galimybes organizacijos padalinį turėti ne
Lietuvoje.                                                                            LŠS info

Vasara – šventės išeina į gamtą. Liepos 28 d., šešta-
dienį, Beverly Shores (Indiana) vyko tradicinė mies-
 telio vasaros šventė. Kasmet Baltijos pakrantę pri-
menančio miestelio val džia parenka šventei vis kitą
temą – šį kartą tai buvo „Polinezija”. Šven tinės eise-
nos dalyviai buvo pasipuošę gėlių girliandomis, šiau-
diniais ar gė lėtais sijonais, o ant golfo vežimėlių
stogų smilko „veikiantys vulkanai”. Visur skambėjo
polinezietiška muzika.

Beverly Shores Lietuvių klubo įstatuose vienas
iš punktų yra „dalyvauti vietos gyventojų
veikloje”. Eise nai pasibaigus šventė tęsėsi vi-

Iš Čikagos Miglė patraukė tiesiai į Kauną, pas čia
gyvenančią savo mo čiutę. Močiutė – tas žmogus, dėl
kurio visa šeima grįžtų namo, skaudu gy venti at-
skirai. „Tėvai norėtų persi kraustyti į tėvynę, toks pla-
nas yra, – teigė pašnekovė. – Šeima – svarbiausia ver-
tybė. Jei kraustytųsi mano tė vai, kraustyčiausi ir aš.”

Aplankiusi močiutę Miglė išvyko stažuotis į Vil-
nių. Čia mergina semia si patirties Lietuvoje vei-
kiančioje tarptautinėje elektroninės komercijos
įmonėje „CGTrader”. Verslo ad mi  nistravimo stu-
dentė jau gali palyginti darbo sąlygas čia ir Čikagoje
– ji studijuodama dirba. Pašnekovės tei gi mu, lietu-
vių gyvenimas, priešingai nei amerikiečių, nesisu-
ka vien apie darbą. Jiems rūpi ir kiti dalykai, pa vyz-
džiui, turiningas laisvalaikis. Čia, anot jos, žmonės
mažiau įsitempę.

„Viskas pasikeitė nuo to laiko, kai išvykome. To-
kios Lietuvos, kokią ją pamačiau šiandien – mano tė-
vai neįsivaizduoja. Įdomu sužinoti šiuolaikinę šalies
viziją, lūkesčius, išklausyti įvairius požiūrius. Tik tada
gali susidaryti savo nuomonę”, – dėstė M. Slavikaitė.

Aktyvi Lietuvių Bendruomenės narė pažymėjo,
kad gyvenant užsie nyje labai trūksta naujausios in-
formacijos apie tikrąją gimtojo krašto padėtį. Yra lie-
tuviški būreliai, skau tų judėjimas, krepšinio ko-
mandos. Mokytojai nepamiršta tradicijų, tautinių šo-
kių, dainų, istorijos... „Turi me viską, ką puoselėja-
me labiausiai. Tačiau nėra galinčių papasakoti apie
šiuolaikinę Lietuvą. Nėra kito būdo sužinoti, nei pa-
čiam atvykti ir pama tyti”, – įvardijo problemą ir greit
ra do jos sprendimą Miglė.

Dėkojame „Lietuvos žinioms” už leidimą 
perspausdinti šį straipsnį.

Darius Shubertas University of California studijuoja neuro-
logiją. Alinos Ožič nuotr.

Išeivijos lietuviai – svečiuose pas Lietuvos šaulius

Šventės šurmulys prie ramiojo Michigano

Išeivijos lietuviai lankėsi Karaliaus Mindaugo šaulių 10-osios rinktinės štabe. LŠS nuotraukos

Irenai Kapočius įdomi Lietuvos šaulių veikla.

sai šalia Michigano ežero pakrantės, kur vyko prekyba
maistu bei gėrimais, galima buvo išbandyti sėkmę
įvairiuose žaidimuose. Vienoje iš pavėsinių Beverly
Shores lietuvių klubo mote rys – Natalija Vaznelienė,
Diana Johns su dukra Laima ir Rūta Si dab riene pre-
kiavo saldumynais. Ne tik gėlių girliandomis pa-
puošta pavėsinė traukė akį, bet ir malonūs kvapai
kvietė šventės dalyvius paragauti „Bake for Me” iš-
keptų pyragaičių – juos klu bui dovanojo bendrovės
savininkai  Dana ir Juozas Kapačinskai.

Keliaudami Michigano ežero pakrante užsukite
į „Lituanica” par ką, parodykite savo šeimoms ir sve-
čiams vienintelį parką pasaulyje, skir tą S. Dariaus
ir S. Girėno transatlantiniam skrydžiui per Atlantą

at minti. Kitas sustojimas turėtų
būti St. Ann of  the Dunes bažny-
tėlė, kurio je yra gintarinis Kris-
tus, o dar ke letą mylių pavažiavus
12 keliu į rytus privažiuosite Bo-
tanical Friendship Gardens, ku-
riame rasite Lietuvos lo pinėlį:
trys eglės, skirtos nepriklauso-
mos Lietuvos prezidentams, lie-
tuviškas koplytstulpis ir rūtų dar-
želis. Š. m. rugsėjo 23 d., šeštadie-
nį,  čia  vyks didžiulė šventė, skir-
ta Lietuvos Nepriklausomybės
100-osioms metinėms. 

Rūta Sidabrienė 
Beverly Shores 

Lietuvių klubo pirmininkė 

Gera nuotaika – užkrečia! Sėdi (iš k.): Gražina Santoski ir Gabrielė Bičiūnas, už
jų – Julija Nozcika, Paula Camel ir Maria Santoski Nozcika.

Audronės Kižytės nuotraukos

Rūta Sidabrienė (stovi): Sveikinu visus! Sėdi (iš k.): Ilona Se-
reikienė, Salomėja Ringiene ir Arvydas Gaigalas. 

Asta Hannan Timm susidraugavo su Kona. 
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IŠ ATEITININKŲ GYVENIMO

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

RAMUNĖ KUBILIŪTĖ

Pagal kun. Stasio Ylos ,,Ateitininkų vadovą”, sąskry-
dis yra proginis susibūrimas arba mažesnės apimties
suvažiavimas. Tuo vadovaudamiesi Lietuvos ateiti-
ninkai kvietė visus į Berčiūnų stovyklavietę sąskrydžiui,
pavadintam „Įkvėpti ateities”. Į sąskrydį, vykusį Ber-
čiūnų stovyklavietėje prie Panevėžio po Dainų šven-
tės, liepos 7-8 d., suvažiavo apytikriai 200 ateitinin-
kų. Daugiausia dalyvavo atvykusių iš Lietuvos mies-
tų ir miestelių, bet buvo dalyvių ir iš JAV, Vokietijos,
net tolimosios Australijos. 

Sąskrydžio metu buvo apdovanoti nusipelniu-
sieji ateitininkai, vyko muzikos talentų pasi-
rodymai, tarp jų – „Saulės brolių” (Sauliaus Pet-

reikio su kraujo ir muzikos broliais). Vyko ir temi-
niai užsiėmimai, atskirų sąjungų susirinkimai, va-
karo malda ir procesija link Kristaus Prisikėlimo sta-
tulos, o kas norėjo – filmo „Ste-
buklas” peržiūra. Sąskrydis pra-
sidėjo ir pasibaigė šv. Mišiomis,
kurias atnašavo AF dvasios tėvas
arkivyskupas Gintaras Grušas
kartu su kun. Gabrieliumi Sat-
kausku ir kitais kunigais. Bai-
giamosiose šv. Mišiose ateiti-
ninkų įžodį davė nariai iš visų są-
jungų.

Teminiai užsiėmimai grupė-
se vyko šeštadienį. Pirmojoje se-
sijoje sąskrydžio dalyviai galėjo
diskutuoti apie kuopų veiklos
modelį, AF svajonių stovyklą,
struktūros pokyčius. Iš diskusi-
jų dalyvių pasisakymų antrojoje
grupėje, kurioje dalyvavo ir Ber-
čiūnų administratorius Artūras
Stambrauskas, pasirodė, kad
apie Berčiūnus, kaip centrinę, vi-
sus jungiančią Lietuvos ateiti-
ninkų stovyklavietę, yra daug
skirtingų nuomonių ir argu-
mentų, ar ji tinka visoms sąjun-
goms visomis progomis. Antro-
joje sesijoje buvo galima pasi-
rinkti diskusijas: „Ar federacija
pajėgi turėti poziciją”; „Ateitininkai (ne)rašo ‘Atei-
čiai’”; „Mano šventumo planas”; „Moksleivių tobu-
lėjimo gairės”.

„Ateities” žurnalo diskusijų metu buvo iškeltas
klausimas, ar ateitininkai iš viso sutapatina save su
žurnalu. Vaikai pripratinami skaityti katalikų žur-
nalą „Bitutę”, bet moksleiviams nėra pereinamojo
žurnalo arba jie neranda ko ieško „Ateityje”. Iškilo
minčių, kad gal būtų galima žurnalo turinį priderinti
prie moksleivių ateitininkų programos ar paskirti
kelis puslapius jaunimui, surengti žurnalistikos

mokyklėlę, suaktyvinti redkolegijos veiklą, sukur-
ti skatinimo sistemą, platinimo tinklą. Naujajam „At-
eities” redaktoriui Vytautui Raškauskui negalėjus
sąskrydyje dalyvauti, diskusijas vedė buvusi ilgametė
redaktorė Reda Sopranaitė, kuri lieka žurnalo red-
kolegijoje. 

Sekmadienį po pusryčių vyko sąjungų pašne-
kesiai. Sendraugių pašnekesį vedė Lietuvos ateiti-
ninkų sendraugių centro valdybos pirmininkė Jovita
Mikalkėnaitė. Kiekvienas iš ratu susėdusių prisistatė
vardu, gyvenama vieta ir keliais sakiniais apie at-
eitininkišką tapatybę (kada įsijungė į veiklą ar
pan). Buvo įdomu išgirsti ne tik Vilniuje bei Kaune
gyvenančius sendraugius ateitininkus, bet taip pat
ir iš Mažeikių, Utenos, Ukmergės. Įdomu buvo klau-
sytis Vokietijos sendraugės pasakojimo, kaip ji
Liuksemburge subūrė dešimties jaunųjų ateitinin-
kų kuopą. Informacija apie Šiaurės Amerikos atei-
tininkų sendraugių veiklą ir gyvenimą (ne tik pa-
sakojant apie jaunųjų globą, bet ir kitokią veiklą) pa-
sidalijo Ramunė Kubiliūtė, kuri perdavė linkėji-

mus ir kelias mintis nuo Šiau-
rės Amerikos ASS CV pirmi-
ninkės Rasos Kasniūnienės,
kuri negalėjo dalyvauti. Ji taip
pat kiekvienam padovanojo po
simbolinę dovanėlę – savo jau-
nų giminaičių iš siūlų nupin-
tas draugystės apyrankes. Ra-
munės pranešimą apie įvai-
rialypę sendraugių ateitininkų
individualią, bet gal šiek tiek
mažiau organizuotą veiklą pra-
plėtė Šiaurės Amerikos ateiti-
ninkų tarybos pirmininkas dr.
Tomas Girnius ir pašnekesyje
dalyvavusi Audra Kubiliūtė-
Daulienė. Dalyvavusieji pa-
šnekesyje sendraugiai įsiam-
žino grupinėje nuotraukoje.

