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Telefonu kalbinta Danutė Mažeikienė su šeima gyvena maždaug
100 tūkstančių gyventojų turinčiame mieste Mission Viejo. Mo-
teris sakė, kad vieta, kurioje buvo sukeltas gaisras, yra tik 10 my-

lių nuo jos namų. Tačiau ugnis plinta į priešingą pusę, todėl kol kas
miestui nekelia pavojaus. 

,,Kai išeini į lauką, matyti, kad dangus pilnas juodų dūmų. Na-
muose jų nesijaučia, nes laikome uždarytus langus ir duris. Sunku
patikėti, kad tik prieš dvi savaites mano dukra iškylavo tose vieto-
se, kur dabar viską šluoja ugnis”, – sakė D. Mažeikienė.

– 2 psl.

Į Čikagą vis dar
sugrįžtu kaip į savo
antruosius namus

LAIMA APANAVIČIENĖ

Lietuvos Respublikos Prezidentė
Dalia Grybauskaitė liepos 6-ąją,
Valstybės dieną, už nuopelnus

Lietuvos Respublikai ir už Lietuvos
vardo garsinimą pasaulyje apdova-
nojo 57 šalies ir užsienio valstybių pi-
liečius. Tarp jų ordino „Už nuopelnus
Lietuvai” medaliu apdovanota ir  dr.
Dalia Cidzikaitė – Lietuvos nacio-
nalinės Martyno Mažvydo bibliotekos
Dokumentų paveldo tyrimų departa-
mento Lituanistikos skyriaus tyrėja,
buvusi Amerikos lietuvių laikraščio
„Draugas” vyriausioji redaktorė, lie-
tuvių išeivijos publikuoto paveldo
puoselėtoja ir skleidėja. 

JAV lietuviams Dalia pažįstama ir
iš visuomeninės veiklos – Santaros-
Šviesos konferencijų, veiklos „Litua-
nus” taryboje, JAV LB Archyvų ko-
mitete. Žinodama, kad šiuo metu
Dalia yra JAV, pakalbinau ją.

– Miela Dalia, pirmiausia – nuošir-
dūs sveikinimai, gavus garbingą apdo-
vanojimą. Manau, kad prie šio sveikini-
mo prisideda visi JAV lietuviai, kurie Tave

Dalia Cidzikaitė. Karolio Kavolėlio nuotr.

pažįsta. Atrodo, kad šiuo apdovanojimu pa-
taikyta tiksliai – jau eilę metų Tavo visa veik-
la susijusi su globalizacijos ir gyvenimo pa-
saulyje be sienų iššūkiais. Kokios nuotaikos
gavus šį apdovanojimą? 

– Ačiū už sveikinimą. Apdovano-
jimas buvo labai netikėtas. Laišką iš LR
Prezidentūros apie man paskirtą ap-
dovanojimą gavau paskaitos metu,
skaičiau jį kompiuteryje ir netikėjau
tuo, ką skaitau. Iš pradžių pamaniau,

kad gal kas nors sugalvojo iškrėsti
pokštą, tad laišką perskaičiau dar ir dar
kartą. Buvau taip susijaudinusi, kad
naujiena pasidalijau su savo studentais.

Nuostabai atslūgus, pagalvojau
apie savo pažįstamus ir kolegas, ne
vienerius metus dirbančius išeivijos ba-
ruose, bet iki šiol taip ir neįvertintus.
Jie apdovanojimo ir įvertinimo nusi-
pelnė kur kas labiau nei aš.    

– 4 psl.

VIRGINIJA PETRAUSKIENĖ

Pietinėje Californijoje dėl gaisro Oran-

ge ir Riverside apskrityse paskelbta

nepaprastoji padėtis, duotas nuro-

dymas evakuotis daugiau kaip 20-čiai

tūkstančių žmonių. ,,Draugas” do-

mėjosi, kaip laikosi gaisro apylinkėse

gyvenantys lietuviai. 

Lietuviai Holy Fire apylinkėse: 
dangų gožia juodi dūmai Gaisro apimtose teritorijose ugniage-

siai ne tik gesina gaisrą, bet stengiasi
apsaugoti nuo jo ir gyventojų namus. 
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G A N Y T O J O  Ž O D I S

KUN. JAUNIUS KELPŠAS

850 metų prieš Kristų pranašo
Elijo laikais Izraelio kara-

liumi buvo Ahabas. Jis vedė Sidoniečių
karaliaus dukterį Jezabelę ir jos įtakoje
pradėjo garbinti sidoniečių dievą Baa-
lą. Pastatė jam šventyklą ir taip nusi-
dėjo Viešpačiui Izraelio Dievui labiau,
negu bet kuris prieš tai buvusių Iz-
raelio karalių. Dar blogiau, karalienė
Jazabelė persekiojo ir naikino prana-
šus norėdama sunaikinti Izraeliečių ti-
kėjimą Gyvuoju Dievu. Nors po trejų
metų sausros pranašas Elijas ant Kar-
melio kalno padaro stebuklą – išmel-
džia lietų nustebindamas karalių, kad
Viešpats tikrai yra Dievas, tačiau Ja-
zabelė siunčia kariuomenę, kad jį su-
naikintų. Šiandienos pirmajame skai-
tinyje  skaitome apie pranašą,  besi-
slapstantį  dykumoje ir keliaujantį į
šventą kalną Horebą. Elijas dykumoje
be maisto ir vandens išgyvena mirties
akistatą ir, jam užmigus, jį paliečia
Viešpaties angelas ir tarė: Kelkis ir val-

gyk (1 Kar 19,5). Pasistiprinęs duona ir
vandeniu Elijas pasiekia kalną ir su-
sitinka su Dievu. Šis pasakojimas pa-
moko mus, kad nors ir išgyvendamas
sunkumus, bet išlikdamas ištikimu
Dievui Elijas sulaukia ypatingos Die-
vo globos ir apsaugos. Duona, kuria
Dievas pamaitina pranašą dykumoje,
tampa nuoroda į Jėzų ir Eucharistiją.  

Evangelijoje tęsiasi žydų minios ir
Jėzaus diskusija. Žydai murmėdami iš-
reiškia jų nepasitikėjimą, Dievo pro-
vokavimą (gundymą). Vos pajutę alkį,
jie murmėjo prieš Mozę ir Aaroną, vos
tik kelionėje iškilo kliūčių, žmonės
pradėjo murmėti prieš Viešpatį (plg Sk
11,1). Jėzaus kvietimas nustoti mur-
mėti tampa kvietimu tikėti Juo ir val-
gyti duoną, kuri suteiks amžinąjį gy-
venimą. 

Jėzus sako, jog niekas niekada
nėra matęs Dievo. Žydams buvo už-
drausta vaizduoti Dievo veidą. Nei
vienas paveikslas, nei viena skulptūra
negali išreikšti Viešpaties veido. Net
negalima paaiškinti Dievo. Niekas ne-

Patyrinėkit ir pamatysit, koksai Viešpats geras
gali vietoj Dievo mokyti kitą: Pranašų
parašyta: Ir bus visi mokomi Dievo
(Jn 6, 45). Tai svarbi nuoroda į Dievo
savęs apreiškimą, į jo „sugebėjimą” už-
kalbinti žmogų žmogaus lygmeniu, į
Jėzaus Kristaus, „duonos, nužengusios
iš dangaus”, dieviškumą.

Mes turime išsaugoti mumyse
esantį gyvenimą, kad šis neišblėstų
vieninteliu Jėzaus išmokytu būdu,
dovanoti save. Dovanodami savo arti-
mui visa tai, ką turime savyje geriau-
sio ir tapdami gyvybės duona, kurią
valgys pasaulis. Gyvenimas, kurį siū-
lo mums Jėzus, yra unikalus. Tai ne fi-
lantropija. Ir tai nėra vien solidaru-
mas, gerumas ar draugystė. Tai kažkas
nepaprasto, dieviško. Kai Jėzus tau
duoda gerti iš gyvybės šaltinio ir val-
gyti gyvenimo duonos, pradedi su-
vokti Jo meilę, kuri liepsnoja Dievuje.
Mums Jėzus padovanojo liepsną iš to
begalinio žaizdro – dievišką meilę,
kurią mūsų širdyse įžiebė krikštas ir
tikėjimas, maitinamas kitų sakra-
mentų. Tai Dievo dovana, kuri reika-

lauja ir mūsų dalies, mūsų atsako.
Mylėdami seksime Jėzumi, taip kaip
Jis – daugeliui mūsų brolių ir seserų
tapsime gėrimu, nuo kurio nebe-
trokštama ir duona, nuo kurios nebe-
alkstama. Tapsime gyvenimo duona
kaip Jėzus, kad galėtume pamaitinti
pasaulį meile ir gailestingumu.

Rugsėjo 30 d. sekmadienį,  6 val. v.
Balzeko lietuvių kultūros muziejuje
vyks 2018 Metų žmogaus – LR Už-
sienio reikalų ministerijos Užsienio
lietuvių departamento direktoriaus
Marijaus Gudyno pagerbimo iškil-
mės ir pokylis. Kviečiame dalyvauti ir
iš anksto užsisakyti bilietus.   
Kreiptis el. paštu: info@balzekas-
museum.org arba telefonu:
773-582-6500

Atkelta iš 1 psl.

Ji pridūrė, kad šiuo metu eva-
kuojami kalnuose gyvenantys žmo-
nės, dauguma dėl gaisro dūmų keliamo
pavojaus. ,,Mano žiniomis, tose vieto-
se gyvenančių lietuvių nėra. Kiek ži-
nau, mano pažįstami yra saugūs”, –
sakė pašnekovė.

Lietuvos Garbės konsulė Califor-
nijoje Daiva Valerija Navarrette irgi
patvirtino, kad kol kas jos nepasiekė ži-
nios apie nukentėjusius ar ugnies ke-
liamo pavojaus zonoje atsidūrusius
lietuvius. 

,,Orange County gyvena nemažai

lietuvių, tačiau jie ‘Facebook’ skel-
bia, kad yra saugūs. Paprastai di-
džiausias gaisrų pavojus kildavo ru-
denį, kai ima siausti karšti vėjai. Ta-
čiau šiais metais susidarė nenormali
situacija. Tiek gaisrų, kiek šiemet jau
yra kilę Californijoje, dar nebuvo nė
vienais metais”, – sakė D. V. Navarrette.

LR generalinio konsulato Los An-
geles antroji sekretorė Agnė Gurevi-
čienė informavo, kad konsulato dar-
buotojai stebi Holy Fire situaciją. 

,,Šiuo metu Californijoje siaučia
gal 20 gaisrų. Tačiau kai kurie jų yra
baigiami gesinti, kitus pavyko apmal-
šinti. Ugniagesių pranešimu, kol kas

Lietuviai Holy Fire apylinkėse: 
dangų gožia juodi dūmai

pavyko sutramdyti vos 5 procentus
Holy Fire gaisro. Netrukus paskelbsi-
me informaciją savo ‘Facebooke’, nu-
rodysime telefonus, jais gali skam-
binti žmonės, kuriems reikia pagalbos.
Kaip galėdami stengsimės jiems pa-
dėti”, penktadienio vidurdienį ,,Drau-
gui” sakė A. Gurevičienė. 

Info: Gaisras, vadinamas Holy Fire,
kilo Clevelando nacionaliniame parke,
vietovėje, pavadintoje Holy Jim Cayon.
Šiuo metu (penktadienio žiniomis) ugnis
yra apėmusi daugiau kaip 10 tūkstančių
akrų teritoriją. Nustatyta, kad  šis milži-
niškas gaisras kilo dėl padegėjo kaltės. Po-
licija sulaikė 51-erių įtariamąjį Forrest Gor-
don Clark.  Jam pateikti įtarimai padegi-
mu bei kitais kriminaliniais nusikalti-
mais.

Įtariama, kad Holy Fire vardu pavadintas gaisras įsiplieskė ne savaime: jau yra suimtas
padegimu įtariamas vyras.                                               Nuotraukos iš interneto
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Š E Š TA D I E N I O  P O K A L B I A I

Hustone gyvenanti lietuvė verslininkė Dan-

guolė Altman – moteris, kurios energi-
jos, proto ir verslumo galėtų pavydėti

daugelis. Baigusi prestižinius Harvardo ir Ya-
lio universitetus, ten įgijusi verslo žinių, ji daug
metų sėkmingai darbuojasi kliniki-
nės farmacijos vadybos srityje.
Šiais metais už pasiekimus versle
yra išrinkta į labiausiai savo darbais
pasižymėjusių pasaulio lietuvių
moterų šimtuką. D. Altman – viena
iš ,,Baltic-American Freedom Foun-
dation” (BAFF) direktorių valdy-
bos narių. Nuo pat jaunystės dirb-
dama lietuvybės labui, ji į šį darbą
įtraukė ir savo vyrą, William Carl Alt-
man, kuris jau keliolika metų yra
Lietuvos garbės konsulas Texaso
valstijoje. Pokalbis su D.  Altman –
apie tai, kas jai gyvenime yra svar-
biausia: darbą, šeimą ir visuome-
ninę veiklą.  

Sakėte, kad Lietuva ir šeima Jums yra arčiausiai šir-
dies. Papasakokite apie savo šeimą.

Mano tėvai – Renata Pakštytė ir Julijonas Špa-
kevičius į Ameriką atvyko iš Lietuvos, iš kurios pa-
sitraukė baigiantis  Antrajam pasauliniam karui. Jie
susipažino ir susituokė Bostone. Aš gimiau Ameri-
koje, esu amerikietė, tačiau kartu esu lietuvė. Lie-
tuvybė man yra labai svarbi nuo vaikystės, ją įskie-
pijo tėvai. Mano tėtis buvo Lietuvių Bendruomenės
pirmininkas Bostone, mama taip pat dalyvavo lie-
tuvių veikloje. Vaikystėje savaitgaliais mokiausi li-
tuanistinėje mokykloje, buvau skautė, šokau tauti-
nių šokių kolektyvuose. Vėliau visą laiką stengiau-
si neatitrūkti nuo Lietuvių Bendruomenės veiklos.
Nuvykusi gyventi į naują vietą, visada pirmiausiai
ieškodavau lietuvių. Tačiau mano sutuoktiniu tapo
amerikietis William Carl Altman. Su juo susipaži-
nome Texase ir susituokėme 1989 metais. Vyras jau
tuomet domėjosi Rytų Europa, o vėliau jis visada
rėmė mano siekius dirbti Lietuvai, jos nepriklau-
somybei ir klestėjimui. Tačiau kai pirmą kartą jis
savo akimis išvydo Lietuvą, po šios kelionės grįžo dar
labiau sužavėtas ir pamilęs mano tėvų šalį. Tuo metu,
kai Lietuvos ambasadorius JAV ir Meksikai buvo Vy-
gandas Ušackas, mes su juo daug bendradarbiavome.