Lietuvos sendraugių pir-
mininkė J. Mikalkėnaitė pasi-
dalijo centro valdybos suda-
rytu  šešių „iniciatyvų paketu”
sendraugiams ateitininkams;
iniciatyvų, kurios gali būti
atliktos pavieniui ar grupėmis
(geras priminimas bei paska-
tinimas ir Šiaurės Amerikos

sendraugiams ateitininkams): 1) Padėkite kuopą
globoti; 2) Sudarykite mobilias grupes, kurios ke-
liauja į įvairias vietoves ir informuoja apie ateiti-
ninkus; 3) Surenkite vakarienes studentams (ar,
kaip vienas dalyvis siūlė, „pietus su žinomu žmo-
gum”); 4) Suburkite maldos grupę; 5) Suteikite pa-
galbą vyresniems sendraugiams; 6) Finansiškai pri-
sidėkite prie veiklos.

Kai kurie gali teigti, kad gal buvo per ambicin-
ga Lietuvos ateitininkams rengti sąskrydį po jėgas
išsekinančios Dainų šventės renginių savaitės, po ku-

rios ypač iš svetur atvykę buvo traukiami į kelias pu-
ses, į kitus renginius, pas giminaičius ar pasiruoši-
mui keliauti namo. Tačiau galėję sąskrydyje daly-
vauti tikriausiai nesigailėjo, paskirdami savaitgalį
bendravimui su kolegomis ateitininkais, prieš išsi-
skirstant vasaros atostogoms, stovykloms ar grįžtant
prie kasdienių darbų ir rutinos. Sąskrydžio „Įkvėp-
ti ateities” rengėjai galėtų pasakyti, ar savaitgalis pa-
teisino jų lūkesčius. Po sąskrydžio turėtų būti pa-
skelbta suvestinė, kad visi sąskrydyje dalyvavusie-
ji ir nedalyvavusieji galėtų susipažinti su diskusijų
išvadomis. 

Palydėkime vasarą
Dainavoje 

ŠAAT organizuojamas Studijų savaitgalis
vyks Darbo dienos savaitgalį, rugpjūčio 31 d. –
rugsėjo 3 d., Amerikos lietuvių Romos katalikų fe-
deracijos jaunimo stovykloje Dainavoje.

Tarp studijų savaitgalio prelegentų bus:
Valdas Samonis iš Toronto. ,,Ekonominis

planas Lietuvai: strategija dvidešimt-pirmam
šimtmečiui”. 

Saulius Kubilius, anksčiau Laisvosios Eu-
ropos radijo, dabar – Vatikano radijo apžvalgi-
ninkas. Tema — ,,Atmintis ir mūsų šventieji —
‘kad jie iš aukštybių mus vėl vestų’”.

Linas Kojala, tarptautinių santykių ir poli-
tinių mokslų doktorantas Vilniaus universitete,
šiemet stažuojantis Harvard universitete.  Tema
dar derinama, bet apytikriai – ,,Nūdienos tarp-
tautinės realijos ir jų poveikis Lietuvai”.

Ligita Ryliškytė, Eucharistinio Jėzaus kong-
regacijos vienuolė iš Lietuvos, medicinos gydy-
toja (kardiologė), Boston College teologijos dok-
torantė.  Tema  — „Dievas mirė?”

Šalia akademinių paskaitų vyks ir links-
mesni meniniai vakarai.  Vieną tokį vakarą pra-
skaidrins neeilinių gabumų solistė Agnė Gied-
raitytė.

Sekmadienį, rugsėjo 2 d. vyks Š. Amerikos at-
eitininkų metinis susirinkimas.

Užsitikrinkite sau vietą

Malonėkite nedelsiant atsiųsti ŠAAV vice-
pirmininkei Romai Kuprienei žinutę el. paštu
mamaroma@gmail.com pranešdami, kad keti-
nate savaitgalyje dalyvauti. Jums bus išsiųsta re-
gistracijos anketa. Galima paprašyti registracijos
anketos ir paprastu paštu, parašant Romai Kup-
rienei: 752 Leesley Rd., Riverside, IL 60546.

Studijų savaitgalyje laukiame visų ateiti-
ninkų ir jų bičiulių.     

Ateitininkų  sąskrydis Berčiūnuose

Dalyvės įspūdžiai

Susitiko du pirmininkai ateitininkų sąskry-
dyje: Š. Amerikos ateitininkų tarybos
pirm. Tomas Girnius ir Ateitininkų federa-
cijos tarybos pirm. Justina Juodišiūtė. 
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Šį pavasarį  Vytauto Didžiojo universiteto (VDU)
garbės daktaro regalijomis apdovanotas, šiame
universitete viešąją komunikaciją dėstantis My-

kolas Drunga visų pirma yra žurnalistas. 1948-aisiais
Vokietijoje gimęs mūsų pašnekovas – daugelio JAV
ir Lietuvos leidinių bendradarbis, šiuo metu jo balsą
galima girdėti LRT radijuje, jis redaguoja tekstus, pats
juos rašo – tada, kai nebegali tylėti arba kai nori ką nors
padrąsinti. Galėtų rašyti ir kalbėti daugiau! Juk gerą
valandą prašnekėjome „tik” apie radijo puslapius M.
Drungos biografijoje.

Skaitant jūsų biografiją teko pastebėti, kad ir jūsų tė-
vas, Karolis Drunga, dar gyvendamas Lietuvoje, kūrė radi-
jo laidas. Ar tai turėjo įtakos jūsų pasirinkimui dirbti radiju-
je?

Gal ne, pats susidomėjau radiju. Nebuvęs entu-
ziastingu klausytoju nebūsi ir geras radijo bendra-
darbis, manau. Nuo pat jaunystės, atsikraustęs su šei-
ma į JAV, klausydavausi lietuviškos radijo programos
„Margutis” Čikagoje. Tai buvo labai svarbi susiži-
nojimo priemonė. Dienraščiai irgi eidavo – ,,Draugas”
ir „Naujienos”, bet iš radijo greičiau sužinodavai, kas
šiuo metu vyksta ar gali vykti tuoj pat, ar baigėsi
prieš pusvalandį. Lyg ir pats dalyvautum ten. Ame-
rikietiškos radijo stotys pasiskirsčiusios ideologiš-
kai – arba konservatyvios, dešiniosios pakraipos, arba
liberalios, kairesniosios. Būdavo svarbu ir įdomu
klausyti įvairių nuomonių, paskambinus išreikšti po-
ziciją ar paliesti niuansą. Televizijoje tai nepavyktų,
o radijas ne tik perduoda suredaguotą turinį, bet ir
šnekasi su tavimi. Tuo radijas labai įdomus ir, manau,
dėl to niekur nedings.

Ar „Margutis” buvo labiau apie išeivijos aktualijas, ar
apie tai, kas vyko Lietuvoje? Kaip žinios iš okupuotos Lie-
tuvos Čikagą pasiekdavo?

Iš Lietuvos žinių iki 1990-ųjų ateidavo labai ne-
daug. „Margutis” pradėdavo nuo žinių iš viso pasau-
lio, tai buvo aktualu tiems išeivijos lietuviams, kurie
nelabai skaitydavo amerikietiškų laikraščių. Apie oku-
puotą Lietuvą pranešdavo remdamiesi disidentų ži-
niomis ir tuo, ką pranešdavo atvykusieji iš Lietuvos,
tik ne tie, kurie turėdavo į ją grįžti. Jiems nelabai leis-
davo eiti į „Margutį”, o ir patys nenorėdavo, nebuvo
intereso patekti į nemalonę. Dipukai, kurie gaudavo
kelių dienų Lietuvos vizą ir grįždavo, ateidavo pranešti
apie situaciją. Turėdavai būti atsargus ką nors Lie-
tuvoje girdamas, kad tiems žmonėms nepakenktum.
Juk „Margučio” klausydavosi ir KGB.

Į Vilnių mums nuvažiuoti buvo labai sunku, o į
Kauną išvis uždrausta – todėl, kad okupavus Lietu-
vą Kaunas buvo kultūros, politikos, verslo židinys. Tai
iš jo į Vakarus pasitraukė dauguma intelektualų, vi-
suomenės veikėjų, vadinasi, visi jie turėjo giminių
Kaune, sovietų valdžia nenorėjo leisti susitikti. Na,
giminėms buvo leidžiama atvykti į Vilnių, aplanky-
ti iš JAV atvykėlius „Lietuvos” viešbutyje, tik čia buvo
galima susitikti. Jei norėdavai su giminėm išvykti,
reikėdavo registratūroje pasakyti, kur vyksi, kokiu
automobiliu, kas veš. 

Kada jūs pats pirmąkart apsilankėt Lietuvoje?
1987 metais, dar prieš Atgimimą, nors jis jau tvy-

rojo ore. Laisvėjimo ženklas buvo, kad mūsų eks-
kursija buvo pirmoji, gavusi leidimą aplankyti ir Kau-
ną. Didelis daiktas! 

Irgi „Lietuvos” viešbutyje gyvenote?
Žinoma. Su seserimi kartu apsistojome, kažku-

ris mūsų kambaryje pasakė, kad rankšluosčių trūks-
ta. Po poros minučių pasigirdo beldimas į duris: „Jūs
prašėte rankšluosčių!” Tai labai ačiū už tokią grei-
tą reakciją. Net į registratūrą nereikia kreiptis.

Tuo metu, jau ne pirmą kartą, Lietuvoje lankė-
si ir „Amerikos balso” žurnalistas Romas Sakadols-
kis, jo kambarys buvo 4 aukšte. Bet jis, būdamas smal-
sus amerikonas, nuėjo į 2 aukštą, atidarė duris ir pa-
matė įrašymo aparatūrą. Aišku, jį išvarė ir dar pa-
sakė, kad jei tokia situacija kartosis, vizos į Lietuvą
jis nebegaus.

Mums labai įdomi yra programa „Garso bangos”, ku-
rioje angliškai pasakodavote apie tuo metu okupuotos Lie-
tuvos kultūrą. Kaip atsirado ši laida? Kaip rinkdavotės te-
mas, kaip jas priėmė amerikiečių auditorija?

Mykolas Drunga – pasauliui apie Lietuvą, Lietuvai apie pasaulį 

Mykolas Drunga. Donato Stankevičiaus nuotr.

Tai buvo apie 1972–1974 metus. Gyvenau Bosto-
ne, studijavau Massachusetts Institute of  Technology.
Bostone buvo daug lietuvių, aš, kaip „santarietis-švie-
sietis” radau bendraminčių – Perkūnas Krukonis
(beje, jo tėvai buvo gimę JAV, neteikė daug reikšmės
lietuvybei ir jam davė vardą Wayne’as, bet jis pasi-
keitė vardą į Perkūno!), Romas Šliažas buvo pa-
grindiniai, jie turėjo kontaktų Bostono universitete.
Taigi gimė pasiūlymas universiteto radijuje kurti neį-
prastą, naujovišką, originalią laidą apie Lietuvą, kuri
tada kentė sovietų okupaciją, apie kurią amerikiečiai
labai mažai žinojo. Radijo, kuris buvo labai studen-
tiškas, atstovai sakė: „Crazy idea, darom!” O mes la-
bai rimtai į tai pasižiūrėjom. Algos, aišku, negau-
davome, buvo gerai, kad nereikėjo mokėti už eterį. Vi-
sos kitos radijo programos Amerikoje turi mokėti už
radijo laiką.