Jis pamatė mano vyro užsidegimą ir pakvietė tapti
Lietuvos garbės konsulu Texase. Mūsų šeimoje – ke-
turi vaikai. Vyriausias sūnus Darius yra 24-erių, jis
baigė Harvardo universitetą, šiuo metu gyvena ir dir-
ba New Yorke. Vidurinioji dukra – 22 jų Indrė. Ji bai-
gė Bowdoin koledžą ir žada tęsti studijas University
of  Texas, siekti energetikos srities magistro laipsnio.
Jauniausios dvynės – 18-metės Ilona ir Isabella. Ilo-
na studijuos Carnegie Mellon University Pittsburge,
o Isabella College of  the Holy Cros prie Bostono. Tai-
gi, šį rudenį ištuštės mūsų namai. Tačiau gera žinoti,
kad yra žmonių, kurie tave remia. Gal tai ir yra lai-
mė. Ypač, kai žinai, kad ir Dievas tau padeda. 

Liks daugiau laiko Jūsų pačios darbams ir verslo rei-
kalams?

Dar jaučiuosi pakankamai veikli, tačiau jau
nebe tiek, kaip pradėdama savo verslininkės karje-
rą. Baigusi Harvardo universitetą, kur įgijau eko-
nomikos bakalauro laipsnį, šiek tiek dirbau Was-
hingtone sveikatos konsultavimo bendrovėje, kur
teko bendrauti ir su ligoninėmis, ir su valdžios ins-
titucijomis. Po to tęsiau mokslus Yale School of  Ma-
nagement, ten įgijau verslo magistro laipsnį. Po to –
darbas Čikagoje, McKinsey and Company konsul-
tavimo firmoje. Vėliau dirbdama toje pačioje ben-
drovėje, grįžau į Bostoną. Dirbau kompanijoje ,,Fem-
Partners, Inc.”, moterų sveikatos priežiūros pa-
slaugų įmonėje (buvo jos prezidentė ir generalinė di-
rektorė – red. past.). Pastaruosius dešimt metų dir-
bu ,,Vapogenix” (ji yra šios kompanijos kūrėja ir va-
dovė – red. past.), klinikinės farmacijos įmonėje, ku-

rioje kuriami naujoviški, nenarkotiniai prepara-
tai, malšinantys skausmą.  Tyrimai sekasi neblogai,
jiems esame surinkę   apie 20 milijonų dolerių. 

Tačiau man dar labai svarbus mano darbas
,,Baltic-American Freedom Foundation”. Jos direk-
torių valdyboje esu vienintelė lietuvė. 

Kaip atsiradote šiame fonde? 
Fondas  buvo įkurtas 1994 metais, tai buvo The

Baltic-American Enterprise Fund (Baltijos – Ame-
rikos įmonių fondas), nes JAV siekė pagelbėti,  pri-
sidėti prie privataus sektoriaus plėtros Baltijos ša-
lyse. Fondas stengėsi remti augančias, perspektyvias
įmones. Per tą laiką Baltijos šalys įstojo į Europos Są-
jungą ir ekonomikos stiprinimui šio fondo pagalbos
joms nebereikėjo. Todėl turėjo keistis ir fondo tiks-
las. 2010 metais fondo vadovybė iškėlė idėją, kad ši
organizacija galėtų stiprinti ryšius tarp JAV ir Bal-
tijos šalių piliečių. Taip atsirado ,,Baltic-American
Freedom Foundation”. Tuomet nuspręsta turėti
BAFF valdyboje atstovų iš trijų Baltijos šalių. Jie no-
rėjo surasti lietuvę moterį, ekonomistę, nes iki ma-
nęs fonde dirbusi vienintelė moteris nutarė išeiti į
pensiją ir nepereiti į BAFF valdybą. Mane surado per
Liną Kojelį, kuris buvo vienas iš ,,USA- Baltic Foun-

dation” steigėjų, o aš dalyvavau  to fondo veikloje.
BAFF ėmė mane kviesti 2011 metais, pasiūlė vietą fon-
do valdyboje. Taip ir atsiradau. Noriu pabrėžti, kad
tai yra savanoriškas, neapmokamas darbas, aš jį dir-
bu jau daugiau nei 7 metus.  

Trumpai pristatykite BAFF veiklą.
Fonde yra numatytos kelios prog-

ramos. Viena iš jų yra skirta studentų
praktikai.  Čia vieno žmogaus profesi-
nės praktikos programai JAV gali būti
skiriama iki 30 tūkstančių dolerių. Į šią
sumą įeina pragyvenimui ir buto nuo-
mai skirta stipendija, kelionės išlaidos,
verslo kelionės po šalį, sveikatos drau-
dimas bei apmokama ir daugiau pa-
pildomų dalykų.

Kita yra mokslinių tyrimų prog-
rama. Čia vienam žmogui skiriama
iki 60 tūkstančių dolerių per metus. Į ją
gali pretenduoti savo tyrimų srityje ne-
mažai pasiekę mokslininkai. Per metus
tokios stipendijos skiriamos 5–10-čiai
mokslininkų. 

Dar viena programa vadinasi ,,Bal-
tijos-Amerikos dialogas”. Ji skatina
tarptautinį bendradarbiavimą ir dia-
logą tarp JAV ir Baltijos šalių įvairių
sričių specialistų. Gali kreiptis įvairios

Lietuvos organizacijos, kad būtų apmokėta JAV spe-
cialistų, konsultantų kelionė į Lietuvą, Latviją ar Es-
tiją. Taip pat ir iš šių šalių į tarptautines konferen-
cijas susiruošę specialistai gali kreiptis paramos. Tie-
sa, tai bus vienkartinė, palyginti nedidelė suma, iki
5 000 dolerių, kuri padengs kelionės išlaidas  ir pra-
gyvenimą kitoje šalyje renginio metu. Per metus pa-
gal šią programą paremiama apie 20 žmonių.

Taip pat BAFF jau antrus metus kartu su JAV
ambasada ir Amerikos-Lietuvos verslo taryba skel-
bia inovatyviausių įmonių Lietuvoje, Latvijoje ir Es-
tijoje, rinkimus. Pirmos vietos laimėtojai įteikiama
10 tūkstančių dolerių premija, antrosios – 5 tūks-
tančių dol. apdovanojimas. Praėjusių metų pirmosios
vietos laimėtoja Lietuvos įmonė ,,Vittamed”, antro-
ji vieta atiteko ,,Deeper”. Šios dvi įmonės buvo iš-
rinktos iš maždaug dvidešimties, kurios buvo pa-
teikusios savo kandidatūras. Premijos buvo įteiktos
Vilniaus universiteto Auloje.

Ko gero, yra žmonių, kurie iki šiol nebuvo girdėję apie
BAFF veiklą ir jo teikiamas galimybes. Todėl ,,Draugo” po-
kalbis su Jumis turėtų kai kam suteikti vilčių su fondo pa-
galba tobulinti savo profesines žinias. Dėkoju už pokalbį.

Altman visa šeima pietinėje Afrikoje safaryje. D. Altman archyvo nuotraukos

Šimtmečio moteris:
laimė – turėti žmonių, kurie tave remia

Sutuoktiniai Danguolė ir William C. Altman.

BAFF Lithuanian Innovation Award. D. Altman su pirmos
vietos laimėtoju bendrovės ,,Vittamed" technikos direk-
toriumi Evaldu Kalvaičiu.
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TELKINIAI

Atkelta iš 1psl.

– Baigusi studijas Lietuvos edukologi-
jos universitete sugalvojai mokslus tęsti už-
sienyje. Tais laikais tai buvo, manyčiau, drą-
sus sprendimas. Kaip gimė šis sumanymas? 

– Nebuvau pirmoji, iš Lietuvos atvy-
kusi studijuoti į PLB Lituanistikos
katedrą  University of  Illinois at Chi-
cago (UIC). 1999 metais ten radau jau
keletą Lietuvos studentų, vienus ma-
gistrantūros, kitus – doktorantūros
programoje besimokančius. 

Mano pačios sprendimas vykti
studijuoti svetur buvo sąlygotas dvie-
jų pagrindinių priežasčių. Pirmoji – po
šešerių studijavimo Lietuvoje metų
(ketverių bakalauro ir dvejų magist-
rantūros) nenorėjau dar tiek pat laiko
praleisti lietuviškame universitete.
Kai baiginėjau magistro programą,
nepriklausomos Lietuvos aukštasis
mokslas žengė pirmuosius žingsnius,
dar tik buvo kuriamos naujos dokto-
rantūros programos, dėstytojų apy-
kaita buvo menka, o nauji literatūros
teorijos kursai egzistavo tik jų pačių
galvose ar – geriausiu atveju – popie-
riuje. Todėl perspektyva su tais pačiais
dėstytojais, nors ir išskirtiniais (ba-
kalauro programoje Vilniaus pedago-
giniame universitete man dėstė tokie
profesoriai kaip šviesaus atminimo
Albertas Zalatorius, Irena Veisaitė,
Dovydas Judelevičius, Vytautas Mar-
tinkus, Vanda Juknaitė, Kęstutis Nas-
topka ir kt.), praleisti dar keletą metų
neviliojo. Antroji išvykimo į Čikagą
priežastis buvo noras pramokti anglų
kalbos. Ir, žinoma, viliojo galimybė il-
gesniam laikui išvykti pagyventi sve-
tur, įgyti naujos patirties, subręsti ki-
toje aplinkoje. Todėl tuometinei PLB Li-
tuanistikos katedros vedėjai prof. Vio-
letai Kelertienei pasiūlius atvykti stu-
dijuoti į Čikagą, ilgai nedvejojau. 

– Ar prieš daug metų, atvykusi studi-
juoti į UIC, galėjai įsivaizduoti, kad Tavo veik-
los laukas bus susijęs su diasporos kultū-
ros tyrimais ir įvairiapuse jų sklaida? 

– Vykdama į Čikagą, apie studijas
UIC ir apskritai savo ateitį po jų gal-
vojau labai stereotipiškai ir siaurai.
Tada net tokios šakos kaip diasporos ty-
rimai Lietuvoje nebuvo. Buvo vienas
kitas lietuvių diaspora ir išeivijoje su-
kurtais tekstais besidomintis dėstyto-
jas ir/ar mokslininkas, bet paskaitų
apie diasporą dar nebuvo siūloma, jau
nekalbant apie vien tik šiai sričiai
skirtas programas ar akademinius
kursus kaip, pavyzdžiui, vėliau Vy-
tauto Didžiojo universitete Kaune at-
siradęs kursas. 

Net ir po studijų UIC tolimesnės
savo veiklos su diasporos tyrimais ne-
siejau (mano disertacija, apsiginta li-
teratūros teorijos srityje, buvo apie
etninio kito vaizdavimą lietuvių lite-
ratūroje). Ir tik atsitiktinumo dėka – ga-
vus pasiūlymą dirbti „Drauge” – man
atsivėrė platus ir gilus lietuviškos dias-
poros laukas. 

– Kas paskatino susidomėjimą dias-
poros veikla? 

– Susidomėjimas diaspora ir jos
veikla atsirado dirbant dienraštyje
„Draugas”. Iš vienos pusės, domėtis rei-
kėjo – negalėjau leisti laikraščio, ne-
susipažinusi su jo istorija, tradicijomis,
į jo akiratį patenkančiomis lietuviš-

komis organizacijomis, apskritai lie-
tuvių kultūrine, politine ir visuome-
nine istorija Amerikoje, pagaliau pa-
čiais skaitytojais. Kuo daugiau suži-
nodavau, tuo įdomiau darėsi. Ilgai-
niui supratau, kad kur bedurtum, visur
rastum naujų, dar netyrinėtų temų. 

Dar kitokį suvokimą įgijau su ben-
draautorėmis sudarydama ir reda-
guodama knygą „Manėm, kad greit
grįšim”. Šis darbas suteikė progą pri-
siliesti prie gyvosios dipukų istorijos,
jų išgyvenimų Antrojo pasaulinio karo
metais. 

– Kokios darbo dienraščio „Draugas”
vyriausiąja redaktore patirtys? 

– Žiūrint iš dabartinio taško, mano
patirtys „Drauge” didžiąja dalimi buvo
tik geros. Ten turėjau galimybę ne
teoriškai, bet praktiškai pramokti tiek
redaktorės, tiek ir žurnalistės amato.
Daug įdomių ir naujų atradimų laukė
ir leidžiant patį laikraštį. Nepaisant
daugybės iššūkių, o gal kaip tik jų
dėka, tapau jo šimtametės istorijos da-
limi, metraštininke. 

Pradėjusi dirbti „Drauge”, supra-
tau, kad nenoriu visko keisti iš pa-
grindų, norėjau, kad pokyčiai vyktų lė-
tai, natūraliai, tarsi savaime. Svarbu
buvo ne tik penkis kartus per savaitę
(tik 2011 metais laikraštis tapo tridie-
niu) išleisti įdomų ir kuo įvairesnes ži-

nias apie Lietuvą ir Amerikos lietuvius
teikiantį leidinį, bet ir rasti bendrą kal-
bą su laikraštyje kur kas ilgiau nei aš
dirbusiais ir daugiau patirties turėju-
siais darbuotojais. 

Daug kur, bet ypač laikraščio lei-
dyboje, posakis, kad vienas lauke ne ka-
rys, galioja. Man pasisekė, kad turėjau
laimės dirbti su darbščia, užsidegimo
nestokojusia ir lojalia bendradarbių ko-
manda. Neįkainojama patirtimi lai-
kau ir savo pažintį su ilgamečiais laik-
raščio skaitytojais. Su ne vienu iš jų už-
simezgė šilti ir draugiški ryšiai. 