Tuomet jau buvo leidžiama angliška Visuotinės
lietuvių enciklopedijos versija, tai buvo mūsų vienas
šaltinių. Sugalvodavom, pavyzdžiui, temą „Lietuvos
didieji kunigaikščiai”, arba „Lietuvių liaudies dai-
nos”. Net savotišką radijo teatrą kūrėme, kad paro-
dytume, jog lietuviai ne tik gaudavo mušti, bet ir pa-
tys mušdavo lenkus, baltarusius. Būdami liberalai,
mes stengėmės nekurstyti nacionalinės neapykantos,
tiesiog vaizdingai pasakodavome. Naudojomės gar-
so efektų biblioteka – pavyzdžiui, muštynėms iliust-
ruoti. Tiesa, tas muštynių garso efektas buvo iš ai-
riško baro, ten skambėjo tokia frazė „throw the
bums out”, tai nelabai tiko kalbant apie Mindaugo lai-
kus. Bet kažkaip užtušavom. 

Pats vaidmenų irgi sukūrėte?
Ne, aš dažniau reportažus kultūrinėmis temo-

mis rengdavau. Pavyzdžiui, apie Mikalojų Kons-
tantiną Čiurlionį – ši laida gavo FM radijo sistemos
išradėjo Armstrongo premiją. 

Ar rinkdavotės, kas jums asmeniškai įdomu, ar ban-
dydavote įtikti auditorijai?

Visada reikia, kad klausytojui būtų įdomu. Kas
iš to, jei tau įdomu, o niekas nesupras? Pavyzdžiui,
populiarios laidos buvo apie garsius lietuvių kilmės
amerikiečius – amerikietiškojo futbolo žaidėjus
Johnny  Unitas  (Jonaitį),  Dick  Butkus, boksinin-
ką, pasaulio čempioną Jack Sharkey – jis pats da-
lyvavo laidoje, Perkūnas su Romu buvo pas jį nu-
važiavę.

Aš visuomet sakydavau, kad esu iš Lietuvos,
nors jos, savo tėvynės, dar nebuvau matęs. Viena stu-
dentė kartą man sako: „O, aš irgi iš Lietuvos, mano
tėvai iš Vitebsko!” O ji buvo litvakė. Litvakų Lietu-
vos samprata šiek tiek kitokia, ar ne? O ir kaimynai
kitaip Lietuvą įsivaizduoja nei mes. Darėme ir apie
tai laidą, apie Lietuvos ribų ir supratimo kismą nuo
1009 metų. Dar buvo laida, kurioje nagrinėjome ry-
šius tarp lietuvių kalbos ir sanskrito. Skaitėme pa-
tarlę „Dievas davė dantis, Dievas duos duonos” ir jos
versiją sanksrito kalba – „Devas adadat datas, devas
dasyati dhanas”. Taigi ir lietuvių kalbos per Bosto-
no universiteto radiją buvo galima išgirsti. Dauge-
liui net ir intelektualių amerikiečių mūsų patei-
kiama informacija buvo naujiena, kad ir tai, jog Lie-
tuva ne visada buvo Sovietų Sąjungoje.

Kokių dar laidų buvo tuo metu šiame radijuje?
Prieš mūsų laidą buvo transliuojama „Gay

Wave”, skirta laužyti stereotipams apie seksualines
mažumas. Ją vedė gana žymus amerikietis Barney
Frank, kuris vėliau buvo išrinktas senatoriumi. Vis
pasilabindavome prasilenkdami. Ši laida buvo svar-
bi, tuo metu gėjai buvo nematomi, apie juos nešne-
kėdavo, o jei šnekėdavo, tai nehumaniškai. Būdavo
drąsu, kai prisipažindavo. Dabar jau visai kitaip. Tai-
gi visi mes tada buvom keisti paukščiai, kurie nu-
sprendė tai papasakoti klausytojams.

Jūs turbūt visada tikėjote, kad Lietuva bus laisva, jei
jautėte svarbą kalbėti apie ją pasauliui?

Laukiau ir tikėjausi, nes maniau, kad didelės im-
perijos amžinai negyvuoja. Atrodo, 1976 metais at-
vyko į Vakarus Aleksandras Štromas, Maskvoje dir-
bęs teisininku. Jis garantavo, kad Sovietų Sąjunga
greitai grius. Daugelis tada juo netikėjo. Atgimimas
daug kam irgi buvo siurprizas. Man – ne, nes JAV jau
sulaukdavome daugiau svečių iš Lietuvos, pavyz-
džiui, Jaunimo teatras vaidino Eimunto Nekro-
šiaus spektaklius „Pirosmani, Pirosmani”, „Vyšnių
sodas”. Dar prieš Kovo 11-ąją 1989 metais svečiai iš
Lietuvos su mumis sugiedojo himną. Vienas žmogus,
vėliau tapęs Algirdo Brazausko patarėju, priminė
jiems, kad Lietuvoje dar Sovietų valdžia, dar reikės
grįžti. 

Nukelta į 15 psl.

„Garso bangos” redakcijos nariai (iš k.): Perkūnas Krukonis, Birutė Vaičjurgis ir Romas Šliažas, 1975m.
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Atkelta iš 1 psl.

Be artimųjų supratimo turbūt net
neįmanoma būtų ką nors rimto ir pra-
smingo nuveikti šioje srityje. Deja, jau
penkeri metai kaip mano vyras miręs.
Visuomeninio gyvenimo rūpesčiai šian-
dien gula ant mano vienos pečių. 

Kokią Ukrainą Jums teko pažinti iki
karo ir dabar, kai šalyje vyksta kariniai veiks-
mai?

Nėra tokie dideli pasikeitimai.

Lietuviai – ir karo
talžomoje Ukrainoje

Gal trumpai apie Ukrainos LB. Kiek
narių, kokia sambūrio veikla? Kokie įspū-
dingiausi darbai buvo nuveikti per tuos me-
tus?

Ukrainos LB – labiau skėtinė, nes
jungia atskiras bendrijas įvairiuose
Ukrainos regionuose. Kaip bebūtų keis-
ta, daugiau bendrijų veikia Rytų Uk-
rainoje – Charkove, Dniepre, Zaporo-
žėje, Nikopolyje ir Kamenske. Vidurio
Ukrainoje – Kijeve, Belaja Cerkov ir Vi-
nicoje, Vakarų – Lvove ir Ivano Fran-
kovske. 

Netekome trijų bendrijų, kurios
veikė dabar jau okupuotame Kryme:
Simferopolyje, Sevastopolyje. Prasi-
dėjus karo veiksmams ,,nutilo” ir Do-
necko lietuvių bendruomenė. Ukrainos

Šiemet Vasario16-ąją Kijeve ant Vaivados kalno Šimtmečio proga buvo ištempta 25 m ilgio Lietuvos Trispalvė.

apninka, kai įsijungi televizorių ir
matai tas beprasmes mirtis.

Galbūt  gyvenant šalyje diena iš dienos
kito Jūsų nuomonė apie šią šalį? 

Mes su ukrainiečių tauta turime
daug istoriškai susiklosčiusių pana-
šumų. Antra vertus, patys ukrainiečiai,
nuoširdūs ir svetingi žmonės, niekada
neleido suabejoti jais, ir toji pirmoji
nuomonė apie šalį ir tautą niekaip ne-
galėjo pasikeisti. Čia gyvenu dvigubai
ilgiau nei Lietuvoje. Ukrainoje patogu

gyventi dėl atvirų, ben-
druomeniškų žmonių, jų
šiltų tarpusavio santy-
kių. Nenoriu veltis į po-
litines diskusijas, nes bus
labai ilga ir sunki kalba.
Politika visur ir visada
sudėtingas reikalas. 

Ar buvo, o gal tebėra
sunkiai įveikiamų etapų ban-
dant mažinti mąstymo, kul-
tūrinius skirtumus tarp dvie-
jų šalių? 

Pasikartosiu – nėra
didelio skirtumo tarp Lie-
tuvos ir Ukrainos. Gal
ukrainiečiai dažniau
kokį pusvalandį pavėluos
į susitikimą, bet ir tai
priklauso nuo žmogaus.
Taip jau istoriškai susi-
klostė, kad mes esame la-
bai artimos tautos. Pir-

miausia, atsiliepia ne tik istorijos ben-
drumas ir šlovinga Lietuvos Didžiosios
Kunigaikštystės praeitis, bet ir kiti
įvykiai rodo, kokia tampri draugystė
mus sieja ir kaip palaikėme vieni kitus
kovoje už nepriklausomybę. Nemažai
liudijimų ir apie tai, kaip Sibiro trem-
tyje lietuviai ir ukrainiečiai telkėsi
draugėn ir buvo vieni kitiems atrama,
visada tiesė pagalbos ranką. Tą ben-
drumą rodo ir nemažai panašių žodžių
lietuvių ir ukrainiečių kalbose, pa-
vyzdžiui ,,dėkoju” ukrainietiškai yra
,,diakuju” ir pan. 

Dalia Makarova: Visuomeninis gyvenimas man niekuomet
nebuvo svetimas.  Asmeninio albumo nuotraukos

Gal tik prasidėjus karui visuomenė
tapo dar pilietiškesnė, dar labiau su-
sitelkusi. Karo žinia pažadino gilesnius
patriotinius jausmus, svaresnė tapo na-
cionalinė savimonė. Šiuo metu viešu-
moje dažniau galima girdėti kalbant
ukrainietiškai. Iki karo rusų kalba
buvo girdima kur kas dažniau.

Iš tikrųjų keista – gyvenimas teka
įprasta vaga – dirba gamyklos, par-
duotuvės, miesto gatvėmis važinėja
transportas, vyksta koncertai, žmo-
nės lanko teatrus, o ne taip toli, vos už
700 km nuo sostinės – karo zona, kur
žūsta civiliai ir jauni kariai. Liūdesys

Lietuvių Bendruomenė užregistruota
2004 m., nors pirmoji bendrija Kijeve
veikia jau nuo 1990 m. ir jungia apie 500
narių. Veikia dvi lituanistinės mo-

kyklos – Lvove ir Kijeve, o Dniepre –
lietuvių kalbos kursai. Kijeve turime
du saviveiklos kolektyvus. Tai choras
,,Viltis” ir folklorinis ansamblis ,,Se-
sulės”.  