– Šiuo metu kaip tik randiesi JAV: jau
ne pirmus metus mokai lietuvių kalbos „Bal-
tic Studies” studentus. Kaip sekasi? Kas šiais
laikais mokosi lietuvių kalbos? 

– Kitais metais „Baltic Studies Su-
mmer Institute”, arba BALSSI švęs
25-erių metų gimtadienį. Aš pati prog-
ramoje, kiekvieną vasarą siūlančioje
intensyvius lietuvių, latvių ir estų kal-
bos kursus JAV studentams, su per-
traukomis dėstau jau vienuoliktus me-
tus. Neturėdama galimybės dėstyti
Lietuvoje, džiaugiuosi galėdama tobu-
linti savo pedagoginius įgūdžius ir
būti lietuvių kalbos ambasadore Ame-
rikoje. 

Programa man patinka dėl savo in-
tensyvumo ir pasiekiamų rezultatų.
Per aštuonias savaites, mokydamiesi

keturias valandas per dieną, studentai
išeina du akademinius semestrus. Per
tą laiką susipažįsta su pagrindine lie-
tuvių kalbos gramatika, o programos
gale jau gali susikalbėti lietuviškai. 

Savo studentus skirstau į tris gru-
pes: lietuviškų šaknų turinčius, dėl vie-
nokių ar kitokių kliūčių vaikystėje
taip ir nepramokusius lietuvių kal-
bos arba ją pamiršusius; už lietuvių iš-
tekėjusius ar vedusius arba turinčius
gerų lietuvių draugų ir Lietuvos isto-
riją, kultūrą, politiką JAV aukštojoje
mokykloje tyrinėjančius, paprastai
doktorantūros programoje studijuo-
jančius studentus. Pastaroji grupė yra
bene gausiausia ir man pati įdomiau-
sia. Bendravimas su jais leidžia ne tik
supažindinti juos su Lietuva, bet ir pri-
sidėti savo žiniomis prie jau atliekamo
ar dar tik planuojamo atlikti tyrimo,
padėti užmegzti reikalingus kontaktus
Lietuvoje bei pačiai Lietuvą pamatyti
kito – svetimšalio – žmogaus akimis.
Štai viena šios vasaros doktorantė
rašo darbą apie Lietuvos švietimą,
kita iš Holokausto. O praėjusių metų
studentė netrukus pagal Fulbright
programą atvyks į Lietuvą, kur toliau
rašys savo disertaciją. 

– Dabartinis tavo darbas – Lietuvos na-
cionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Do-
kumentų paveldo tyrimų departamento Li-
tuanistikos skyriaus vyr. tyrėja. Gal gali pa-
pasakoti, koks tai darbas? 

– Kai pradėjau dirbti vyr. tyrėja
Lietuvos nacionalinėje Martyno Maž-
vydo bibliotekoje, mano skyrius vadi-
nosi ,,Lituanika”, kaupęs ir aprašęs iš-
eivijoje išleistą ir/ar tebeleidžiamą
dokumentinį paveldą. Po vidinės re-
formos tapome Lituanistikos skyriumi,
t. y. kur kas platesnę sritį aprėpiančiu
bibliotekos padaliniu. 

Nepaisant permainų, aš pirmiau-
siai savo veiklą sieju su išeivija ir jos
rašytiniu paveldu, nors mano litua-
nistinis išsilavinimas, o taip pat re-
daktorės, žurnalistės ir vertėjos pa-
tirtys taip pat praverčia. Taigi rašau
straipsnius, rengiu parodas, dalyvau-
ju konferencijose, organizuoju ir kar-
tais vedu renginius. 

– 2014 m. gruodį buvai paskirta JAV
Lietuvių Bendruomenės atstove Lietuvoje.
Papasakok apie šią savo veiklą. 

– Šios pareigos yra labiau repre-
zentacinės. Atstovauju JAV Lietuvių
Bendruomenei įvairiuose renginiuose,
seminaruose, susitikimuose. Nors dau-
geliu atvejų visoms svetur gyvuojan-
čioms lietuviškoms bendruomenėms,
taigi ir JAV LB, puikiai atstovauja
PLB atstovė Lietuvoje Vida Bandis.
Kartais prašymo susitikti su Lietuvo-
je viešinčiais JAV LB Krašto atstovais
sulaukiu iš bendruomenės pirminin-
kės Sigitos Šimkuvienės. Neretai ten-
ka patarpininkauti tarp Lietuvos or-
ganizacijų ar/ir pavienių asmenų,
jiems ieškant kontaktų su Amerikoje
veikiančiomis lietuviškomis organi-
zacijomis, nebūtinai JAV LB. 

Anksčiau apie JAV LB į Lietuvos
spaudą rašydavau straipsnių, pasta-
ruoju metu tam pradėjo trūkti laiko.
Einu ir dar vienas visuomenines pa-
reigas. Nuo pat Zenono Rekašiaus var-
dinės stipendijos įsteigimo Lietuvių
Fonde esu šios stipendijos atstovė Lie-
tuvoje. Šį pavasarį Z. Rekašiaus sti-

Į Čikagą vis dar sugrįžtu kaip į savo antruosius namus

Dalia Cidzikaitė ,,Patriotų premijos” įteikime. (lnb.lt nuotr.)

Dalia Cidzikaitė (antra iš k.) su BALSSI studentais. Asmeninio albumo nuotr.
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pendiją įteikėme jau trečiąjį kartą –
dviem Vilniaus universiteto žurnalis-
tikos magistrantėms. Kitais metais
stipendija keliaus į VDU. 

Man šios pareigos ypač brangios,
nes Zenoną laikau savo žurnalistikos
mokytoju, nors tada, kai jos mokiausi,
skaitydama „Akiračių” korektūras jo
namuose Wilmette, dar nežinojau, jog
praėjus keletui metų pati imsiuosi
žurnalistikos ir redagavimo plunksnos. 

– Kartais atrodo, kad įvairiose pasau-
lio šalyse gyvenantys lietuviai nesusikalba
tarpusavyje. Ką reikėtų daryti, kad visi savo
darbus dirbtume „vardan tos...”? 

– Turint omenyje, kad šiais laikais
turbūt nėra nė vieno pasaulio kampe-
lio, kuriame negyventų lietuviai, tur-
būt būtų naivu tikėtis išgirsti vieną ir
vieningą išeivijos balsą. Be to, žmogus
žmogui nelygus – į lietuvišką veiklą
žmonės ateina įvairių ketinimų ir tiks-
lų vedini, gal todėl darbas „vardan
tos...” kartais pavirsta visai kuo kitu. 

Tačiau ten, kur labai norima, kur
vyrauja sutarimas ir entuziazmas, no-
ras parodyti aplinkiniams, o ir pa-
tiems sau, jog esame stiprios, gyvy-
bingos ir nepaprastai kūrybingos tau-
tos dalis, gimsta gražūs dalykai, orga-
nizuojami įdomūs ir prasmingi rengi-
niai, buriamasi į būrelius, šokama,
dainuojama, mokoma(si) lietuvių kal-
bos ir papročių, kuriama nauja maža
Lietuva. Tų lietuvėlių visada buvo,
bus jų ir ateityje. 

– Pokalbių knyga „Manėm, kad greit
grįšim. 18 pokalbių apie pasitraukimą į Va-
karus 1940–1944” (Vilnius: ,,Aukso žuvys”,
2014), kurią sudarė Dalia Stakytė Anysie-
nė, Laima Petrauskaitė VanderStoep ir Tu,
buvo itin palankiai įvertinta skaitytojų, li-
teratūros kritikų. Už nelengvą istorinę atmintį
be interpretacijų šis leidinys apdovanotas
garbinga „Patriotų premija”. Ką Jums,
knygos sudarytojoms, reiškia šis apdova-
nojimas? 

– Aš asmeniškai „Patriotų premi-
ją” vertinu kaip mūsų ilgo ir kruop-
štaus darbo įvertinimą. Džiugina ir tai,
kad Lietuvoje buvo pastebėta ne tik to-
kios tematikos, bet ir tokio žanro – sa-
kytinės istorijos – knyga. 

Mano bendraautorėms, Laimai
Petrauskaitei VanderStoep ir Daliai
Stakytei Anysienei, knyga tapo proga
Lietuvos skaitytojus supažindinti su jų
tėvų ir pažįstamų istorija, trauminiais
išgyvenimais, jiems neplanuotai pali-
kus tėvynę ir daugeliui metų gyve-
nant atplėštiems nuo tautos kamieno,
Amerikoje kuriant savąją įsivaizduo-
jamą Lietuvą. 

Kai savo bendraautorėms prane-
šiau apie mūsų knygai paskirtą pre-

miją, viena iš jų parašė, jog turbūt sun-
ku būtų rasti patriotiškesnę knygą už
mūsų, nors nei „JAV LB Sakytinės is-
torijos projektas”, pagal kurį knyga pa-
rengta, nei pati knyga tikrai tokio tiks-
lo sau nekėlė. 

– 2017 m. buvo išleista anglų kalba
(„We Thought We’d Be Back Soon. 18 Sto-
ries of Refugees 1940–1944”). Kaip gimė
šis sumanymas? 

– Kai lietuvišką knygą pristatinė-
jome Pasaulio lietuvių centre, kažkas
iš salės paklausė, ar negalvojame kny-
gos išleisti ir angliškai, juk tiek daug
jaunos kartos Amerikos lietuvių jau ne-
kalba, tuo labiau – neskaito lietuviškai.
Čia pat keletas žiūrovų pasisiūlė padėti
su vertimu, tad mes, entuziazmo pa-
gautos, ėmėme ir prisižadėjome. Ir
nors knygos vertimo, vėliau redagavi-
mo darbai užtruko ilgiau nei planavo-
me, tikrai nesigailime, kad mūsų po-
kalbių knygą šiandien gali perskaity-
ti ir jau tik angliškai kalbantys lietu-
vių kilmės amerikiečiai bei JAV lie-
tuvių ir apskritai emigrantų Amerikoje
istorija besidomintys žmonės. Labai ti-
kimės, jog ir angliška knyga suras
savo skaitytojų ratą. Kol kas jai tai vi-
sai neblogai sekasi. 

– Esi išvertusi kelias knygas. Ar Tau įdo-
mus vertėjos darbas? Su kokiais iššūkiais
susiduri versdama knygas? Kaip tos knygos
Tave suranda ar Tu jas surandi? 

– Vertėjos darbo paragavusi dar stu-
dijų UIC laikais (kartu su bendramoksle
Aušra Veličkaite išvertėme Kanados
lietuvės Irene Guilford romaną „The
Embrace”), visą laiką galvojau, kad, pa-
lankiai susiklosčius aplinkybėms, su-
grįšiu prie vertimo. Didelių kalnų šio-
je srityje nesu nuvertusi, bet, jei matau,
kad vertimas atitinka mano turimus
įgūdžius, kompetenciją ir man patinka,
darbo imuosi. Ypač patinka versti filmų
subtitrus, gal todėl, kad jie turi būti
trumpi, aiškūs, gyvai perteikti dialogą,
tiksliai veikėjo emocijas ir mintis, at-
spindėti jo gyvenimišką patirtį, socia-
linę padėtį ir pan. 

– Kai š. m. gegužės mėnesį buvome su-
sitikusios Vilniuje, Tavęs paklausiau, ar ne-
norėtum grįžti į JAV. Atsakei, kad šiuo metu
turi labai daug ir įdomių projektų ir kad veik-
los Lietuvoje Tau netrūksta. Gal gali papa-
sakoti apie įdomiausius šiuo metu daromus
projektus? 

– Šių metų gegužės gale į spaus-
tuvę atidavėme Reginos Narušienės
sudarytą dokumentų knygą „Lai gy-
vuoja laisva Lietuva! JAV lietuvių in-
dėlis atkuriant Lietuvos valstybingu-
mą” (knygą finansavo Valdovų rūmų
paramos komitetas JAV). Buvo nepa-

prastai įdomu vartyti dokumentus
apie man žinomus ir visiškai negirdė-
tus lietuvių Amerikoje veiklos faktus.
Knygą birželio pradžioje išleido „Va-
gos” leidykla. Man sugrįžus į Vilnių,
planuojame ją pristatyti Lietuvos na-
cionalinėje Martyno Mažvydo biblio-
tekoje. 

Jau kuris laikas redaguoju lietu-
vių skautų rengiamą, 100-mečiui skir-
tą knygą. Tikiuosi, jog viena iš pla-
nuojamų knygų – apie Lietuvos skau-
tus ir jų veiklą po atsikūrimo – pasi-
rodys dar šių metų vėlyvą rudenį. 

– Keturiolika metų praleistų JAV – ne-
mažas laiko tarpas. Kokie gražiausi ir liūd-
niausi prisiminimai iš šio gyvenimo laiko-
tarpio? 

– Matyt, tokia jau žmogaus pri-
gimtis, kad kuo daugiau metų jį skiria

nuo kokio nors įvykio ar gyvenimo eta-
po, tuo gražesnėmis spalvomis jis jį pie-
šia. Žinoma, kad per tuos nepilnus ke-
turiolika metų buvo visko – ir sunkes-
nių, ir liūdnesnių dienų, ypač studen-
tavimo laikais, ir itin stiprių išgyve-
nimų. 

Nuskambės banaliai, tačiau iš-
mokau vertinti visą ir visokią patirtį,
nes ji – sudėtinė mano asmenybės da-
lis, be jos šiandien nebūčiau tokia, ko-
kia esu. Be to, gyvenimas Amerikoje
padovanojo man daug įdomių pažinčių
ir draugysčių, dalis kurių tebesitęsia
ir šiandien. Gal todėl ir į Čikagą vis dar
sugrįžtu kaip į savo antruosius na-
mus.

– Nuoširdžiai dėkoju už pokalbį ir lin-
kiu Tau kuo geriausios kloties visuose Tavo
darbuose ir sumanymuose. 

Iš k.: JAV Lietuvių Bendruomenės atstovė Lietuvoje dr. Dalia Cidzikaitė sveikina ,,Globalios
Lietuvos apdovanojimų – 2014” už viso gyvenimo nuopelnus laureates PLB pirmininkę
Danguolę Navickienę ir ,,Lietuvos vaikų vilties” pirmininkę Gražiną Liautaud. 

pasauliolietuvis.lt/ nuotr.