Prieš trejus metus Kijevo lietu-
viai atšventė Maironio draugijos 25-
metį. Net dabar, jau praėjus kuriam lai-
kui po jubiliejaus, sunku suvokti šio
įvykio svarbą. Ypač tiems, kurie ir
buvo tas negausus ratelis entuziastų,
labiau už viską troškusių kalbėti lie-
tuviškai, bendrauti su žmonėmis, tu-
rinčių tokį svarbų visus vienijantį
bruožą – meilę savo Tėvynei. Reikia
prisiminti, kokie tai buvo laikai. So-
vietų imperija, kuriai tautinės ben-
druomenės kėlė įtarimą, jau byrėjo, o

Lietuva Kovo 11-osios aktu jau buvo pa-
skelbusi nepriklausomybę. Tuo metu
Ukrainoje, kuri vis dar buvo patikimas
Sovietų Sąjungos bastionas, jau veikė
Helsinkio grupė. Šioje istorinių virsmų
akivaizdoje ypač stiprėjo tautinės sa-
vimonės daigai. Būtent tada atgijo ir
apie savo egzistavimą pareiškė dau-
gelis Ukrainoje gyvenančių tautybių.
1990-aisiais susikūrė ne tik lietuvių, bet
ir estų, vokiečių, lenkų, čekų, azer-
baidžaniečių ir daugelis kitų nacio-
nalinių draugijų. Reikia pasakyti, kad
tos draugijos, kaip ir mūsiškė, kūrėsi
pačių tautinių mažumų atstovų pa-
stangomis. Tuometei Ukrainos val-
džiai šį faktą teko pripažinti ir įteisinti.

Jeigu keliais žodžiais reiktų apibūdin-
ti gyvenimą Ukrainoje, ką  pasakytumėte
žmogui, kuris pirmą kartą lankosi šioje ša-
lyje?

Ukraina – plačiai atmerktos akys
ir smalsus žvilgsnis. Ši šalis jaudina ir
žavi kontrastų gausybe, stebina tuo, ko-
kia plona riba kartais esti tarp didybės
bei skurdo. Unikalūs gamtos peiza-
žai, nacionaliniai parkai, mineralinių
ir terminių vandenų vonios. Pirmą
kartą Ukrainoje apsilankiusiam lie-
tuviui, kuriam rūpi mūsų istorinė

Kartu su visais lietuviais Dainų šventėje.

Kijeve konferencijos metu šoka folklorinis ansamblis „Sesulės”.
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Parengė Dainius Ruževičius

SPORTAS

Tęsiame „Draugo” sporto kores pon dento Dainiaus Ru-
ževičiaus įspū džius iš viešnagės Pasaulio futbolo čem-
pionate Rusijoje.

Sulaužė daugybę stereotipų

Futbolo kovų metu Rusijos sosti nę iš tiesų sun-
ku buvo atpažinti. Mask va buvo labiau atsi-
palaidavusi, labiau kosmopolitiška ir svetin-

gesnė. Gatvėse – dainuojantys ir šokantys spalvingi
sirgaliai iš įvairių pasaulio šalių. Stadionai – nauji,
kelionės trau kiniais į varžybų vietas nemoka mos, jo-
kio futbolo chuliganų smurto. Tai užsienio sirgaliams
paliko tei giamą įspūdį ir sudarė kontrastą įprastam
autoritarinės šalies įvaizdžiui. Vienas britas netgi tei-
gė: „Viskas, ką britų vyriausybė sakė apie Rusiją, yra
melas. Tai propaganda”. 

Mėnesį trukusi šventė šalyje bai gėsi, bet jos at-
garsiai liks. Keturias savaites Rusijoje buvo juntami
poky čių vėjo gūsiai. Pamatyti tokių vaiz dų ir puikią
organizaciją tikrai mažai kas tikėjosi. Brazilijoje –
taip, galbūt Italijoje ar Vokietijoje. Bet Rusijoje? 

Pasaulio futbolo čempionato eufo rija buvo už-
krečianti. Šimtai tūkstančių aistruolių iš įvairiausių
pa saulio kampelių kūrė gerą nuotaiką viso čempio-
nato metu ir dėkojo organizatoriams už puikų priė-
mimą ir neišdildomus įspūdžius. Sostinės Mask vos
Raudonoji aikštė, kur pap rastai draudžiami visokie
susibūrimai, trumpam buvo tapusi tarsi pa saulio tau-
tų karnavalo vieta.

Rusija, visų sirgalių nuomone, ta po puikia pa-
saulio futbolo šeimi ninke. Saugumas Rusijoje buvo
aukš čiausio lygio, miestai – švarūs, oro uostai – šiuo-
laikiški, neteko matyti valkataujančių šunų. Ke-
liaujant jud riomis Maskvos ar Sankt Peterburgo gat-
vėmis neteko matyti nė vienos duobelės, o šių mies-
tų gatvių ir skve rų švara rūpinosi šimtai darbuoto-
jų. Nustebino ir tai, kad centrinės gatvės nuo dulkių
laistomos buvo net ir lietui lyjant... 

Stadionų kaimynystėje esantys restoranai ir
kavinės buvo virtusios viena didele aistruolių zona.
Pasaulio futbolo čempionato rungtynių dieno mis į už-
eigas, skirtas 2,5–3 tūkstančiams lankytojų, jų su-
gužėdavo net apie 10 tūkstančių.

Skaniai ir sočiai pavalgyti Ru sijos didmiesčių ka-
vinėse buvo galima už 8–9 dolerius (tai gerokai pigiau
nei Čikagos priemiesčių lietuviškose kavinėse).
Visų futbolo sirgalių mėgs tamas alus sirgalių zono-
je, kur iki pat vidurnakčio vykdavo futbolo fiestos
renginiai bei visų futbolo rungtynių peržiūros di-
džiuliuose ekranuose, kai navo 3 dolerius (bene dukart
pi giau nei Čikagos baruose).

Beje, klausimai apie politiką ir žmogaus teises
nervino daugelį futbolo aistruolių. Gyvenime juk rei-
kia ir malonumų, ir poilsio akimirkų – tokia buvo jų

Pasaulio futbolo čempionatas Rusijoje
viršijo futbolo sirgalių lūkesčius. 2 dalis

praeitis, siūlyčiau aplankyti Lietuvos Didžiosios
Kunigaikštystės laikus menančius paminklus, nu-
vykti prie Juodosios jūros, kuri garsi ne tik tuo, kad
mūsų didysis kunigaikštis Vytautas girdė savo ka-
riuomenės arklius – šioji vieta pakeri kaip reto gro-
žio gamtos kūrinys. 

Ar niekuomet nekilo minčių grįžti į Lietuvą?
Kol kas nekilo, bet juk nežinai, kur likimas nu-

ves, o ir galimybė sugrįžti visada išlieka. 

Ko labiausiai pasiilgstate Lietuvoje, kai apsilankote savo
gimtinėje?

Nors ukrainiečiai purtomi karo ir kitokių ne-
gandų, jie šypsosi daugiau ir optimizmo jų veiduo-
se kur kas daugiau. Lietuvoje vis dažniau pasigendu
šypsenų ir dainų. Ne saviveiklos kolektyvų atlieka-
mų, o dainų, kurias šventei prie stalo susibūrę
anksčiau mėgdavo traukti giminės, draugai, kai-
mynai. Gal klystu, bet man atrodo, kad anksčiau lie-
tuviai daugiau dainuodavo. Bet gal taip tik Trakuo-
se…

Mielas prisiminimas iš Dainų šventės.

Tai tik dalis mūsų, Ukrainos lietuvių.
Asmeninio albumo nuotraukos

reakcija. Futbolas tu rėtų būti kažkuo, kas vienija. Ir
to ru sams pavyko pasiekti.

Šventės įkarštyje kai kurie kal bėjo, kad Rusijos
prezidentas Vladi miras Putinas negali būti toks
blogas, jei pajėgia surengti tokią tobulą šventę. Tai-
gi jų atsakymai rodo, kad pasaulio futbolo čempio-
natas tapo propagandine Rusijos prezidento sėkme.

Prabangūs futbolo stadionai

Bet atėjus atoslūgiui vietoj džiaugsmingų šūk-
čiojimų, kokia linksma buvusi šventė, pasipylė ap-
mąstymai, kas bus toliau. Labiausiai dėl to, kad ne-
žinoma, ką daryti su pasaulio futbolo čempionato pa-
likimu – šiuolaikiniais stadionais. Kai kurios itin
daug kainavusios arenos gali tapti tiesiog nereika-
lingos.

Rusija – šalis, neturinti senų futbolo tradicijų,
prieš keletą metų ne turėjo nei infrastruktūros, nei sta-
dio nų, tinkamų didžiausiai pasaulio sporto šventei.
Tačiau atsakingi asme nys pasistengė tai pakeisti. Pa-
 saulio futbolo čempionatas tapo di džiausia 2018 m. pla-
netos švente. 

Nukelta į 11 psl.

Futbolo kovų metu Rusijos sostinę iš tiesų sunku buvo at-
pažinti. Maskva buvo labiau atsipalaidavusi, labiau kos-
mopolitiška ir labiau svetinga.  D. Ruževičiaus nuotraukos

Gyvenime juk reikia ir malonumų, ir poilsio akimirkų. Futbolo čempionatas Rusijoje ir tapo tuo, kas vienija. 

Lietuvių pėdsakų Ukrainoje galima ieškoti nuo
Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės laikų. Lie-
tuviai nuo XIV a. pradžios iki XVI a. pabaigos Uk-

rainos istorijoje vaidino itin reikšmingą vaidmenį.
1897 m. Rusijos imperijos gyventojų surašymo duo-
menimis, Ukrainoje gyveno 1 684 lietuviai. Šis skai-
čius gerokai padidėjo Pirmojo pasaulinio karo me-
tais, kai daugelį žmonių iš etnografinės Lietuvos iš-
ginė fronto suirutė. 1920 m. lietuvių jau buvo skai-
čiuojama 15 569, bet tuoj po to jų pradėjo staigiai
mažėti. Nemažai tautiečių grįžo gyventi į nepri-
klausomą Lietuvą. Po Antrojo pasaulinio karo sovietai
vykdė kadrų kaitos politiką, ne vienas lietuvis buvo
pasiųstas dirbti į Ukrainą. Nemažai jų tapo ,,meilės
tremtiniais” ir Ukrainos žemėje sukūrė mišrias šei-
mas.   
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Parengė Vitalius Zaikauskas

LIETUVA IR PASAULIS

JAV Kongres nariai aptars saugumo situaciją
Vilnius (BNS) – Lietuvoje lanko-

si Jungtinių Valstijų Kongreso narių
delegacija, susitikimuose su Lietuvos
valdžios atstovais planuojama kalbėtis
apie saugumo situacija.

Šešių Atstovų rūmų narių dele-
gacija, vadovaujama Kentucky vals-
tijos Kongresi nario respublikono Hal
Rogers, susitiks su premjeru Sauliu-
mi Skverneliu, užsienio reikalų mi-

nistru Linu Linkevičiumi,  Seimo,
Krašto apsaugos ministerijos atsto-
vais.

Su premjeru svečiai aptars JAV ir
Lietuvos tarpusavio santykių aktua-
lijas, iššūkius regiono saugumo si-
tuacijai. Taip pat planuojama aptarti
bendrus saugumo ir gynybos projek-
tus, paramą Ukrainos bei Gruzijos eu-
roatlantinei krypčiai.

Sukvietė jūros nemačiusius vaikus 
Palanga (Savivaldybės info) –

Daugiau nei pusė tūkstančio vaikų iš
visos Lietuvos atvyko į Palangą tam,
kad pirmą kartą savo akimis išvystų
jūrą – kurorte vyko jau trečius metus
organizuojama socialinė akcija „Pa-
sveikink jūrą Palangoje”. 