Gyventojų nusiteikę įteisinti dvigubą 
pilietybę,  bet skaičiai nepakankami

Referendume dėl dvigubos pilietybės dalyvautų 57 proc. šalies gyventojų,
už tokią Konstitucijos pataisą linkę pasisakyti 71 proc. gyventojų, rodo Už-
sienio reikalų ministerijos (URM) užsakymu atlikta apklausa.

Kaip pažymi ministras Linas Linkevičius, tokio skaičiaus gyventojų ne-
pakaktų Konstitucijos straipsniui dėl pilietybės pakeisti – tam reikia,
kad „už” balsuotų daugiau kaip pusė visų balso teisę turinčių valsty-

bės piliečių.
Pasak L. Linkevičiaus, apklausos rezultatai rodo stiprų gyventojų nu-

siteikimą įteisinti dvigubą pilietybę, bet „tokio prognozuojamo balsavimo
rezultato dar nepakaktų Konstitucijai pakeisti”.

Liepos pabaigoje atliktos apklausos metu gyventojų buvo klausiama,
ar jie pritaria, kad būtų nustatyta, jog pagal kilmę Lietuvos pilietis, įgijęs
Euroatlantinės integracijos kriterijus atitinkančios kitos šalies pilietybę,
neprarastų Lietuvos pilietybės.

Tam visiškai pritarė 33 proc. ir buvo linkę pritarti 38 proc. apklaustų-
jų, tad iš viso dvigubos pilietybės įteisinimą palaiko 71 proc. gyventojų. Prie-
šingą nuomonę išreiškė 12 proc. gyventojų: 5 proc. nepritaria visiškai, 7 proc.
yra linkę nepritarti.

Kaip rodo apklausos duomenys, visišką pritarimą dažniau išreiškė aukš-
čiausio išsimokslinimo respondentai ir mažesnių miestų gyventojai.

Klausiami, ar dalyvautų referendume, jei jis vyktų 2019 metais, teigiamai
atsakė 57 proc. gyventojų, neigiamai – 16 proc., o 27 proc. sakė esantys ne-
apsisprendę.

Apklausą įmonė „Spinter Research” atliko liepos 17–24 dienomis, ap-
klausta 1012 šalies gyventojų.

Politikai svarsto galimybę su prezidento rinkimais kitais metais
skelbti referendumą dėl dvigubos pilietybės įteisinimo. Dvigubos pilietybės
galimybės siekia išeivių bendruomenė.

Konstitucijoje įtvirtinta, kad išskyrus įstatymo numatytus atskirus at-
vejus, niekas negali būti kartu Lietuvos ir kitos valstybės pilietis. Ši Kons-
titucijos nuostata keičiama tik referendumu.

Emigravusieji po nepriklausomybės atkūrimo 1990 metų kovo 11 die-
ną šiuo metu, išskyrus kai kurias išimtis, negali turėti dvigubos pilietybės.

Konstitucinis Teismas anksčiau yra pažymėjęs, kad dviguba piliety-
bė negali būti paplitęs reiškinys, todėl Konstitucijai prieštarautų dvigu-
bos pilietybės įteisinimas įstatymu tiems žmonėms, kurie išvyko iš šalies
po nepriklausomybės atkūrimo.

BNS

E. Genio/LRT nuotr.



6 2018 RUGPJŪČIO 11 D., ŠEŠTADIENIS DRAUGAS

IŠ ATEITININkŲ GYVENIMO

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

Moksleivių stovyklos prisiminimai
KRISTINA BARŠKĖTYTĖ

Šią vasarą daug moksleivių ateitininkų
vyko į Lietuvą dalyvauti Dainų šventėje. Ka-
dangi jų kelionės tėvynėje užsitęsė, mažiau
stovyklautojų dalyvavo Moksleivių sto-
vykloje Dainavoje. Į stovyklą, kuri vyko
birželio 8–15 d., atvažiavo tik apie 80 moks-
leivių. Nors stovykla buvo mažesnė, mano
nuomone, ji vis tiek buvo puiki. Stovyklos
tema – ,,Užkurk meilę”. Mes stengėmės tai
daryti per savo tikėjimą, draugystes, džiaug-
damiesi Michigano gamta. Man liko daug
gerų prisiminimų.

Vyriausi stovyklos vadai buvo Vik-
tutė Siliūnienė, Daiva Kisielienė,
Dalia Lietuvninkienė, o kapelio-

nas, atvykęs iš Toronto – kun. Nerijus
Šmerauskas. Jie rūpinosi mus kasdien
užimti, pamokyti, prajuokinti ir jeigu
kam reikėjo – paguosti. Rimas Barš-
kėtis apsiėmė būti komendantu. Jis pa-
sistengdavo rytą pirmas atsibusti ir pa-
spausti dujinę dūdą, pažadindamas
stovyklautojus. Dieną pradėdavome
mankšta, bandydami nusikratyti mie-
go likučių. Nežinau, kaip sekėsi ber-
niukams, bet mergaitės šio ankstyvo

ryto užsiėmimo purtėsi. Kelioms net
pasisekė pasislėpti nuo vadovų ir per
visą stovyklą likti nesimankštinus.
Po mankštos likdavo vos 20 minučių
pasiruošti vėliavų pakėlimui ir sto-

2018 m. Moksleivių ateitininkų stovyklos dalyviai, Dainavoje.
Onos Žekonytės nuotraukos

vyklinės dienos pradžiai. Kas rytą kel-
davom vėliavas giedodami Lietuvos
himną, o vakare, jas nuleidžiant, At-
eitininkų himną.

Ryto programa – įvairūs užsiėmi-
mai būreliuose. Rašėme stovyklos laik-
raštėliui, kurį suredagavo Renata Stan-
kuvienė, sportavome, mokėmės šokti.
Vyko kepimo pamokos, meno kūri-
mas, atviri pokalbiai ateitininkų pa-
saulėžiūros bei tikėjimo temomis. Po-
piet – laisvalaikis Spyglio paplūdimy-
je, o po to – mūsų pačių pasirinkti už-
siėmimai: knygų skaitymas su disku-
sijomis, kepimas, menas, filmų būrelis,
krepšinis, ,,frisbee” mėtymas, drama
ir tautiniai šokiai. Aš pasirinkau da-
lyvauti tautinių šokių pamokoje, kurią
vedė ilgametė „Grandies“ šokėja Dai-
na Polikaitytė. Kitus būrelius vedė
vadovai Sabyna Sandovol, Zigmas ir
Mantas Kisieliai, Andrius Dunčia,
Ona Žekonytė, Morta Baltrušaitytė ir
Ariana Žliobaitė. Ūkvedys buvo Vincas
Rušėnas. 

Vakarinės programos buvo itin
smagios. Net kai dienos metu kas ne-
malonaus atsitikdavo, vakarinės prog-
ramos prasklaidydavo liūdnesnes min-
tis, duodamos suprasti, jog gyveni-
mas ne toks sunkus kaip galvojau.

Man ypač atmintinas liko
susikaupimo vakaras,
kurį vedė Andrius Dun-
čia. Keli moksleiviai
kalbėjo apie savo tikė-
jimą ir kaip jie su-
pranta Dievo teigia-
mą veikimą jų gyve-
nimuose. Man pati-
ko šitas vakaras ne
dėl to, kad aš bū-
čiau labai rimta,
bet todėl, kad visi
nuoširdžiai dali-
josi, kas jiems
guli ant širdies. Niekas nesi-
varžė, kiekvieno pasisakymas buvo
kitų pagarbiai ir su meile priimtas. Aš
pati rimtai svarstau tapti vienuole ir
meldžiuosi Dievui kas dieną, klaus-
dama, kaip galiu savo gyvenimu Jam
geriausiai tarnauti. Susikaupimo va-
kare mačiau, kad nesu viena tokia – ir
kiti apie savo tikėjimą svarsto rimtai.

Stovykloje buvo nemažai abitu-
rientų – tai stovyklautojai, kurie šį pa-
vasarį baigė gimnaziją ir jau kitais me-
tais su mumis nebestovyklaus. Liūdna,
kad jie nebegrįš, bet gal sugalvos būti
mokytojais ar vadovais stovykloje?
Tarp abiturientų buvo Patricija Kil-

Studijų savait galis

Š. Amerikos ateitininkai rengia Studijų
savait galį Darbo dienos savaitgalį,
rugpjūčio 31 – rugsėjo 3 d., ALRKF jau-
nimo stovykloje Dainavoje.

Kviečiame registruotis. 

Atsiųskite  Romai Kuprienei žinutę el.
paštu mamaroma@gmail.com pra-
nešdami, kad ketinate savaitgalyje da-
lyvauti. Jums bus išsiųsta registracijos
anketa.

,,Kur manasis, tas didysis šaukštas?” Stovyklos šeimininkių

padėjėjos, iš k.: Alytė Katiliūtė , Liucė Siliūnaitė, Ema Šlajūtė ir

Daiva Biliūnaitė.

Stovyklos komendantas Rimas Barškėtis

Vaizdas iš Moksleivių ateitininkų sąjungos narių suvažiavimo, įvykusio per vasaros stovyklą Dainavoje. Pagrindinį žodį taria stu-
dentė Ariana Žliobaitė.

manaitė iš Lietuvos. Ji man pati sakė,
kad jai patiko bendrauti su tokiu mie-
lu moksleivių būriu, kurie moka juo-
kauti ir kalba lietuviškai. 

Ši stovykla buvo labai įdomi ir ti-
kiuosi, kad kitais metais bus dar ge-
resnė. Ne todėl, kad kitais metais gal
susirinks daugiau stovyklautojų, bet
todėl, kad moksleiviai – ar jų mažiau,
ar daugiau – sugrįžta su vis didesniu
entuziazmu į tą mažąją Lietuvą, kuri
vadinasi Dainava.

Iki kitų metų, Dainava laukia
visų!
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Gerbiami studijų savaitės dalyviai,
visų pirma noriu nuoširdžiai pa-

dėkoti renginio organizatoriams už
malonų pakvietimą ir sudarytą progą
kreiptis į Jus. Kennebunkporte turėjau
džiaugsmo lankytis 2013 m. Ateitinin-
kų sendraugių studijų savaitėje ir pri-
statyti dokumentinį filmą  „Sielų dak-
taras”, apie dr. Petrą Kisielių. Buvo ma-
lonu susipažinti su tėvų pranciškonų
sukurta lietuvių poilsio ir kultūros
erdve, kuri daugelį dešimtmečių tar-
navo ne vien kaip poilsingų susitikimų,
laisvalaikio praleidimo vieta, bet ir
kaip rezisten cinės minties, ištver-
mingos politinės kovos už Lietuvos
laisvę ir nepriklausomybę atsparos
taškas. Reikėtų knygos aprašyti Ken-
nebunkporte vykusius lietuvių rengi-
nius, susitikimus, čia gimusias ir su-
brandintas kultū rinių iniciatyvų, lie-
tuvybės išlaikymo, politinių akcijų
mintis, jų sklaidą, paliktus pėdsakus
gyvenime.

Suprasti nusiteikimus gyventi

Man buvo pranešta, kad skaitysiu
paskaitą vietoje Sauliaus Sužiedėlio –
šiam negalėjus atvykti ir kalbėti apie
Lietuvos kelią per pastarąjį šimtmetį,
kai jos žmonės galėjo džiaugtis ir lais-
vės metais, ir išgy venti sunkią oku-
pacijų negandą. Iš karto turiu pasakyti,
kad visavertiškai pavaduoti prof. S. Su-
žiedėlio nemanau kad galėsiu – pir-
miausiai dėl to, kad apžvelgti šimt-
mečio epochą ir išryškinti esminius jos
momentus, lemiančius mūsų dabartį,
reikėtų kur kas daugiau laiko. Kita ver-
tus, ne į visus XX a. Lietuvos istorijos
tarpsnius esu vienodai gerai įsigilinęs.
Todėl savo temą norėčiau susiaurinti
ir kalbėti apie tai, kodėl būdami pa-
vergti taip atkakliai kovojome už savo
laisvę, bet ją atgavę, regis, palaips-
niui prarandame valią ją ginti?

Kaip atspirties tašką imsiu vieną
tamsiausių XX a. Lietuvos istorijos
laikotarpių, būtent, vokiečių okupaci-
jos metus, kai užgriuvusi priespauda
pražudė šimtus tūkstančių Lietuvos
žmonių, ir pastarųjų dešimtmečių jau
nepriklausomos Lietuvos raidą, ku-
rią teko stebėti ir sekti pačiam, kaip Są-
jūdžio dalyviui, o paskui – įvykių bei
raidos proceso komentatoriui. Tas is-
torinių sąlygų kontrastas, kuriomis
reiškėsi lietuvių valia būti, kovoti ir iš-
likti (arba rezignuoti ir pasiduoti),
man atrodo, galėtų padėti geriau su-
prasti ir dabarties lietuvių Lietuvoje,
ir užsienyje nusiteikimus bei ryžtą
gyventi.

Sutinku su prof. S. Sužiedėliu, kad
holokaustas buvo esminis XX a. Lie-
tuvos istorijos įvykis, kadangi žmonių
naikinimo mastas analogo tame am-
žiuje neturi. Lietuva skiria daug dė-
mesio šio įvykio studijoms, aukų at-
minimo įamžinimui, švietėjiškai veik-
lai. Atidumu temai nedaug šalių, kurių
teritorijose šita piktadarybė buvo vyk-
doma, gali prilygti Lietuvai. Ir tai ge-
rai. Tai padeda mums patiems giliau
pažinti istoriją, brandžiau suvokti
praeitį, geriau suprasti priežastis, ku-
rios sukėlė aną socialinę katastrofą ir
esminę Lietuvos visuomenės struktū-
rinę permainą.

Tačiau holokaustas nebuvo vie-
nintelė Lietuvą ištikusi Antrojo pa-
saulinio karo neganda. Pastaruoju
metu Lietuvoje ir užsienyje atsiranda
autorių, kurie imasi beveik fantastinio
žanro kūrinių, mažai susijusių su is-
torine tikrove, tačiau pristatančių save
kaip „proveržį istorijos tyrinėjimuose”,
vaizduojant lietuvius jau ne tik kaip ho-
lokausto vykdytojus, bet ir kaip jo „su-
manytojus”.

Tokie kliedėjimai su istorine tik-
rove nesusiję. Tačiau mielai išnaudo-
jami Lietuvai priešiškos propagandos,
siekiant parodyti, kad Lietuva ir kitos
Baltijos valstybės tėra istoriniai ne-
susipratimai. Jos niekada nebuvo de-
mokratiškos, buvo valdomos profašis-
tinių, nacionalistinių, diktatorinių re-
žimų praeityje, pasireiškusios akty-
viu kolaboravimu su naciais, susite-
pusios holokausto tragedija, o ir dabar
nusiteikusios „rusofobiškai”, perse-
kiojančios savo na cionalines mažu-
mas, „provokuojančios” Rusiją, nede-
rančios prie nuosaikios Europs Są-
jungos užsienio politikos, nes jas valdo
„nepribaigtų fašistų” (Rusijos URM
viešųjų ryšių vadovės Marijos Zakha-
rovos terminas), antisemitinės ir civi-
lizacijos pažangai priešiškos jėgos. 

Tačiau istorija kur kas sudėtin-
gesnė.

Prieš abu įsibrovėlius

„Svarbu pabrėžti faktų istoriją,
nes mums brukamos interpretacijos”
– yra pastebėjęs Vytautas Lands bergis,
komentuodamas tragiškąjį Antrojo pa-
saulinio karo metų Lietuvos istorijos
tarpsnį.

Būtent šio laikotarpio istorijos
aiškinimuose vyrauja interpretacijos.
Faktų istorija pristatoma rečiau. Arba
kalbama tik apie „dalies faktų” istori-
ją. Imami paskiri faktai. Atsiejami
nuo istorinio konteksto. Ir komentuo-
jami iš dabartinio mūsų žinojimo aukš-
tumų. Ignoruojant tai, kad žmonės,

kurie tada veikė, darė apsisprendi-
mus, ėmėsi atsakomybės ir rizikos,
nežinojo ir negalėjo žinoti to, ką žino-
me dabar mes, praėjus trims ketvir-
čiams amžiaus po tų įvykių.

Istorikas Augustinas Idzelis, kuris
taip pat yra ir teisės mokslų daktaras,
neseniai sakė: „Pasakysiu kaip advo-
katas: mes per daug reaguojam į kal-
tinimus ir pamirštam savo pačių na-
ratyvą, savo pačių pasakojimą. Mes tin-
kamai nepristatom savo istorijos, bet
mes visa laiką reaguojam. Reikia ma-
žiau reaguoti, bet reikia daugiau ir gi-
liau tyrinėti šį laikotarpį ir pradėti kal-
bėti faktais. <...> Mes turime patys ra-
šyti savo istoriją ir ją pristatyti pa-
sauliui, ne nuolat teisintis. Mes, pa-
vyzdžiui, šiandien tiksliai nežinome,
kiek buvo 1941 m. sukilėlių, kiek jų
žuvo, kiek jų nukentėjo nuo komunis-
tų, nuo NKVD, o kiek nuo nacių Ges-
tapo. Šiandien daug kas net nesusi-
mąsto, kad dalis tų žmonių, kurie da-
lyvavo sukilime Kaune, nukentėjo nuo
Gestapo. Mes nukentėjome ne tik nuo
Maskvos, mes nukentėjome ir nuo Ber-
lyno. Bet apie tai mes nekalbame.”

Prezidento Kazio Griniaus ir mi-
nistrų Mykolo Krupavičiaus bei Jono
Aleksos memorandumas vokiečių ge-
neraliniam komisarui Kaune yra vie-
nas iš tų itin reikšmingų istorinių fak-
tų, kurie ne tik liudija, kokią aukštą
kainą lietuviams teko sumokėti už
priešinimąsi vokiečių imperialistinei
ir kolonijinei naikinimo politikai, bet
ir padeda geriau suprati tą laikmetį bei
jo tragizmą.

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

Už šį memorandumą signatarai
sumokėjo brangiai. Visi trys buvo su-
imti, iškvosti ir ištremti. Prezidentas
K. Grinius, įvertinus jo garbų amžių
(tuo metu buvo 75-erių), išsiųstas į
Sasnavos bažnytkaimį, Marijampolės
apskrityje, o 56-erių M. Krupavičius ir
62-iejų J. Aleksa – į Rytprūsius. Jie ten
sėdėjo kalėjimuose ir buvo tardomi
toliau. Vėliau ištremti į Vokietiją. Visi
trys atiduoti Gestapo nuožiūrai. 

Ką pasakė šie garbūs Lietuvos
valstybės vyrai, kas taip užrūstino
okupantą? Jie pasakė tiesos žodį: „Šian-
dien lietuvių tauta yra pastatyta į to-
kias sąlygas, kuriose ji neturi jokios ofi-
cialios institucijos, jokios visuomeni-
nės organizacijos, kuri galėtų pareikšti
jos nusistatymą opiais ir svarbiais lie-
tuvių tautai klausimais. Dėl to mes, že-
miau pasirašiusieji, esame priversti pa-
sisakyti šiuo skaudamu klausimu.
Esame visiškai įsitikinę, kad mūsų
nuomonė šiuo klausimu pilnai atitin-
ka ir plačiosios lietuviškosios visuo-
menės nusistatymą.”

Pažvelkime į istorinį kontekstą,
kuriame tas memorandumas pasirodė.
Štai tik žiupsnis to meto faktų bei am-
žininkų liudijimų.

Povilas Žadeikis (1887–1957), Lie-
tuvos atstovas Washingtone, 1941 m.
rugsėjo 3 d., jau po Laikinosios vy-
riausybės nušalinimo, įteikė notą JAV
valstybės sekretoriui Cordell Hull. Šį
dokumentą amerikiečiai suprato ir
įvertino vienareikšmiškai – kaip „nuo-
stabų Lietuvos pozicijos pristatymą”
(„excellent presentation of  Lithua-
nian position”). 

P. Žadeikis notoje rašė: „Sovietinis
okupacinis režimas savo teroristiniais
valdymo metodais ir priverstine so-
vietizacija pasižymėjo visos žemės ir
privačios nuosavybės nacionalizavi-
mu, blogu valdymu ir grobimu, masi-
niais įkalinimais bei ištrėmimais į Si-
birą, buvo nesibaigiantis košmaras
visų sluoksnių žmonėms, – taip buvo
siekiama išnaikinti visą lietuvių tau-
tą. Toks užsienio įsibrovėlių negailes-
tingumas galiausiai sukėlė spontaniš-
ką gyventojų sukilimą daugelyje vie-
tovių. 1941 m. birželio 23 d. sukilimas,
kurio metu sukilėliai patyrė didelių
nuostolių, sudarė rizikingas sąlygas
skelbti Lietuvos nepriklausomybės at-
kūrimą dar prieš įsiveržiant antra-
jam užgrobėjui. Lietuvos sukilėlių dva-
sia buvo nukreipta prieš abu įsibro-
vėlius: atsitraukiančias sovietines jė-
gas ir besiartinančias vokiškąsias. Šis
sukilimas buvo pavojingas ir atkaklus
bandymas atgauti laisvę. Esant to-
kiom sąlygom bandymas žlugo, tačiau
dvasia išliko.” 

„Lietuviai yra prieš abu – ir rau-
donuosius, ir nacius”, – 1941 m. liepą
pareiškė buvęs JAV pasiuntinys ir įga-
liotasis ministras Lietuvoje Owen J. C.
Norem. Jis sakė, kad „Lietuva yra de-
mokratijos pasienis ir kaip toks prie-
šinasi hitlerizmui, taip pat ir komu-
nizmui.” 

Nukelta į 14 psl.

Vidmanto Valiušaičio paskaita (per Skype)
Ateitininkų sendraugių studijų savaitės

Kennebunkporte dalyviams
Vilnius, 2018 m. rugpjūčio 6 d.

Kodėl kovojome už laisvę būdami pavergti,
bet nebenorime jos ginti išsilaisvinę? (I)
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RASA SĖJONAITĖ

„Čekų tauta XVII ir XVIII amžiais
kone liovėsi egzistavusi ir XIX
šimtmety tarsi iš naujo užgimė. Ji

lyg vaikas tarp senųjų Europos tautų. Tie-
sa, ji taip pat turėjo didingą praeitį, tačiau
nuo jos atskyrė dviejų šimtmečių griovys,
kai čekų kalba iš miestų pasitraukė į kai-
mus ir ja kalbėjo tik neraštingieji. Ir tarp
jų buvo kuriama kultūra. Kukli ir nuo Eu-
ropos akių visiškai paslėpta kultūra”, – taip
apie Čekiją romane ,,Pokštas” rašė pa-
saulinio garso prozininkas Milan Kundera.
Nuo 1918 iki 1992 m. ši Vidurio Europos
valstybė buvo žinoma kaip Čekoslovakija,
vėliau, po komunistų valdymo žlugimo
ir po taikios Aksominės revoliucijos, Če-
koslovakija 1993 m. sausio 1 d. buvo drau-
giškai padalinta į Čekijos ir Slovakijos Res-
publikas. Papročių ir tradicijų kultūra
saugoma trijose istorinėse Čekijos že-
mėse: Bohemijoje, Moravijoje ir Čekų
Silezijoje. Didžiausiame šios valstybės
mieste, sostinėje Prahoje, jau kelis de-
šimtmečius gyvena ir kuria lietuvė, in-
terjerų dizainerė Vaida Kraus. Šį kartą po-
kalbis su Vaida apie JAV taip mažai ži-
nomą Čekiją ir ne itin didelę ten gyve-
nančią lietuvių bendruomenę. 

Miela, Vaida, esate iš Mosėdžio, iš tos
nuostabios akmenų sostinės, garsėjančios
per visą Lietuvą ir Europą. Garsėjančios Mo-
sėdžio miestelio akmenų ,,imperatoriaus”
daktaro Vaclovo Intos unikaliu palikimu. Tad
pirmas klausimas – kokie keliai nuvedė Jus
į Čekiją ir dėl kokių priežasčių teko palikti
tokį nuostabų gimtąjį kraštą? 

Taip, gimiau ir užaugau Mosėdžio

Čekų namuose – lietuvės interjerai
miestelyje. Į Čekiją išvykau iš karto po
studijų. Maniau, kad trumpam, ko-
kiems dvejiems metams. Tuo metu
dirbau asistente prie vieno projekto ir
padėjau prižiūrėti draugų mažą dukrą.
Taip jau gyvenimas susiklostė, kad iš
dviejų planuotų metų Čekijoje gyvenu
jau dvidešimt ketvirtus. 

Dizainerės specialybės mokėtės Pra-
hoje? 

Keletą metų Prahoje dirbau kom-
panijoje, užsiimančioje konferencijų ir
renginių organizavimu. Tačiau jau-
čiau, kad sėdžiu ne savo rogėse, vidu-
je nuolat augo ir stiprėjo noras užsiimti
kūryba, o konkrečiai – dizainu. Šiuos
troškimus lėmė ir, matyt, pėdsaką
buvo giliai palikęs gimtasis Mosėdis,
kur ir formavosi mano aplinkos este-
tinis suvokimas. Iš tėvelio staliaus,
meno dailidės, paveldėjau meno kūrė-
jos gyslelę. Po nedidelių dvejonių, su-
siklosčius gyvenimo aplinkybėms, bai-
giau privačią Prahos interjero dizaino
mokyklą. Vėliau įkūriau interjero di-
zaino bendrovę ,,VaidaDESIGN”, kuri
užsiima nuosavų būstų ir komercinių
interjerų kūrimu ir realizavimu.
Džiaugiuosi dirbdama mylimą darbą ir
jau 14 metų čekams kuriu interjerus.

Čekija lietuviams pirmiausia žinoma iš
kareivio Šveiko nuotykių. Literatūros žino-
vams visada darė įspūdį Jaroslav Hašek,
Vaclov Havel, Milan Kundera kūryba, kino
gerbėjai mintinai žino režisieriaus Miloš For-
man ekrano kūrinius. Atidžiau sekantys is-
toriją vyresnės kartos žmonės Čekiją sieja
su tragiškais Prahos pavasario įvykiais, ku-
rie mano kartos  intelektualams, gyvenu-
siems už geležinės uždangos, turėjo dide-
lės įtakos formuojant patį giliausią pražū-
tingo komunistinio režimo suvokimą. Kokią

Jūs pažinojote Čekiją ir Prahą iki tol, kol ten
apsigyvenote?

Į Prahą atvykau labai jauna, bū-
dama vos 22 metų. Mano žinios apie bu-
vusią Čekoslovakiją buvo gana ribotos.
Žavėjo auksiniai Prahos bažnyčių
bokštai, Čekijos laisvės simbolis, di-
sidentas, vėliau tapęs prezidentu, dra-
maturgas, rašytojas Vaclov Havel, ku-
rio pastangomis buvo taikiai įveikta to-
talitarinė valdžia. Ir, žinoma, garsusis
Jaroslav Hašek personažas kareivis
Šveikas bei jo nemirtingos, klasika
tapusios citatos. Tik atvykusi į šią
nuostabią šalį pamačiau ir supratau,
kad čekai, kaip ir Lietuva, turėjo nueiti
nelengvą istorijos kelią, kol pagaliau
tapo nepriklausomi, iškovotą laisvę
oriai ir drąsiai apgynė nuo istorinio
melo ir komunistinio režimo. Tad
mūsų abiejų šalių praėjusio šimtmečio
istorija labai panaši. Gal todėl čia gy-
vendama nuolat jaučiu čekų supratimą
ir palaikymą, o taip pat didelį susido-
mėjimą Lietuva, jos kultūra, kalba ir
gamta. 

Suprantu, kad istoriniai sąlyčio taškai
ne kartą suartino lietuvius ir čekus politi-
niame žemėlapyje, tačiau vis dėlto ryškus
mentalinis ir kultūrinis šių dviejų tautų skir-
tumas brėžia aiškią identiteto ribą. Kaip pa-
vyko Jums adaptuotis svečioje aplinkoje?
Kas buvo sunkiausia perprantant čekų
tautą?