Palangos miesto savivaldybės ini-
cijuojama akcija sukvietė mažuosius iš
47 Lietuvos savivaldybių. Vaikų laukė
ne tik pirmasis susitikimas su jūra, bet
ir nuotaikinga dviejų dienų programa
su žaidimais, pramogomis ir, žinoma,
maudynėmis Baltijos jūroje.

Programišiai atakavo ligonių kasą
Vilnius (BNS) – Vilniaus terito-

rinės ligonių kasos interneto svetainė
dvi dienas patyrė programišių ataką.
Svetainės veikla buvo sutrikusi, bet da-
bar ji veikia tinkamai, pranešė Vals-
tybinė ligonių kasa (VLK).

Pirminiais duomenimis, progra-
mišių išpuoliai buvo vykdomi iš įvai-
rių kompiuterių. Apie incidentą in-
formuotas Nacionalinis kibernetinio
saugumo centras (NKSC). 

„Ligonių kasų informacinių tech-
nologijų specialistai ėmėsi visų rei-
kiamų priemonių, kad nebūtų sutrik-
dyti kiti informaciniai ištekliai. Vals-

tybinės ligonių kasos, Kauno, Klaipėdos,
Šiaulių ir Panevėžio teritorinių ligonių
kasų interneto svetainės taip pat buvo
patikrintos, jos šiuo metu veikia įpras-
tu režimu”, – pranešime teigė VLK.

Kol kas nustatinėjame, tikslios
informacijos dar nėra. Nusiųsta pa-
žyma NKSC, mūsų IT specialistai tiria
ir žiūri, kas tai per atakos, bendra-
darbiaujama su tuo centru. Žiūrima, ar
niekur nepakeista jokia informacija,
preliminariais duomenimis, informa-
cija tokia, kokia buvo. Vakar vakare ir
šios dienos rytą buvo dvi atakos vyk-
dytos”, – sakė VLK atstovas.

Siūlo nenaudoti programėlės „Yandex. Taxi“ 
Vilnius (Alkas.lt) – Nacionalinis

kibernetinio saugumo centras prie
Krašto apsaugos ministerijos (NKSC
prie KAM) informuoja, kad nuo 2018 m.
liepos 26 d. Lietuvoje pradėta aktyviai
platinti išmaniesiems įrenginiams
skirta programėlė „Yandex. Taxi”. Pa-
gal nutylėjimą, ši programėlė reika-
lauja prieigos prie didelio kiekio jaut-
rių duomenų ir leidimo naudotis įren-
ginio funkcijomis: galimybe aktyvuo-
ti įrenginio kamerą ir mikrofoną (vyk-
dyti naudotojo aplinkos įrašymą), nau-
doti kontaktų sąrašą (galimybė gauti
telefonų knygos, naudojamų paskyrų
informaciją), vykdyti skambučių val-
dymą, įrenginio tapatybės ir veiklos
būklės nustatymą, vykdyti trumpųjų
pranešimų paslaugų valdymą (gali-
mybė perimti gaunamus pranešimus),
atlikti turinio, saugomo išmaniojo
įrenginio atmintyje, modifikavimą,
nustatyti tikslią (GPS) įrenginio bu-
vimo vietą, atlikti tinklo prieigos val-
dymą (siųsti duomenis internetu, ste-
bėti ir valdyti tinklo sujungimus, val-
dyti belaidžio tinklo (Wi-Fi) prieigą). 

Pažymėtina ir tai, kad vėlesnės
programėlės versijos gali padidinti
reikalaujamų funkcijų prieigų kiekį.

Šie „Yandex. Taxi” programėlės
poreikiai galimai sudaro sąlygas ne-
teisėtam asmens duomenų rinkimui ir
kaupimui, o tai kelia susirūpinimą
dėl jų saugumo. 

Remiantis programėlės naudojimo
sąlygomis, iš naudotojo įrenginio su-
rinkti duomenys saugomi organizaci-
jos serveriuose, kurios būstinė yra
Rusijos Federacijoje (Maskvoje). Nau-
dojimo sąlygose taip pat aptariama
galimybė duomenis pateikti valstybi-
nėms organizacijoms, reguliavimo ins-
titucijoms, teismams ir kitoms tre-
čiosioms šalims.

Remiantis Lietuvos Respublikos
Valstybės saugumo departamento ir
Antrojo operatyvinių tarnybų depar-
tamento prie Krašto apsaugos minis-
terijos 2018 m. Grėsmių nacionali-
niam saugumui vertinimu – „Rusijos
žvalgybos ir saugumo tarnybos turi tei-
sinius įgaliojimus ir techninių gali-
mybių įgyti prieigą prie Rusijos ir už-
sienio valstybių piliečių, naudojan-
čių rusiškas elektroninio komunika-
vimo platformas, duomenų”.

Grėsmių vertinime taip pat nuro-
doma: „<…> grėsmė, kad asmeniniai
duomenys nutekinami Rusijos žval-
gybos ir saugumo tarnyboms, kyla vi-
siems Lietuvos piliečiams, besinau-
dojantiems rusiškais socialiniais tink-
lais ir elektroninio pašto paslaugo-
mis, pvz., odnoklasniki, mail.ru, yan-
dex ir pan.”

Šiuo metu NKSC prie KAM atlie-
ka išsamią „Yandex. Taxi” programė-
lės saugumo analizę. Kol nebus nu-
statyti konkretūs faktai dėl mobiliosios
programėlės saugumo, NKSC prie
KAM rekomenduoja nediegti jos į tu-
rimus įrenginius. Ypatingai svarbu,
kad ši priemonė nebūtų naudojama
Lietuvos valstybės tarnautojų ir pa-
reigūnų, krašto apsaugos sistemos
darbuotojų įrenginiuose.

Ragino užbaigti tyrimą dėl Rusijos
Washingtonas (BNS) – Baltie-

siems rūmams teko suktis iš keblios
padėties ir  aiškintis dėl prezidento
Donald Trump žinutės socialiniame
tinkle „Twitter”, raginančios  nu-
traukti tyrimą dėl Rusijos kišimosi į
JAV rinkimus. Jie tvirtino, jog prezi-
dentas tiesiog išsakė savo nuomonę ir
kad tai tikrai nebuvo nurodymas Tei-
singumo departamentui. 

Virtinėje  „Twitter”  žinučių res-
pub likonų prezidentas vėl supliekė
specialiojo prokuroro Robert Mueller
vadovaujamą tyrimą ir pavadino jį
šalies „gėda”. Šios žinutės išprovoka-
vo kaltinimų laviną, kad D. Trump vie-
šai mėgina trukdyti teisingumui.  

„Ši padėtis baisi, ir generalinis
prokuroras Jeff  Sessions turėtų tuojau
pat sustabdyti šią ,,suklastotą raganų
medžioklę”, kol ji dar labiau neapjuo-
dino mūsų šalies”, – sakoma vienoje D.
Trump žinutėje.

Baltųjų rūmų atstovė spaudai Sa-
rah Sanders vėliau žurnalistams sakė:
„Tai ne įsakymas, tai prezidento nuo-

monė”. 
Ji pažymėjo, jog D. Trump nori,

kad tyrimas „baigtųsi”. 
Tačiau S. Sanders atmetė kaltini-

mus dėl galimo teisinio pažeidimo. 
„Prezidentas netrukdo (teisingu-

mui). Jis ginasi. Prezidentas reiškia
savo nuomonę. Jis reiškia ją aiškiai”,
– tvirtino ji. 

Prieš Baltųjų rūmų spaudos kon-
ferenciją D. Trump asmeniniai advo-
katai taip pat pabrėžė, kad prezidentas
nedavė jokių nurodymų generaliniam
prokurorui Jeff  Sessions. 

„Prezidentas šiuo klausimu ne-
paskelbė jokio įsako ar nurodymo Tei-
singumo departamentui”, – sakė  ad-
vokatas Jay Sekulow dienraščiui „The
Washington Post”. 

Rudy Giuliani savo ruožtu pridū-
rė: „Jis labai apdairiai pavartojo žodį
„turėtų”. 

K. Sessions nusišalino nuo R.
Mueller tyrimo; tai reiškia, kad dabar
jį kontroliuoja generalinio prokuroro
pavaduotojas Rod Rosenstein.

D. Trump pasirengęs susitikti su Irano vadovais
Washingtonas (BNS) – Jungti-

nių Valstijų prezidentas Donald
Trump, regis, pamėgino išsklaidyti
būgštavimus dėl gresiančio karo su
Iranu, pareiškęs, jog nori be jokių iš-
ankstinių sąlygų susitikti su šiitiš-
kos respublikos lyderiais.   

Tai drastiškas pokytis, turint gal-
voje, kad vos prieš savaitę D. Trump
įspėjo Iraną, kad jam teks patirti ne-
nusakomų pasekmių. 

JAV prezidentas pareiškė, kad
„bet kada” ir be jokių išankstinių są-
lygų susitiks su Irano vadovu Hassan
Rouhani. 

„Nežinau, ar jie jau pasirengę”, –
sakė Amerikos prezidentas ir pridūrė:
„Jokių išankstinių sąlygų”. 

Baltieji rūmai ir administracijos
pareigūnai suskubo pateikti paaiški-
nimus dėl šio, regis, atviro kvietimo
Teheranui susitikti, kad būtų išveng-
ta klaidingų interpretacijų. 

Valstybės sekretorius Mike Pom-
peo nurodė, kad Iranas turi atlikti
tris žingsnius, kad būtų galima su-
rengti derybas. 

„Prezidentas nori susitikti su žmo-
nėmis ir spręsti problemas, jei ira-
niečiai parodys, jog yra pasirengę im-
tis esminių pokyčių dėl to, kaip jie el-
giasi su savo žmonėmis, keis savo pik-
tavališką elgesį ir sutiks, jog verta su-
daryti branduolinį susitarimą, kuris iš
tiesų užkirstų kelią branduolinio gink-
lo platinimui”, – kalbėjo jis.

„Brexit“ – ES lyderių dėmesio centre
Londonas (ELTA) – Europos Są-

jungos lyderiai planuoja aptarti vadi-
namojo „Brexit” klausimą Austrijos
Salzburgo mieste vyksiančiame susi-
tikime, kuris numatomas rugsėjo 20
dieną.

„Susitikimas taip pat palies to-
kius klausimus kaip nelegali imigra-
cija, bet Jungtinės Karalystės premjerė
Theresa May patvirtina, kad jos šalis
ir toliau dirbs su Europos Sąjunga
tiek dabar, tiek po pasitraukimo iš

Bendrijos”, – teigiama vyriausybės
pranešime. 

Didžioji Britanija dar turi susi-
tarti su Europos Sąjunga dėl ilgalaikių
prekybos santykių. Šalis bloką palieka
kitų metų kovo 29 dieną. ES „Brexit” de-
rybininkas Michel Barnier atmetė pa-
grindinius Didžiosios Britanijos naujų
prekybinių santykių pasiūlymus. Vis-
gi abi pusės sutinka, kad reikėtų iš-
vengti „kietojo” „Brexit” ar šalies pa-
sitraukimo iš Bendrijos be sutarties. 

Abejoja, ar amerikiečiai buvo Mėnulyje
Maskva (ELTA) – Dau-

giau kaip pusė – 57 proc. – Ru-
sijos gyventojų netiki, kad JAV
astronautai 1969 metais buvo
išsilaipinę Mėnulyje, ir mano,
kad atitinkama dokumentinė
medžiaga buvo suklastota,
rodo Rusijos apklausos rezul-
tataiA.

„57 proc. rusų teigia, kad
jokio žmonių išsilaipinimo Mė-
nulyje nebuvo, o JAV vyriau-
sybė suklastojo ekspedicijos į
Mėnulį dokumentinę medžiagą.
Šios nuomonės dažniausiai lai-
kosi vidurinį išsilavinimą tu-
rintys žmonės (65 proc.)”, – sa-
koma sociologų pranešime.

Kas ketvirtas respondentas (24
proc.) įsitikinęs, kad Amerikos astro-
nautai iš tikrųjų buvo nuskridę į Mė-
nulį, kas penktas (19 proc.) negalėjo at-

sakyti į šį klausimą.
Apklausa buvo surengta šių metų

gegužės pabaigoje, joje dalyvavo 2
tūkstančiai respondentų.

Ar Lietuvoje pavyks įsitvirtinti „Yandex.
Taxi“ – sunku pasakyti. 15 min.lt nuotr. 

Dauguma rusų abejoja, kad amerikiečių astronau-
tai iš tiesų buvo Mėnulyje. AFP/Scanpix nuotr. 
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Putinas. Tai skelbiančios antraš tės
mirga Vakarų žiniasklaidoje. Apžval-
gininkai neabejoja – savo ir šalies
įvaizdžius tarptautinėje arenoje Rusi-
jos prezidentui pavyko stipriai page-
rinti. 

Įspūdinga Prisikėlimo bažnyčia (Spas na kro-
vi) Peterburge.

Pagrindinis pasaulio čempionato laimėto-
jas aiškus – tai V. Putinas. Savo ir šalies įvaiz-
džius tarptautinėje arenoje Rusijos prezi-
dentui pavyko gerokai pagerinti. V. Putinui
čempionatas tapo proga pabandyti ati-
traukti dėmesį nuo savo agresyvios politi-
kos ir pateikti kitokios Rusijos įvaizdį.

Rusijos merginų grožiui retas iš svetur atvykęs futbolo sirgalius galėjo atsispirti. „Neat-
silaikėme” ir mes...

Atkelta iš 9 psl.

Tomis dienomis dažniausiai buvo
girdimi šie aistruolių žodžiai: kas ga-
 lėjo numanyti, kad Rusija padovanos
visiems tokį didelį malonumą?

Čempionato palikimą sudaro 12
stadionų, pastatytų 11 Rusijos mies tų.

buvo deramai pasirūpinta. Rusijos
miestų, kuriuose vyko pasaulio futbo-
lo čempionatas, policija nesiliauja gir-
tis savo darbu. Policininkai aiškino,
kad kiekviename mieste rengė „susi-
ėjimus” su kriminaliniais auto ritetais
auklėjamaisiais tikslais. Ir dėl to tarp
Rusijos ir užsienio aist ruolių beveik ne-
atsirado apvogtųjų.

Tiesa, ne vienas sirgalius daiktus
prarado dėl neapdairumo. Mask vos
metro spaudos tarnyba paskelbė, kad
nuo čempionato pradžios keleiviai
traukiniuose, geležinkelių platformo-
se ir vestibiuliuose paliko daugiau
kaip 700 įvairių daiktų. Tarp labiausiai
neįprastų – plačiakraštė meksikietiška
skrybėlė sombreras.

Pasaulio futbolo čempionatas Ru-
sijoje tapo viena ryškiausių planetos
sporto švenčių. Beje, vietinių mer ginų
grožiui retas iš svetur atvy kęs futbolo
sirgalius galėdavo atsi spirti... Taigi
kai kam futbolo šventė galėjo pakeisti
asmeninį gyvenimą. Bet ar ji pakeis
Rusiją? Ar Rusijos 2018-ųjų vasaros
pasaka tėra tik mira žas, kuris netrukus
išnyks?

V. Putinas pagerino savo įvaizdį

Pagrindinis pasaulio čempionato
laimėtojas jau aiškus – tai Vladi mi ras

V. Putinui čempionatas tapo pro ga
pabandyti atitraukti dėmesį nuo savo
agresyvios politikos ir pateikti kitokios
Rusijos įvaizdį. Tad kaip pavyko? Pats
V. Putinas susitikime su buvusiomis
pasaulio futbolo žvaigž dė mis kalbėjo,
kad per čempionatą „daug stereotipų
apie Rusiją papras čiausiai sugriuvo.
Žmonės pamatė, kad Rusija yra sve-
tinga šalis, drau giška savo lankyto-
jams”, – porino Rusijos vadovas. Jam
antrino ir FIFA prezidentas Gianni
Infantino, teigda mas, kad „visi įsimy-
lėjo Rusiją. Šis pasaulio čempionatas
keičia suprati mą apie Rusiją, ypač
mūsų, vaka rie čių. Net policininkai
čia šypsosi! Jaučiuosi kaip vaikas žais-
lų parduotuvėje. Tai nuostabu. Būtent
tokia yra Rusija. Tai naujas įvaizdis,
kurį mes turime apie Rusiją”, – tvirti-
no G. Infantino.

Šventės spindesys nepaslėpė 
Rusijos skaudulių

Pasibaigus pasaulio čempionatui
kitas iššūkis Kremliui bus trumpa-
 laikę viešųjų ryšių sėkmę paversti il-
galaikiais diplomatiniais laimėjimais.
Rusijoje tikimasi, kad įvaizdžio page-
rinimas turės teigiamos įtakos ir eko-
nomikai. Tai iš tiesų gali suveikti:
tarptautinės kompanijos, kurios bijo-
jo investuoti Rusijoje ar pasitraukė
arba rengiasi pasitraukti, pakeis savo
nuomonę ir galvos – nėra taip blogai
kaip manėme.

Iš tiesų Rusijos įvaizdis tarp da lies
užsienio sirgalių turėjo pagerėti, nes
Rusija moka tokiems renginiams pa-
siruošti, be to, sirgaliai, kurie yra tu-
ristai, apskritai negali pamatyti tik rojo
šalies veido. Jie mato šventę ir para-
dinę, fasadinę pusę, kuri dar labiau yra
išdailinta. Dauguma vaka riečių ap-
skritai per daug nemąsto, kokia yra Ru-
sija – ji atrodo tolima ir todėl jiems
grėsmės nekelianti. 

Pasaulio futbolo čempionato me tu

Rusija tiesiog gyveno futbolu ir jo
karštine. Kiti po gražiu fasadu matė ir
daugybę problemų. Tai ir socialinės, ir
ekonominės problemos, ir tarptautinė
izoliacija. Apie tai nu rimus fanfaroms
bus kalbama vis garsiau ir garsiau. 

Prancūzijai „Lužniki” stadione
keliant pasaulio futbolo čempionato
taurę kameros dažnai nukreipdavo
žvilgsnį į Rusijos prezidentą. Visų fi na-

linių rungtynių metu šypsena ne dingo
nuo Vladimiro Putino veido. Krem-
liaus valdovas turi priežastį būti lai-
mingas. Futbolo apžvalgi ninkai suta-
ria, kad pasaulio futbolo čempionatas
Rusijoje buvo sėkmingas, jo neaptem-
dė joks skandalas, o sirgaliai apie šalį
susidarė gerą nuo monę. 

Kai kurie, kaip antai „Spartak”, Ka-
zanės arena ar Sankt Peterburgo are-
na, būtų buvę pastatyti bet kuriuo at-
veju – jie reikalingi saviems klu bams.
Kiti sporto renginiui skirti pa statai iš-
kilo arba buvo rekonstruoti rengiantis
2018 m. pasaulio futbolo čempionatui.

Vidutiniškai kiekvienas jų kai na-
 vo 15 mlrd. rublių (206,8 mln. eurų) ir
daugiau. Negana to, kiekvieno jų iš-
laikymas per metus kainuoja mažiau-
siai 500 mln. rublių (6,9 mln. eurų). Ir
kol kas visiškai neaišku, kas juose
lankysis. Saranske, pavyzdžiui, gyv en-
tojų skaičius kartu su kūdikiais – 314
tūkst., o stadione yra net 44 tūkstančiai
vietų.

Kiek iš viso 2018-ųjų pasaulio fut-
bolo čempionatas kainavo Rusijai, val-
džia nesako. Buvo pranešama, kad pra-
dinės pasirengimo čempionatui stadi-
jos kaina vertinama 13,2 mlrd. dolerių
(11,3 mlrd. eurų). Dabar jau prabilta ir
apie 14 mlrd. dolerių. Ir tai neskai-
čiuojant didžiulių pinigų, ku rie bus rei-
kalingi stadionus pritai kyti po čem-
pionato.

Galima palyginti: 2010 m. pasau lio
futbolo čempionatas ir pasirengimas
Pietų Afrikos Respublikai kainavo 6
mlrd. dolerių (5,1 mlrd. eurų). 2014 m.
pasaulio futbolo čempionatui Brazili-
ja išleido 11 mlrd. dolerių (9,4 mlrd.
eurų).

Saugumu pasirūpinta

Rusai džiaugiasi, kad saugumu

Pasaulio futbolo čempionatas Rusijoje
viršijo futbolo sirgalių lūkesčius. 2 dalis

Pasaulio futbolo čempionato prizas atite-
ko… man!

www.draugas.org
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REMKIME DRAUGO FOnDą
Nuo 1992 metų Draugo fon-
das padeda išlaikyti mūsų lie-
tuvišką, katalikišką „Draugo”
laikraštį. Prisiminkite Draugo
fondą savo testamente. Keletas
stambesnių palikimų užtikrins
„Draugo” laikraščio gyvavimą
daugelį metų! 

www.draugofondas.org

PETRAS V. KISIELIUS, MD, FACS
INKSTŲ, PŪSLėS, PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA
Center for Health

1200 S. York, Elmhurst, IL 60126
Tel. 331-221-9004

Chirurgai

ViDauS ligoS 

oDoS ligŲ SPECialiStai

akiŲ ligoS

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

Joliet, IL 60435
Tel. 815-741-3220

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

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

920-320-6344

LInAS SIDRYS, MD
AKIŲ LIGOS–CHIRURGIJA–AKINIAI

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

DR. ELIGIJUS LELIS
Akių ligos ir chirurgija

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

Joliet, IL 60435
Tel. 815-723-1854

Stuburo ir SkauSmo ligoS 

SUREnDER LAL, MD
Specialybė - vidaus ligos

7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652

Tel. 773-434-2123
Valandos susitarus

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

ir partneriai Illinois Pain Institute
Nugaros, sprando, galvos, sąnarių, 

sužeidimų darbovietėje bei kitų vietų
skausmo diagnozės ir gydymo specialistai.