Pusę savo gyvenimo pragyvenau
Prahoje, todėl Čekiją natūraliai priimu
kaip savo namus. Gal todėl man sunku
objektyviai apibūdinti kažkokius šios
šalies trūkumus. Iš tiesų Čekija ir Lie-
tuva yra labai panašios tiek mentali-
niu, tiek kultūriniu atžvilgiu. Na, gal
tik tiek, kad viena šalis labiau linku-
si priimti naujas tarptautines kultū-

rines tradicijas, kita labiau nori išlai-
kyti savąsias ir vis dar priešinasi nau-
jovėms. Tačiau, kaip bebūtų, abi tautas
jungia panaši istorija, reiškiasi vie-
noda pagarba savo kultūrai, tradici-
joms, tautiniam paveldui. O svarbiau-
sia – kad abi šalys labai gerai žino lais-
vės kainą. 

Mano adaptacija Čekijoje buvo la-
bai lengva ir paprasta. Galbūt todėl,
kad nuo pat pradžių gyvenau did-
miestyje, Prahoje, kur žmonės yra to-
lerantiškesni ir atviresni pasauliui.
Po apsisprendimo likti Čekijoje iš kar-
to pradėjau mokytis čekų kalbos. Ma-
nau, tai pirmoji emigranto integraci-
jos taisyklė, kurios privalu laikytis
norint gyventi visavertį gyvenimą sve-
tur. Reikia prisitaikyti prie šalies kul-
tūros, išmokti tos šalies kalbą, tiesiog
tuo parodant tai šaliai pagarbą. Vieti-
niai tada tave priima maloniai ir ver-
tina tavo pastangas, tavo nuoširdumą,
ir tada jiems dažniausiai nesvarbu iš
kur tu esi. 

Tik porą kartų teko susidurti su si-
tuacija, kai čekai nežinojo, kokia kal-
ba kalbama Lietuvoje ir kad sostinė
nėra Ryga. Dažniausiai, mano nuo-
stabai, žmonės žino, kur yra Lietuva,
kas yra Sabonis ir „Žalgiris”, netgi žino
apie karalių Mindaugą ir mūsų že-
mes kažkada vienijusius Jogailaičius. 

Įdomu, kiek lietuvių yra nuolat gyve-
nančių Čekijoje? Ar plėtojami tarpusavio
bendruomeniniai ryšiai? Kuo dažniausiai šia-
me sparčiame globalizacijos procese užsi-
ima mūsų tautiečiai Čekijoje? 

Čekija tarp emigrantų nėra labai
populiari šalis. Ir tai turbūt dėl pana-
šios ekonominės, socialinės padėties su
Lietuva. Čekijoje nuolat gyvenančių
lietuvaičių yra apie keturis šimtus. Tai
dažniausiai įvairių profesijų užsienio
kompanijose dirbantys profesionalai,
taip pat yra nemažai studentų. Ben-
druomenė yra nedidelė, suburta iš la-
bai įdomių žmonių ir veikia jau apie 30
metų. Praėjusią vasarą organizavome
jubiliejinį – 25-ąjį Čekijos lietuvių ben-
druomenės susitikimą. 

Kuomet bendruomenė nėra didelė,
tikrai nėra lengva žmones suburti
draugėn, tačiau labai stengiamės. Kas-
met rengiame įvairius susitikimus,
lietuviško kino vakarus, kuriuos pa-
deda organizuoti lietuvio Tomo Kra-
sausko kino mokykla (Film School), or-
ganizuojame parodas, sporto iškylas.
Jau trečius metus skaičiuoja Prahoje
įsteigta lituanistinė mokykla ,,Debe-
synas”. Viso didžiulio projekto steigė-
ja, kūrėja ir kuratorė yra  gerb. Eglė,
da bartinio Lietuvos Respublikos ne-
paprastojo ir įgaliotojo ambasadoriaus
Edvilo Raudonikio žmona.

Ko gyvendama Čekijoje pasiilgstate la-
biausiai?

Labiausiai pasiilgstu savo arti-
mųjų Lietuvoje. 

Kad ir kaip tai nuskambės bana-
liai, bet sentimentaliai pasiilgstu Lie-
tuvos, savo gimtinės, širdžiai be galo
mielų tėviškės kraštovaizdžių –  ant
seno elektros stulpo tupinčio gandro,
pajūrio pušų, jūros ošimo…

Be galo džiaugiuosi, kad mano
abu paaugliai sūnūs, gimę Čekijoje,
taip stipriai myli Lietuvą ir didžiuojasi
turį lietuviškų šaknų. Jų Lietuva – nuo-
stabus Šventosios pajūris ir jų senelių,
mamos gimtasis Mosėdis, kur vis dar
jie leidžia savo nerūpestingas vasa-
ras. Jautriai, vis su šypsena prisimenu
jųdviejų skanduotę, kai dar buvo visai
mažiukai – po ilgos ir varginančios ke-
lionės automobiliu iš Prahos į Lietuvą,
vos įsukus į Mosėdžio miestelį, jie su-
tartinai dainuodavo: „Lietuva, Lietuva,
Lietuva!” 

Čekijos lietuvių bendruomenės susitikimas. Asmeninio albumo nuotraukos

Daugiau nei dvidešimt metų gyvenanti Če-
kijos sostinėje Prahoje, Vaida įkūrė savo di-
zaino bendrovę ir kuria čekų namams in-
terjerus.

Vaidos Kraus kurti namų interjerai sulaukė dėmesio ir lietuviškoje spaudoje.
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RAIMUNDAS MARIUS LAPAS

Visi yra girdėję apie Venecijos bienalę
(itališkai La Biennale di Venezia) – Ve-
necijos meno organizaciją ir jos orga-
nizuojamas parodas. Pasaulio meni-
ninkams – tai viena geidžiamiausių ir
prestižiškiausių erdvių eksponuoti savo
kūrinius. Paprastai, kai kalbame apie Ve-
necijos bienalę, turime galvoje Meno
bienalę – nuo 1895-ųjų neporiniais
me tais organizuojamą tarptautinę šiuo-
laikinio meno parodą.

Nepriklausomybę atkūrusi Lietuva
Meno bienalėje dalyvauja nuo
1999 m. Skirtingai nuo šalių-sen-

buvių Lietuva neturi Venecijoje na-
cionalinio paviljono, todėl kiekvieną
kartą jai atstovaujančių autorių darbai
pristatomi skirtingose vietose. Lietuvai
iki šiol atstovavo: 1999 m. – Mindaugas
Navakas ir Eglė Rakauskaitė, 2001 m. –
Deimantas Narkevičius, 2003 m. – Sva-
jonė Stanikienė ir Paulius Stanikas,
2005 m. – Jonas Mekas, 2007 m. – No-
meda Urbonienė ir Gediminas Urbo-
nas, 2009 m. – Žilvinas Kempinas,
2011 m. – Darius Mikšys, 2013 m. – ku-
ratoriaus Raimundo Malašausko ku-
ruojama menininkų grupė, 2015 m. –
Dainius Liškevičius, 2017 m. – Žilvinas
Landzbergas.

O štai Tarptautinėje architektū-
ros parodoje, į kurią šią vasarą kviečia
plakatai visame mieste, lietuviai, ga-
lima sakyti, yra naujokai. Ir ši paroda,
rengiama poriniais metais (t.y. tada, kai
nevyksta Meno bienalė) yra gerokai
jaunesnė – pirmieji bandymai įjungti
architektūrą buvo 1975 ir 1979 metais,
o atskiras architektūros skyrius atsi-
rado 1980-aisiais. Pastoviai, kas dvejus
metus Architektūros bienalės pradėtos
rengti tik nuo 1998 metų. 2016 m. Lie-
tuva dalyvavo bendrame Baltijos pa-
viljone – kartu su Latvija ir Estija, o
štai šiemet, 16-toje tarptautinėje ar-
chitektūros parodoje – pirmą kartą
savarankiškai. Kaip, beje, Estija ir
Latvija. Parodos debiutantų šiemeti-
nėje bienalėje buvo ir daugiau: Antik-
vua ir Barbuda, Saudo Arabija, Gva-
temala, Libanas, Pakistanas bei Šven-
tasis Sostas. Giardini ir Arsenale įreng-
tas ekspozicijas galima apžiūrėti iki
lapkričio 25 d.

Tautų dialogas 
laisvos erdvės tema

Šiemetinės parodos tema – Frees-
pace. Kur nepasisuksi – vitrinose, ant
pastatų sienų ir net mūsų pamėgtame
transporte vaporetto (kuriuo naudojo-
mės nevaržomai, nes, atsižvelgdama į
mūsų žurnalistų pažymėjimus, signo-
ra Marta Moretti parūpino mums Ve-
nezia Unica City Card – www.vene-
ziaunica.it) akį traukė parodos plaka-
tai su visų dalyvaujančių šalių kalbo-

mis skelbiama kūrybinė manifestaci-
ja. Tarp jų ir lietuviškai: Laisva erdvė.

Architektūros bienalės kuratorės
Yvonne Farrell ir Shelly McNamara,
komentuodamos šių metų parodos
temą pažymi, kad ,,laisva erdvė yra
aukštesnės gyvenimo civilizacijos po-
žymis, liudija norą priimti…”. Mus
domina vietos kalba, sako jos, nes ar-
chitektūros vaidmuo yra ,,pareikšti
savo teises į vietą, išryškinant tos vie-
tos specifiškumus – geografinius, kli-
matinius ir kultūrinius”. Rengiant pa-
rodą taip pat siekta atrasti ryšį su pa-
čios Venecijos atmosfera – nebūtinai
tiesioginį.

,,Mes žiūrime į žemę kaip į Klijen-
tą, – pabrėžia parodos Manifeste Farrell
ir McNamara, – ir tai atneša ilgalaikius
įsipareigojimus. Architektūra yra švie-
sos, saulės, šešėlio, mėnulio, oro, vėjo,
žemės traukos žaidimas, atskleidžian-
tis pasaulio paslaptingumus. Visi šie
šaltiniai – nemokami”. 

Pelkių kalba

Kaip parodos temą interpretavo
Lietuva? Ji dalyvauja su išskirtiniu
projektu  – atvira eksperimentine la-
boratorija ,,Pelkių mokykla”, kurią
kuruoja Massachusetts Institute of
Technology (MIT) tyrėjai Nomeda ir
Gediminas Urbonai, jau turėję patirties
Venecijos bienalėje (atstovavo Lietuvai
Meno bienalėje 2007 m. su projektu
,,Villa Lituania”, vėliau įvertintu Na-
cionaline kultūros ir meno premija).
,,Pelkių mokyklą” (,,The Swamp
School”) sudaro trys dalys: akustinės
erdvės tyrinėjimai ,,Pelkių radijas”
(,,The Swamp Radio”), aplinkosaugos
ateities spekuliacijos ,,Ateities salos”
(,,Futurity Island” ir dialogo su kitomis
gyvybės formomis scenarijų labora-
torija ,,Bendrabūvis” (,,Commonism”).
Tai trys skirtingos savaitę trunkančios
laboratorijos, kuriose architektai, me-
nininkai, mokslininkai, filosofai ir
antrapologai iš viso pasaulio, pasi-
telkdami pelkę kaip metaforą, tyrinė-
ja sąsajas tarp architektūros ir kitų dis-
ciplinų bei tarp Lietuvos savitumo ir
globalinių procesų. Dvi pirmosios la-
boratorijos vyko gegužės ir birželio mė-
nesiais, trečioji bus rugsėjį. 

Projekto kuratoriams ypatingai
svarbūs jutiminiai potyriai – tam Pel-
kių paviljone įrengtos dvi instaliacijos,
vadinamos paviljono „smegenimis”.

IŠ kElIONėS SuGrįŽuS

Pelkių pamokos Architektūros bienalėje
Lietuviški
Venecijos
eskizai (II)

Jos sukurtos iš Šepetos durpyno iš-
kastos ir į Veneciją atgabentos pelkės
– augalų bendrijos. Į bienalę iš Kupiš-
kio rajono atkeliavo daugiau nei 15
tonų tikros lietuviškos pelkės! Pavil-
jono elementams sukurti pasitarnavo
ir drenažo vamzdžiai, kurie buvo nau-
dojami ne tik pelkėms sausinti, bet ir
jų ekosistemai atkurti. Šis panaudoji-
mo dvilypumas yra svarbus diskutuo-
jant apie hibridišką erdvių ateitį ir per-
mąstant naudojamų medžiagų paskirtį.

Kitose paviljono erdvėse galima
atrasti kvapų zonas, dirbtinio intelek-
to bei bioenergijos įrengimus. 

Pasak projekto autorių Urbonų,
visuotinių neramumų, karo grėsmės ir
aplinkos niokojimo laikais Pelkių pa-
viljonas pabrėžia būtinybę keisti žmo-
gaus minties įpročius ir išmokti su-
gyventi su gamta.

,,Diskutuodami įvairiose kūrybi-

nėse dirbtuvėse, braidėme po filosofi-
nių samprotavimų pelkes. Paradoksa-
lu, tačiau jos ir tapo mūsų atspirtimi.
Pelkės lyg ir turėtų būti priešingos ar-
chitektūrai, nes tai tokia būsena, kai
viena koja remiesi į kietą pagrindą, o
kita smengi į kitą pavidalą. Tačiau
jas architektūriškai įdomu tyrinėti,
pažinti jų ekosistemą, jų elgseną pri-
taikyti žmonių pasauliui. Ne veltui
jos vadinamos pasaulio inkstais, nes
skirsto, kas naudinga, ir tai, kas nuo-
dinga, be to, kenksmingas medžiagas
perdirba. Lietuva gali didžiuotis pel-
kėmis, tačiau jų likę nedaug, nes dirb-
tinai, melioracijos būdu jos buvo nu-
sausintos, – sako G. Urbonas. – Aki-
vaizdu, kad ateina laikas kurti naujas
ekosistemas. Būtent pelkės supranta-
mos kaip apsauginiai barjerai, kurie
padėtų miestams prisitaikyti prie ky-
lančio vandens lygio. 

Bienalės plakate – ir lietuviškas užrašas.
R. Lapas nuotr.

Tarpdisciplininiams tyrimams pasitelkta lietuviška pelkė.

,,Pelkių mokykla” – tai atvira ir kintanti infrastruktūra, jungianti dizaino, pedagogikos ir
meno eksperimentus.

Pelkių paviljono viduje.                                                                          Andrea Avezzù nuotraukos
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Parengė Vitalius Zaikauskas

LIETUVA IR PASAULIS

Įtakingi NATO politikai rinksis Vilniuje
Vilnius (ELTA) – Rugpjūčio pa-

baigoje Vilniuje susirinkę įtakingi
NATO šalių politikai ir ekspertai ieš-
kos atsakymų, kaip stiprinti išorinių
jėgų skaldomą euroatlantinę erdvę ir
kurti Rusijos ateitį be jos dabartinio
prezidento Vladimiro Putino.  