Elmhurst: 630-748-3300
Elgin: 847-289-8822

McHenry: 815-363-9595
Barrington: 847-852-2000

www.illinoispain.com

DR. K. JUCAS
Odos ligų specialistas gydo odos 

teigiamus ir neigiamus auglius ir žaizdas.
Kosmetinė chirurgija.

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

DantŲ gyDytojai

DR. JOVITA KERELIS
DANTŲ GYDYTOJA

9525 S. 79 th Ave., Hickory Hills, IL

Tel. 708-598-8101

DR. LInA POŠKUS
Dantų gydytoja

11739 Southwest Hwy, 
Palos Hts, IL 60463

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

DR. L. PETREIKIS
DANTŲ GYDYTOJA

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

Tel. 708-598-4055
Valandos susitarus

DR. DALIA E. CEPELĖ, DDS
Dantų gydytoja

10745 Winterset Dr.
Orland Park, IL 60467

708-873-9074
Valandos susitarus

DR. RAMUnĖ MACIJAUSKAS
Dantų gydytoja

9356 S. Roberts Road
Hickory Hills, IL

Tel. 708-598-2131
Valandos susitarus

DR. DALIA JODWALIS
Dantų gydytoja

15543 W. 127th St.
Suite 101, Lemont, IL
Tel. 630-243-1010

Valandos susitarus

DR. GAILĖ V. ČERnIAUSKAS
DANTŲ GYDYTOJA

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

www.parkridgesmiles.com

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

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

Lietuviams sutvarkys dantis už prieinamą kainą 
Susitarimui kalbėti angliškai arba lietuviškai

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

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

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

.
KEPYKLA IR DELIKATESAI

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

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

www.vytistours.com
info@vytistours.com

4024 235th St., Douglaston, NY 11363

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

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

ATSTOVYBĖ ČIKAGOJE

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

LIETUVĄ

1-800-778-9847

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

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

Kainas sužinoti ir užsisakyti vietas galite 
www.vytistours.com

Siūlome informaciją apie specialias nuolaidas
Atsiųskite savo el. pašto adresą

Specialios turistinės kelionės į Baltijos kraštus
Dėl informacijos skambinkite Ritai Penčylienei

Darius Bliznikas MD SC
Ear, Nose and Throat • Allergy

708-586-2212
www.palosent.com

7110 West 127th st. Ste 210
Palos Heights IL 60463
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Sudoku nr. 132
Į tuščius langelius surašykite skaičius nuo 1 iki 9 taip, 

kad vie   no di skai čiai nesikartotų nei eilutėse, 
nei stulpeliuose, nei 3X3 kvadratuose. 

Su do ku atsakymas – trijų skaitmenų pažy mė tuose 
lan geliuose suma.
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PERSPEKTYVUS namų, butų, žemės, verslo, investicijų
PIRKIMAS, PARDAVIMAS, FINANSAVIMAS,

PERFINANSAVIMAS ir NUOMA

rasa mitkus
Nekilnojamojo turto ir paskolų brokerė

,,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!

www.draugas.org

4545 W 63 St ., 

Chicago, il 60629

773-585-9500

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

Aušra Kriščiūnaitė Padalino
Broker/savininkė

Kalbame lietuviškai, ispaniškai, angliškai

Patirtis – daugiau nei
35-eri metai

PERKA

Advokatas
GInTARAS P. ČEPĖnAS

6436 S. Pulaski Rd., 
Chicago, IL 60629

Tel. 773-582-4500
Valandos pagal susitarimą

ADVOKATAI

REAL ESTATE

BRAnGIAI PERKU 
GINTARO DIRBINIUS

IR GINTARO GRYNUOLIUS.
tel. 708-603-5494

Cell: 773.896.7370 
RaimondaRealtor@gmail.com

Reikia pagalbos

PARDUODANT ar

PERKANT nekilnojamąjį

turtą Floridoje, Tampa

Bay, St. Petersburg ar

aplinkiniuose miestuose?

Raimonda Misiunas
Realtor

Padėsiu Jums visais su nekilnojamu

turtu susijusiais klausimais!

PARDAVIMAS�IR�TAISYMAS
MIGLINAS TV

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

PASLAUGOS

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

Patarnaujam Čikagos ir apylinkių lietuviams daugiau kaip 100 metų.

Namams paskolos, apdraustos sąskaitos

REMKIME DRAUGO FOnDą
Nuo 1992 metų Draugo fondas
padeda išlaikyti mūsų lietuvišką, ka-
talikišką „Draugo” laikraštį. Prisi-
minkite Draugo fondą savo testa-
mente. Keletas stambesnių paliki-
mų užtikrins „Draugo” laikraščio
gyvavimą daugelį metų! 

w w w . draugofondas.org
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Šaulių sąskrydis
Putname

IRENA ŠALAVIEJIENĖ

Liepos 29 d., sekmadienį, Putna me
vyko šaulių mini sąskrydis. Jis buvo
skirtas Rimantui Šalaviejui at minti ir
paminėti pasieniečių, žuvu sių Medi-
 nin kų kontrolės poste, žūties 27-ąsias
metines. 

Rimantas Šalaviejus beveik 4 me-
 tus buvo „Baltijos” jūrų šaulių
kuopos vadas, Lietuvos šaulių

sąjungos išeivijoje (LŠSI) vado pava-
duotojas. Ne kartą apdovanotas už ak-
tyvią šau lišką veiklą. Tai jo iniciatyva
liepos paskutinįjį sekmadienį buvo
sukvie čiami šauliai į mini sąskrydį jo
pa mėgtoje poilsiavietėje prie Thun-
der bird ežero. Po jo mirties mes taip
pri simename jį patį. 

Sąskrydis prasidėjo šaulio malda
ir tylos minute, pagerbiant mirusį Ri-
mantą Šalaviejų ir 1991 m. liepos 31 d.
žuvusius Mindaugą Balavaką, Al gi-
mantą Juozaką, Juozą Janonį, Al gir dą
Kazlauską, Antaną Musteikį, Stanis-
lavą  Orlavičių ir Ričardą Ra bavičių.

Žygis, maudynės, pietūs, konkur-
sai, bendravimas prie laužo – tokia
buvo sąskrydžio dienotvarkė. Puikus
oras, pakili nuotaika lydėjo mus visą

nuostabų sekmadienį. 1.7 mylios – to-
kią atkarpą iki ežero turėjo įveikti da-
lyviai. Teko paprakaituoti, nes vie tovė
kalvota. Nuostabus pliažas. Atsi gaivi-
nome vėsokame vandenyje, pailsė-
jome, – ir vėl į trasą. Dabar jau ly gesnė
vietovė ir trumpesnis kelias (1.4 my-
lios). Grįžę pasistiprinome ir pradė-
jome konkursus. Smiginio mė tymas.
Daug emocijų. Nugalėtojais tapo: – Be-
nas Šalaviejus (1 vieta), – Ra sa Mar-
ganavičienė (2 vieta), 3 vietą pasidalijo
Kristina Balniūtė ir Irena Šalavie-
jienė. Baudų mėtymo konkurse. 1
vieta – atiteko Rasai Mar ganavičienei,
2 vieta – Vidmantui Stankui, 3 vieta –
Danutei Vaišys. „Pupų mėtymo” kun-
kurso nugalėtoja – Danutė Vaišys, 2
vietą pasidalijo Irena Šalaviejienė ir
Vidmantas Stan kus, 3 vietą – Lukas
Šalaviejus. Pavar gę po konkursų su-
sėdome prie laužo.

Namo skirstėmės pilni įspūdžių
ir pailsėję nuo kasdienybės šurmulio.

Šalaviejų šeimyna dėkoja sąskry-
džio dalyviams už nuoširdumą, gerą
nuotaiką. Kitais metais liepos pasku-
 tinįjį sekmadienį vėl pakvies į šį nuo-
 stabų gamtos kampelį Putname.

Irena Šalaviejienė – „Baltijos”
jūrų šaulių kuopos šaulė.

Susėdę pasidalinom prisiminimais apie Rimantą Šalaviejų. Beno Šalaviejaus, Kristinos Balniūtės nuotraukos
Vadas Julius R. Butkus sėkmingai įveikė
trasą.

VARDAN TOS LIETUVOS

Lietuvos šaulių sąjunga išeivijoje (LŠSI)

Smiginio mėtymo nugalėtojai (iš k.): Rasa, Benas, Irena ir Kristina.

Šaulio maldą  skaito Kristina Balniūtė (antra iš k.).

Žygio pradžioje – dar pilni energijos įveikti trasą.

Šaulio maldą
perskaitė Kristina Balniūtė:

Dieve, mūsų tautos Tėve,
leisk dėkoti Tau už pašaukimą tarnauti Tėvynei Lietuvai.
Gaivinki šaulišką mūsų dvasią, šarvuok  ją riteriškomis mūsų
didvyrių dorybėmis, drąsink mus dabarties ir ateities žygiams.
Palaimink mus ir padėk nugalėti silpnybes. 
Mes žinome, Viešpatie, kad be Tavo pagalbos ir didžiausios mūsų
pastangos nebus sėkmingos.
Suteik mums, Viešpatie, savo dieviškąją palaimą, kad sėkmingai
gintume savo Tėvynę Lietuvą bei dirbtume jos gerovei. Stiprink
mūsų vadus, kad jų žodis ir pavyzdys vienytų mus ir rodytų
vienybės kelią visai mūsų tautai. Per Kristų, mūsų Viešpatį. 

Amen.
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PETKUS & SOn
FUnERAL DIRECTORS 

SUMMIT, 7300 W. ARCHER AVE. 

CICERO, 5940 W. 35 ST.

LEMOnT, 12401 S. ARCHER AVE. (& DERBY RD.) 
NATIONWIDE TOLL FREE (nemokamas) 

Tel. 1-800-994-7600
www.petkusfuneralhomes.com

11028 S. Southwest Hwy. Palos Hills, Illinois

(708) 974-4410 www.palosgaidasfh.com

„Geriausios laidojimo paslaugos”
suteikė

Žymenį

draugas.org/mirties

Atkelta iš 7 psl.

Na, bet stebėtinai greitai po tų
keliasdešimties metų, kai nebuvo jokio
pokyčio, viskas įvyko. Ir apie tai jau
pranešė pati Lietuvos spauda, Lietuvos
radijas.

1990-aisiais išvykote dirbti į „Laisvo-
sios Europos radiją” Miunchene. Kaip ga-
vote šį darbą?

Man į Čikagą 1989-ųjų gegužę pa-
skambino iš „Laisvosios Europos ra-
dijo” ir paklausė, ar norėčiau būti
Lietuvių skyriaus direktoriumi. Sa-
kiau, tai aišku! Nustebau, kad pasiūlė,
bet tikrai neklausiau, kodėl. Turėjau
užpildyti detalią keliolikos puslapių an-
ketą, pažadėjo po pusmečio susisiekti.
Norėjau į Vokietiją, nes aš gimęs Tiu-
bingene, moku vokiškai, man visada
patiko Vokietija ir Europa. Jau po po-
ros mėnesių paskambino ir pranešė,
kad direktorių jau rado, bet paklausė,
galbūt norėčiau dirbti eiliniu redak-
cijos nariu. Taip, mielai! Dar po kurio
laiko, apie Kalėdas, pranešė, kad dar-
bą gavau, lėktuvo bilietai 1990-ųjų sau-
sio 15-ai dienai užsakyti, mane Miun-
chene pasitiks, bus paruoštas butas.
Na, ką, puiku.