Antrus metus iš eilės Vilniuje ren-
giamoje prezidento Valdo Adamkaus
tarptautinėje konferencijoje „Europos
ir Transatlantinio atsparumo atkūri-
mas” ketinama aptarti ne tik Kremliaus
sulaikymo ir atgrasymo strategijas,
tačiau ir ieškoti būdų, kaip demokra-
tizuoti V. Putino valdomą Rusiją. 

Konferencijoje taip pat ketinama
paruošti ilgalaikės Vakarų politikos su
Rusija rekomendacijas. Rugpjūčio 22 d.
Vilniuje vyksiančioje konferencijoje
dalyvaus  įtakingi  politikai ir strate-
gai iš  visų  svarbiausių NATO sosti-
nių bei aukšto rango pareigūnai iš
Ukrainos, Sakartvelo, Moldovos. Į kon-
ferenciją atvyks ir disidentai iš Rusi-
jos.

Prezidento V. Adamkaus nuomo-
ne, esminis konferencijos tikslas – su-
stiprinti transatlantinės erdvės vie-
nybę, kurią, pasak jo, šiuo metu skal-
do įvairūs vidiniai ir išoriniai veiks-
niai. Todėl, tvirtino V. Adamkus, kon-
ferencijoje bus stengiamasi kurti stra-
tegijas, kurios kuo efektyviau darytų
įtaką išoriniam pasauliui..

Konferencijos iniciatoriaus Žygi-

manto Pavilionio teigimu, konferen-
cijos metu taip pat yra planuojama pri-
imti dokumentą, kuriame būtų įtvir-
tinamas tarptautinės bendruomenės
vaidmuo sulaikant Putino agresiją ir
brėžiamos Rusijos perspektyvos be
Putino.

Lietuvos pozicijas pristatys Vy-
tautas Landsbergis, o jam antrins įta-
kingas Vokietijos krikščionių demok-
ratų užsienio politikos architektas Eu-
ropos Parlamento narys Elmar Brok.
Taip pat šioje diskusijoje pasisakys
ekspertai iš Vokietijos, JAV, Prancū-
zijos.

Konferencijoje planuojama dis-
kutuoti, kaip sugrąžinti ES ir NATO
plėtrą į didžiųjų ES ir NATO sostinių
darbotvarkes ir kaip stabdyti ekspan-
syvią Rusijos politiką Europoje.

Apie tai kalbės buvę JAV prezi-
dento Georg Bush patarėjai, buvęs
Ukrainos prezidentas Viktoras Juš-
čenka, buvęs Jungtinės Karalystės
valstybės sekretorius seras Malcolm
Leslie Rifkind ir kiti įtakingi Europos
valstybių politikai. 

Konferencijoje bus keliamas klau-
simas, kaip, nepasiduodant Kremliaus
įtakai, Rusiją padaryti demokratiš-
kesnę ir europietiškesnę. Šios temos
pagrindu uždaroje konferencijos sesi-
joje ketinama paruošti rekomendacijas
Vakarų politikams, kaip suformuoti il-
galaikę Vakarų politiką dėl Rusijos.

Kariuomenės vadas J. V. Žukas vyksta į JAV
Vilnius (ELTA) – Lietuvos

kariuomenės vadas generolas
leitenantas Jonas Vytautas Žu-
kas vyksta oficialaus vizito į
Jungtines Amerikos Valstijas. 

Savaitės trukmės vizitą ka-
riuomenės vadas pradės Los An-
geles. Jis susitiks su JAV Penn-
sylvanijos valstijos nacionali-
nės gvardijos vadu generolu ma-
joru Anthony J. Carell, lankysis
Lietuvos Respublikos Generali-
niame konsulate. 

Esminiai gen. ltn. J. V. Žuko
oficialaus vizito JAV renginiai
suplanuoti rugpjūčio 14–15 d.
Washingtone. Čia jis susitiks su
JAV kariuomenės vadu genero-
lu Joseph Fr. Dunford jaunesniuoju,
JAV Jūrų pėstininkų korpuso komen-
dantu generolu Robert Neller. Susiti-
kimuose ketinama aptarti dvišalio ir
daugiašalio karinio bendradarbiavimo

rezultatus ir perspektyvas, JAV ka-
riuomenės planus Europoje.

Rugpjūčio 14 d. gen. ltn. J. V. Žukas
lankysis Lietuvos Respublikos amba-
sadoje JAV, kur susitiks su JAV lietu-
vių bendruomene.

Baltijos jūros šalis suvienys šimtmečio laužai
Klaipėda („Vakarų ekspresas”) –

Tarptautinės iniciatyvos „Senovinė
ugnies naktis” organizatoriai kviečia
prisiminti Lietuvos valstybingumą
kūrusius ir išsaugojusius šimtmečio
herojus – iniciatyvos organizatoriai
kviečia Baltijos jūros pakrantėje rugp-
jūčio 25 d. 8:30 val. v. uždegti simboli-
nius vienybės ir draugystės Baltijos jū-
ros šalių šimtmečio laužus.

Iniciatyvos metu bus uždegta dau-
giau nei 20 laužų.

Per daugelį metų „Senovinė ug-
nies naktis” šventė tapo tradicija ir
buvo pradėta švęsti daugelyje Baltijos
jūros pakrantės šalių – prie projekto
prisijungė Estija, Latvija, Švedija, Len-
kija. Simboliniai laužai uždegami net
ir tose šalyse, kurios neturi Baltijos jū-
ros pakrantės. 

Vėl leidžiama kilti į Gedimino kalną
Vilnius (Mano vyriausybė) – Lie-

tuvos nacionalinis muziejus rugpjūčio
7 dieną savo interneto svetainėje pa-
skelbė, kad vėl galima lankytis ant Ge-
dimino kalno. Tiesa, dėl saugumo tik
numatytomis valandomis.

Gedimino kalnas lankytojams

buvo uždarytas 2017 m. lapkričio 4 d.
dėl kalno tvarkybos darbų. 

Vyriausybė dėl nuošliaužų nu-
niokoto Gedimino kalno būklės pernai
gruodį valstybės mastu paskelbė ekst-
remalią situaciją, jos kol kas neketi-
nama atšaukti.

JAV baus Rusiją dėl Skripalių apnuodijimo
Washingtonas/Vilnius (ELTA,

„Draugo” info) – Jungtinės Valstijos
priėjo išvadą, kad su Sergejaus ir Ju-
lijos Skripalių apnuodijimu Didžio-
sios Britanijos Salisburio mieste šių
metų kovą yra susijusi Rusija. JAV
valstybės departamento atstovė Heat-
her Nauert pranešė, kad todėl Was-
hingtonas ruošiasi imtis naujų sank-
cijų prieš Maskvą.

„Jungtinės Valstijos priėjo išvadą,
kad Rusijos vyriausybė naudojo che-
minį arba biologinį ginklą pažeisdama
tarptautinę teisę”, – pabrėžė H.
Nauert. 

Pasak jos, JAV dėl šio incidento ke-
tina taikyti Rusijai sankcijas.

Valstybės departamentas imsis
šių priemonių pagal 1991 metų įstaty-
mą dėl cheminio ir biologinio ginklo

likvidavimo. Jame ir išvardytos sank-
cijos, taikomos pažeidėjams.

Kaip pranešė H. Nauert, pirmoji
sankcijų banga įsigalios apie rugpjū-
čio 22-ąją. Bus uždrausta išduoti li-
cencijas eksportuoti į Rusiją prekes, su-
sijusias su nacionaliniu saugumu.

Antroji naujų sankcijų banga įsi-
galios po trijų mėnesių, jeigu Maskva
nepateiks įtikinamų įrodymų, kad at-
eityje nebenaudos cheminio ginklo,
bei įsileis bylos tyrėjus į Rusiją. Jas
realizuodamos JAV turės pažeminti
diplomatinių santykių su Rusija lygį,
beveik visiškai nutraukti su ja preky-
bą, uždrausti oro linijų bendrovės „Ae-
roflot” lėktuvams skraidyti į Jungtines
Valstijas.

Jungtinė Karalystė sveikina šį
JAV sprendimą. 

D. Trump parašė laišką V. Putinui
Washingtonas (ELTA) – JAV se-

natorius Rand Paul, lankydamasis
Maskvoje, Rusijos prezidentui Vladi-
mirui Putinui perdavė JAV vadovo
Donald Trump laišką. Laiške siūlomas
bendradarbiavimas kovoje su teroris-
tais, abiejų šalių parlamentų dialo-
gas bei kultūrinių mainų atnaujini-
mas.

Kremlius patvirtino, kad „diplo-

matiniai kanalais” gautas laiškas. Ta-
čiau jis kol kas neanalizuotas.

D. Trump ir V. Putinas liepos vi-
duryje buvo susitikę Helsinkyje akis į
akį. JAV prezidentas po to sulaukė di-
delės kritikos, nes parėmė V. Putino tei-
ginius, kad Maskva nesikišo į 2016
metų rinkimus JAV.

JAV ir Rusijos santykiai yra tokie
pašliję, kokie nebuvo dešimtmečius. 

Abi Korėjos surengs derybas
Seulas (BNS) – Seulas pranešė,

kad Šiaurės ir Pietų Korėjos susitarė
dėl aukšto lygio derybų kitą savaitę,
per kurias bus rengiamasi jų vadovų
susitikimui.

Derybos rengiamos Washingto-
nui ir Pchenjanui bandant susitarti dėl

Korėjos pusiasalio branduolinio nu-
siginklavimo. 

Apie tokius planus buvo paskelb-
ta per birželį vykusį JAV prezidento
Donald Trump ir Šiaurės Korėjos ly-
derio Kim Jong Un susitikimą Singa-
pūre.

Už smėlio vagystę skirta 1 000 eurų bauda
Roma/Vilnius (ELTA, „Draugo”

info) – Italų kilmės britų turistui skir-
ta 1 000 eurų bauda, kai jo lagamine
buvo aptiktas butelis su smėliu iš pa-
plūdimio Šiaurės Sardinijoje. Už smė-
lio vagystę sala numato iki 3 000 eurų
baudą.

Būriai turistų kiekvieną vasarą
Sardinijoje prisipildo smėliu butelius
ir plastikinius maišelius ir kaip su-
venyrą gabenasi jį namo. Dauguma jų
nustemba, sulaukę baudos.

„Paplūdimio smėlio vagystė atro-
do nekaltas dalykas, tačiau trapiai sa-

los pakrančių sistemai tai yra pražū-
tinga”, – pabrėžia salos tarnybos, ku-
rios vasarą sugriežtina kontrolę žino-
miausiuose paplūdimiuose. 

Taip pat pranešama, kad dėl kait-
ros dviejuose dideliuose Italijos mies-
tuose – Romoje ir Turine – paskelbtas
aukščiausio – raudonojo – lygio pavo-
jus. 

Informuojama, kad Romos gy-
ventojai nuo 11 iki 16 valandos galės
nemokamai gauti vandens dviejose
vietose – prie Koliziejaus ir Imperato-
riškųjų forumų gatvėje. 

Amsterdamas auklės turistus
Amsterdamas (ELTA)

– Amsterdamas aktyviau
priešinsis netinkamam tu-
ristų elgesiui. Tvarkos ser-
gėtojai griežtai reaguos ir į
smulkius nusižengimus bei
iš karto išrašys baudos kvi-
tus, pranešė miestas.

„Už blogą elgesį teks su-
mokėti didelę kainą”, – įspė-
ja Nyderlandų sostinė. Pa-
vyzdžiui, už alkoholio var-
tojimą gatvėje teks pakloti
95 eurus. 140 eurų bus pa-
prašyta už šlapinimąsi bet
kur. Šūkavimas gatvėje bei šiukšlių
mėtymas taip pat atsieis 140 eurų.
Raudonųjų žibintų kvartale ypač žmo-
nių gausiais vakarais bus daromos
„šlavimo pertraukos” – trumpam bus
uždarytos ištisos gatvės, kurios bus va-
lomos. Galimas bus ir gatvių uždary-
mas dėl labai didelio žmonių antplū-
džio.

800 000 gyventojų turintis Ams-

terdamas šiais metais tikisi 18 mln. lan-
kytojų. Šių priemonių paketu reaguo-
ja į ataskaitą apie masinio turizmo ke-
liamas blogybes.

Dėl labai didelio lankytojų iš šalies
ir užsienio skaičiaus Amsterdamas
visų pirma naktimis tampa „džiung-
lėmis”, kuriose policija ir tvarkos ser-
gėtojai yra bejėgiai, neseniai konsta-
tavo miesto ombudsmenas. 

Lietuvos kariuomenės vadas gen. ltn. J. V. Žukas sa-
vaitę viešės JAV. Alkas.lt nuotr.

Amsterdamas nebenori taikstytis su įsismarkavusių tu-
ristų triukšmu. Btt.nl nuotr.



nuplaukė per 1 min. 46.07
sek. ir džiaugėsi sidabro
medaliu. Šįkart geriau už
lietuvį pasirodė britas
Duncan Scott. Jis mūsų
atstovą aplenkė 0,73 sek.
Trečiasis buvo rusas M.
Dovgaliuk, nuotolį nu-
plaukęs per 1 min. 46.15
sek.

Lietuvis finale star-
tavo geriausiame – ket-
virtajame takelyje, o jam
iš šonų plaukė gerus re-
zultatus parodę M. Dov-
galiuk ir britas James
Guy. Tuo tarpu būsimasis

laimėtojas D. Scott – tik aštuntame ta-
kelyje. Lietuvis jau iškart išsiveržė į
priekį ir po pirmųjų šimto metrų rodė
laiką 50.83 sek. Baigiantis distancijai
D. Rapšys šiek tiek pavargo ir britas
pasinaudojo tuo bei finišavo pirmas.

„Aš galėjau ir geriau nuplaukti.
Rezultatas iš esmės nėra geras. Me-
dalis? Na, nesu aš laimingas po šio pa-
sirodymo”, – iškart po plaukimo teigė
D. Rapšys. Lietuvos plaukikas 200 m
laisvuoju stiliumi pusfinalyje ir kva-
lifikacijoje buvo pirmas.