Nusileidau Miunchene, niekas ne-
pasitiko. Negalėjau amžinai likti oro
uoste, tai skambinau į Lietuvių redak-
ciją, atsiliepė toks vyras, pranešiau, kad
atvykau. „O, velnias, – sako, – mes jūsų
dar nelaukėme!” Po keliolikos minučių
atvyko pats „Laisvosios Europos radi-
jo” direktoriaus pavaduotojas, jis mane
nuvežė į viešbutį – nes buto dar nebu-
vo radę, net davė kredito kortelę.

Jau kitą dieną, sausio 16-ą, ėjau į
darbą! Vokiškai mokėjau, nebuvo prob-
lemų nuvykti su viešuoju transportu.
Susipažinau su kolegomis, ir su Kęs-
tučiu Jokubynu, kuris mane su vel-
niais tada telefonu pasitiko. Bet gyvai
pasirodė labai korektiškas žmogus.
Įskaičiau pirmąjį reportažą, aišku, pa-
dariau klaidų, bet mane pamokė, tai
buvo naudinga.

Kovo 11-ąją jau išgyvenau kaip
„Laisvosios Europos radijo” darbuoto-
jas. Jau turėjome Lietuvoje korespon-
dentų – pirmasis buvo Audrius Siau-
rusevičius.

Miunchene buvo gerai tai, kad ra-
dijo žurnalistams reikėjo tik parašyti
ir perskaityti pranešimą, užsisakius
vietą studijoje. Viską sutvarkydavo
vokiečiai technikai, kurie buvo be galo
profesionalūs. Po kurio laiko, net ne-
mokėdami lietuviškai, jusdami balso
toną, pauzes, jie montuodami sugebė-
davo iškirpti klaidas. Pasirodo, vienas
technikų buvo aktorius, tad mokėjo ge-
rai jausti kitą žmogų. 

Taip dirbome šešerius metus. Vė-
liau susiklostė, kad radijas buvo per-
keltas į Prahą, nes Vokietijoje išlaiky-
ti jį buvo brangu. Pasidalinus Čekos-
lovakijai, Čekijos prezidentas Vaclav
Havel Bill Clinton – abu, beje, sakso-
fonininkai – pasiūlė „Laisvosios Eu-
ropos radiją” perkelti į buvusius Če-
koslovakijos parlamento rūmus. Nuo-
ma – doleris per mėnesį! Na, bet reikėjo
parlamentą paversti radiju. Jame jau
nebuvo vokiečių technikų, viską iš-
mokome daryti patys. Tik vadovas
Kęstutis Girnius neišmoko, šiek tiek
pasijuokdavome iš to! „Mes” – tai Ire-
na Vaišvilaitė, Virgis Valentinavičius,
Valentinas Mitė, kuris vis norėdavo
vykti į karštuosius taškus, Saulius
Spurga, Jonas ir Marija Jurašai…

Mokėjau lietuviškai, angliškai,
vokiškai ir šiek tiek prancūziškai – ita-
liškai, deja, ne, jei tai ne operų arijos.
Taigi aš užsiimdavau užsienio spaudos
apžvalga – kaip su Lietuva susiję įvy-
kiai nušviečiami Vakarų žiniasklai-
doje. Pasiūlydavau ir savo nuožiūra ko-
kią temą. Buvo smagūs laikai, tikrai.

Vėliau buvo uždaryti europietiški
radijo skyriai, jis liko veikti Centrinėje
Azijoje ir tose Europos šalyse, kurios
dar nebuvo Europos Sąjungos ir NATO
narės. Mes juokdavomės, kad iš „Eu-
ropos radijo” dingo Europa. 

Tada atvažiavote į Kauną? Nebuvo dve-
jonių, gal grįžti į JAV?

Taip, į Kauną. Dažnai su žmona
vykdavome į JAV, kai mano mama dar
buvo gyva. Bet man patinka Europa,
pripratau. Žinoma, ir JAV patiko – tik
nežinau, ar dabar patiktų. Bet dvejonių
neturėjau. Veiklos čia iškart netrūko.
Tuoj gavau pasiūlymą iš LRT radijo
dirbti užsienio spaudos apžvalgininku.
Eidavau Kaune į LRT radijo studiją, o
juk čia lietuviškas radijas ir prasidėjo.
Ir dabar ten įrašinėju, nors šiuo metu
ne visada ten lengva patekti, tada te-
lefonu iš namų komentarą įrašau. Pa-
rašau ir straipsnių, kai jau labai kas
nors sunervina. Arba atvirkščiai, kai
noriu ką nors padrąsinti, palaikyti.

Beje, o jūs klausote radijo?
Žinot, kad nebe. Klausydavausi

anksčiau „Žinių radijo”, nustojau, nes
laiko pritrūksta. Bet jų formatas man
patinka.

Alpstu dėl klasikinės muzikos. Ki-
tokios ir nelabai suprantu. Kai būdavau
vienas, klausydavau naktimis jos per ra-
diją ir liūdėdavau. Dabar internetu
klausau, džiaugiuosi, kad yra galimybių
girdėti, ką nori. Žinoma, ir žinių klau-
sau – net į paplūdimį vykdamas juk gali
turėti su savimi radiją, neatitrūkti nuo
pasaulio. Man labai svarbu tai, nenoriu
atitrūkti. Gal kada norėsiu? Dabar dar
dėstau, tai nesinori atrodyti kvailes-
niam už studentus. Aišku, generaciniai
skirtumai akivaizdūs. Studentams rei-
kia aiškinti, kodėl Stalinas blogas, pa-
vyzdžiui. Ir net 20-ies metų senumo
įvykius reikia aiškinti. 

Bernardinai.lt

Parengė Kotryna Lingienė ir Kęstutis Lingys.
Interviu publikuotas žurnalo „Kaunas pilnas
kultūros” 2018 m. liepos numerio rubrikoje
„Kaunietis”.

Mykolas Drunga –
pasauliui apie Lietuvą, Lietuvai apie pasaulį DRAUGAS

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

Tel. 1-773-585-9500 www.draugas.org

2018 m. rugpjūčio mėn.

Mieli ,,Draugo” skaitytojai ir rėmėjai,

,,Draugas” skaičiuoja jau 109-erius savo gyvavimo metus.
Tai redakcijos, administracijos, bendradarbių ir Jūsų, mieli
skaitytojai, aukų ir darbo vaisius. Tęskime šią kilnią veiklą.

Spalio 14 d., sekmadienį, 12:30 val. p. p. kviečiame dalyvauti
iškilmingame laikraščio ,,Draugas” pobūvyje, kuris vyks Pa-
saulio lietuvių centro didžiojoje salėje, 14911 127th St., Lemont,
IL. Atvykite smagiai praleisti popietę su savo bičiuliais.

Pobūvio metu vyks loterija. Pridedame loterijos bilietėlius,
prašome juos užpildyti ir grąžinti iki spalio 8 d. Jūsų dalyva-
vimas ir parama įgalins ,,Draugą” dar ilgai gyvuoti ir skleisti lie-
tuvišką žodį išeivijoje.

Pelno nesiekianti organizacija FEIN 36-1395573

Dėkojame už Jūsų paramą.

Vardas, pavardė ____________________________________________

Adresas __________________________________________________

_________________________________________________________

Siunčiu už loterijos bilietus $ _____________

Auka ,,Draugui”                  $ _____________

Iš viso                               $ _____________

Visų skaitytojų, kurie jau gavo šiuos kvietimus paštu, ,,Draugo”
leidėjų taryba atsiprašo dėl techninių spaustuvės klaidų. 

Tuo pačiu pranešame, kad pobūvio kaina – 70 dol. Lauksime jūsų visų!

Mykolas Drunga. „Draugo” archyvo nuotr.
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www.facebook.com/draugolaikrastis

MABENKA RESTAURANT & BANQUETS
Chicago’s Finest Polish & Lithuanian Cuisine

10% OFF Breakfast – with this ad – until 11am

FAMOUS - BEST IN TOWN – PANCAKES
Potato Pancakes, Apple Pancakes, Crepes, Cheese Blintzes, Wheat Cakes, Short Stack, Chocolate Chip

7844 S Cicero Ave., Burbank, IL – 708-423-7679 
jgalica@gmail.com – www.mabenka.com

www.draugas.org

� Rugpjūčio 7 d., antradienį, 7 val. v. pran-
ciškonų svečių namuose, 26 Beach Ave., Ken-
nebunk, ME – tarptautinio džiazo orkestro kon-
certas. Kartu su muzikantais iš Italijos, Kubos,
Panamos, Dominikos Respublikos, JAV jame
dainuos ir kankliuos Simona Minns. Po kon-
certo – vaišės. Įėjimas nemokamas, bet auka
bus mielai priimta. 

� 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. Dau-
giau informacijos el. paštu: dana@neringa.org

� JAV LB Vidurio Vakarų apygardos metinis
suvažiavimas ir JAV LB XXII Tarybos narių pa-
sitarimas vyks š. m. rugpjūčio 25 d., šešta-
dienį, adresu: 5501 W. 79 street, Burbank,
IL 60459. Registracija – 9 val. r., suvažiavi-
mo pradžia – 9:30 val. r. Kviečiami JAV LB
Vidurio Vakarų apylinkių valdybų nariai, de-
legatai, atstovai ir Tarybos nariai.

� Lietuvių Fondas skelbia papildomą
paraiškų priėmimą 2018 metų LF paramai
gauti. Paraiškos priimamos iki 2018 m.
rugsėjo 1 d. Daugiau informacijos:

www.lithuanianfoundation.org/
LT/paramaprojektams/

pAS MUS
IR

ApLINK MUS

California Lithuanian Credit Union
Santa Monica, CA

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

Savings   1.20% 
IRA         1.40% 

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

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

LyRic OPeRa in the GaRDens
LYRIC OPERA 2018-19 SEASON PREVIEW at Friendship Botanic
Garden’s.  Featuring additional Broadway pieces from The Man of
LaManchia, Porgy and Bess, and West Side Story. www.friendshipgar-
dens.org

Rugpjūčio 5 d. 3–6 val. p. p.
2055 e. Us hWy 12 • MichiGan city, in

219-878-9885

Menininkų lopšys Michigan City, In-
dianoje, Lubeznik Center for the
Arts (LCA, 101 W. 2nd St. Michigan
City, IN) jau 37-tą kartą rengia meti-
nį meno festivalį. Jis vyks rugpjūčio
18 ir 19 dienomis, šeštadienį ir sek-
madienį, nuo 10 val. r. iki 5 val. p. p.
Šiemetiniame festivalyje bus gali-
ma pamatyti ir įsigyti  žinomo lietu-
vių menininko mėgėjo Karolio Avi-
žienio tapybos bei gintaro juvelyri-
kos darbų (prekyvietė nr. 62). 

Daugiau informacijos:
www.lubeznikcenter.org/Special_Events/art_fest.html

,,Draugo” info

Meno festivalyje Michigane – ir lietuvio darbai

Karolio Avižienio paveikslas