Pasaulio ir Europos rekordai šio-
je distancijoje priklauso vokiečiui
Paul Biedermann, kuris prieš devy-
nerius metus Italijos sostinėje Romo-
je distanciją nuplaukė per 1 min. 42
sek. Niekas šiame čempionate net arti
neplaukia šio fantastiško rezultato.
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Parengė Dainius Ruževičius

SPORTAS

Praėjusiuose ,,Draugo” sporto pusla-
piuose dalijomės įspūdžiais iš Pasaulio
futbolo čempionato Rusijoje. Šįkart
įvertinsime, ar realu didžiausiame pa-
saulio sporto renginyje išvysti žai-
džiant ir Lietuvos rinktinę, taip pat su-
žinosite, kad sėkmės paskatinta Rusi-
ja sieks organizuoti vasaros olimpi-
nes žaidynes, o kitas pasaulio futbolo
čempionatas Katare vyks žiemą...

Daugelio nuomone čempionais
tapę prancūzai nugalėjo pelnytai,
bet pasaulio taurę iškovojusių

valstybių gretos nepagausėjo. Kroa-
tams nepavyko įsirašyti į istoriją de-
vintiesiems. Tradiciška ir tai, kad
FIFA vadovai liaupsino čempionatą su-
rengusius rusus. Panašios kalbos buvo
rėžiamos ir prieš ketverius metus Bra-
zilijoje, o 2022-aisiais Katare, matyt,
irgi jų išgirsime.

Reikia pripažinti, kad Rusija išties
pasistengė. Nors po Krymo okupacijos
pasigirdo raginimų perkelti čempio-
natą į kitą šalį, o vėliau – boikotuoti,
varžybos vyko sklandžiai, nepaisant
politinės įtampos. 

Kol pusfinalyje grūmėsi anglai ir
kroatai, eksperimentinė Lietuvos rink-
tinė antru bandymu draugiškose rung-
tynėse sugebėjo palaužti niekuo iki
šiol nepasižymėjusią Šri Lankos  ko-
mandą. Sulig kiekvienu pasaulio ar
Europos pirmenybių atrankos ciklu
nedrąsiai atgimstančios viltys išvysti
mūsiškius finaliniame etape netru-
kus būna skaudžiai sutrypiamos. Ir tai
jau tapo įprasta.

Daugiau nei prieš porą dešimt-
mečių nulinės lygiosios svečiuose su
Islandija mūsų reprezentacinei ko-
mandai prilygo pralaimėjimui, o dabar
tai būtų neįtikėtinas pasiekimas. Juk
islandai 2016 m. sugebėjo Europos
pirmenybėse pasiekti ketvirtfinalį, o
šiemet Rusijoje irgi kovėsi garbingai.

Jokio dviračio per 300 tūkst. gy-
ventojų turinti sala neišrado – tiesiog
įrengta pakankamai aikščių, sude-
rinti trenerių, ypač mokančių vaikus,
darbo principai. Tokiu keliu ėjo ir
olandai, ir šiemet sublizgėję belgai, ir
daugelis kitų valstybių.

Tuo metu mūsiškiams veikėjams
labiausiai rūpėjo ne treniruočių aikš-
tės, o kova dėl valdžios Lietuvos futbolo
federacijoje (LFF), ypač – dėl iš UEFA
gaunamų nemenkų sumų. Kol vieni

gamino majonezą, o kiti mėgindavo
įbauginti netinkamai balsuojančius fe-
deracijos vadovybės rinkimuose, Lie-
tuvos rinktinė FIFA reitinge iš 43-ios
vietos sugebėjo atsidurti 126-oje – tarp
Togo, Antigvos ir Barbudos.

Lietuvoje yra ne viena futbolo
akademija, keletas profesionaliais va-
dinamų klubų, tačiau ir juose pir-
maisiais smuikais griežia ne saviškiai,
o atvykėliai. 

Tai – dėsninga, nes daugybę metų
vaikų futbolas, kuris padeda pamatus
ateičiai, rūpėjo tik pavieniams entu-
ziastams. Tačiau netgi talentingi tre-
neriai neįstengė išugdyti bent viduti-
nių žaidėjų, nes nebuvo vienodų rei-
kalavimų ar užduočių. Kitaip tariant
– sistemos. O tai jau vidaus intrigomis
užsiiminėjusios LFF kaltė.

Apie mūsų stadionus nėra ką ir
kalbėti. Rugsėjo pradžioje mūsiškiams
teks susidurti su stebuklų Rusijoje
nenuveikusia, bet ambicijų nestoko-
jančia Serbijos rinktine. Naujosios
UEFA Tautų lygos rungtynės vyks
LFF stadione su dirbtine danga, tikrai
netinkančia ES valstybės reprezenta-
cinei komandai.

Dėl stadionų Lietuva irgi išlaiko
tradicijas, tiesa, pačias blogiausias. At-
rodo, jau apsispręsta atsisveikinti su
Vilniaus Šeškinės rajono griozdu ir
statyti čia šiuolaikišką sporto komp-
leksą. Tačiau, kaip būna beveik vi-
suomet, konkursą prapylusi kompa-
nija  pirmiausia  užverčia  rengėjus ir
teismus pretenzijomis, o vėliau val-
džia niekaip nesutaria dėl finansavi-
mo.

Šis Vilniaus užkeikimas jau pasi-
ekė ir Kauną, iš esmės apsisprendusį
rekonstruoti S. Dariaus ir S. Girėno
stadioną. Rangovu pasirinkta Turkijos
kompanija jau galėjo pradėti darbus,
bet teismas neleido, nes didesnę kainą
pasiūlę statybininkai panūdo pasiby-
linėti.

Kai viską sudedi, nebereikia puo-
selėti nė teorinių vilčių, kad Lietuvos
rinktinė bent jau artimiausią dešimt-
metį patektų į kurio nors čempionato
finalinį etapą.

Galima tik pasvajoti, kad kada
nors išvysime Lietuvos nacionalinės
rinktinės žaidėjus, kovojančius pa-
saulio ar Europos čempionate. Bet ta
svajonė liks iš fantastikos srities, kol
neišnyks blogiausios Lietuvos futbolo
tradicijos.

Glasgow (Škotija) vykstančiame Eu-
ropos plaukimo čempionate du si-
dabro medalius savo šaliai iškovojo Lie-
tuvos plaukikai – Rūta Meilutytė ir Da-
nas Rapšys.

Pajėgiausia Lietuvos plaukikė 21-
erių metų Rūta Meilutytė daly-
vavo moterų 100 metrų plaukimo

krūtine rungties finale ir čia ji užėmė
antrąją vietą bei iškovojo sidabro me-
dalį.

Lietuvė nuotolį įveikė per 1 min.
06,26 sek. ir čempionei Julijai Jefimo-
vai iš Rusijos pralaimėjo 0,73 sek. R.
Meilutytė aplenkė trečiąją poziciją iš-
kovojusią italę Arriana Castioglioni
0,28 sek.

Mūsiškė pirmoji sureagavo į star-
to signalą ir po pirmųjų 50 metrų pir-
mavo (30,79 sek.). J. Jefimova nuo kau-
nietės buvo atsilikusi 0,34 sek., tačiau
antrojoje distancijos dalyje Rusijos
atstovė spurtavo, aplenkė R. Meiluty-
tę ir iškovojo pergalę. J. Jefimova ant-
rąjį kartą Glasgow per dvi dienas pa-
gerino Europos čempionatų rekordą
(1:05,53).

R. Meilutytė neapgynė 2016 m. iš-
kovoto Europos čempionės titulo. J. Je-
fimova Senojo žemyno čempione tapo
antrąsyk – pirmąjį kartą šioje rungtyje
triumfavo 2010 m.

Prie R. Meilutytės sidabro meda-
lio tokį patį apdovanojimą pridėjo pa-
nevėžietis Danas Rapšys. Jis 200 m lais-
vuoju stiliumi nuotolyje distanciją

Lietuva pasaulio arba Europos 
futbolo čempionate – ar realu?

Dėl stadionų Lietuva išlaiko pačias blogiausias tradicijas. O štai Katare 2022 m. žiemą vyk-
siančiame pasaulio čempionate futbolininkai rungtyniaus unikalaus dizaino stadionuo-
se.

V. Putinas nori organizuoti 
vasaros olimpines žaidynes

Vos pasibaigus pasaulio futbolo
čempionatui Vladimiras Putinas pa-
reiškė, kad Rusija galėtų vėl kandida-
tuoti surengti vasaros olimpines žai-
dynes.

2014 m. Sočyje vyko žiemos olim-
piada, tačiau vasaros žaidynės Rusijo-
je paskutinį kartą vyko gerokai se-
niau – 1980 m. Rusijos prezidentas pa-
brėžė, jog reiktų atlikti galimybių stu-
diją, tačiau pridūrė: „Akivaizdu, kad di-
džiausius tarptautinius sporto rengi-
nius mes ir toliau organizuosime”.
Tiesa, artimiausių trijų vasaros olim-
piadų šeimininkai yra aiškūs – 2020 m.
žaidynės vyks Tokijuje, 2024 m. – Pa-
ryžiuje, 2028 m. – Los Angeles. 

Sočio olimpinės žaidynės virto
milžinišku dopingo skandalu, po kurio
Rusijai oficialiai neleista dalyvauti
2018 m. Pjongčango olimpiadoje, tad
rusų atletai varžėsi po neutralia Tarp-
tautinio olimpinio komiteto (IOC) vė-
liava. Tačiau IOC prezidentas Thomas

Bachas pareiškė, kad Rusija jau pasi-
rengusi grįžti į olimpinę šeimą. 

2022 m. pasaulio čempionatas 
Katare vyks žiemą

Po Rusijos kitas pasaulio čempio-
natas vyks Katare, kur naujųjų arenų
statybos kainuos apie 200 milijardų
JAV dolerių.

2022 m. pasaulio futbolo čempio-
natas Katare vyks nuo lapkričio 21-
osios iki gruodžio 18-osios. Toks tvar-
karaštis susijęs su vasarą Katare tvy-
rančiais dideliais karščiais.

Turnyras Katare truks 28 dienas.
Tai yra, 4 dienomis trumpiau, negu
2014 m. pasaulio čempionatas Brazili-
joje ir net 6 dienomis trumpiau, negu
2018-ųjų pirmenybės Rusijoje. Čem-
pionato atidarymo Katare rungtynės
vyks lapkričio 21-ąją. Finalas vyks
gruodžio 18-ąją – Kataro nacionalinės
šventės – nepriklausomybės proga.
Todėl nebuvo atsižvelgta į Europos
futbolo asociacijų sąjungos (UEFA) ir
Europos klubų siūlymą finalą rengti
prieš pat Kalėdas – gruodžio 23-iąją.

Sidabriniai R. Meilutytės ir D. Rapšio
grybšniai Europos plaukimo čempionate

N

D        
a     

R. Meilutytė (k.) Europos čempionate iškovojo sidabrą, į
priekį praleidusi savo amžiną varžovę rusę J. Jefimovą (v.).

D. Rapšys 200 m laisvuoju stiliumi plauki-
me tik atkarpos pabaigoje nežymiai nusi-
leido britui.

Nukelta į 14 psl.
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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. Kele-
tas stambesnių palikimų už-
tikrins „Draugo” laikraščio gy-
vavimą 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. 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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NAUJIEMS PRENUMERATORIAMS 

metams – 120 dol. pusmečiui – 65 dol. 

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

Siunčiu _____________ dol. 

Vardas, pavardė ________________________________________

Adresas: ______________________________________________ 

Miestas ___________________ valstija______ zip ____________

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

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

Tapkite 
DRAUGO 
skaitytojais

Surašymas Nr. 86
Surašykite į brėžinį duotus žodžius.

Pažymėtuose langeliuose perskaitysite užduoties atsakymą.

,,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

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

PARDAVIMAS�IR�TAISYMAS
MIGLINAS TV

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

PASLAUGOS

3 raidės:
ANT – NĖR – NSA – RYT.

5 raidės:
AGATA – DŽIGA – ĖDIKĖ – GEGNĖ – GIRIA – IKSAS – ĮMOTĖ –
KAKTA – KLIKA – NIKON – PAŽAS – PROGA – RETRO – SPŪDA –
STASĖ – TAKSI.

7 raidės:
ANTŠOVA – PASNAPĖ – SKYSTIS – ŽIEMUŽĖ.

8 raidės:
ANIJONAS – ATSAKOVĖ – BROKOLIS – ČEMPIONĖ – DUKRAITĖ –
ERUDITAS – JUODEGLĖ – KAVAMALĖ – KOPĖČIOS – LIGONIAI –
LYDĖTOJA – MORKIENA – NĖRINIAI – NUOAIŽOS – ODĖDŽIAI –
OKTANTAS – PĖDSAKAI – PJOVYKLA – PLATMENA – SINTAKSĖ –
SPAUSTAI – STALČIUS – TEPALINĖ – UŽTARĖJA.

9 raidės:
YRININKAS – KETURMETĖ – NYKŠTUKAI – ŽVILGSNIS.
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Amerikos diplomatas pridūrė,
kad „Lietuva yra prieš didžiulį iššū-
kį. Pasveikinti išsivadavimą iš Ru-
sijos, net ir atsidūrus Vokietijos ran-
kose, buvo natūralus jausmas. Tačiau
tiesa yra ta, kad Lietuva, kaip ir
daugelis mažų tautų, trokšta išsiva-
duoti nuo užsienio šalies, kuri dabar
kontroliuoja jos teritoriją.”

Pasak O. Norem, „Lietuva trokš-
ta laisvės ir teisės gyventi kaip ne-
priklausoma tauta. Per savo nepri-
klausomą egzistencijos laikotarpį
Lietuva pasireiškė kaip simbolis de-
mokratinės valios išlikti. Ji išlieka
kaip demokratijos pasienis ir kaip
toks priešinasi: hitlerizmui ir vi-
siems kitiems agresoriams.”

„Nesate vokiečių draugai. Nau-
dojamės okupantų teise!”

Vokietijoje leistas nacių laik-
raštis „Schwarze Corps”, paskelbė,
kad lenkų, lietuvių, latvių ir estų tau-
tos turi būti išnaikintos dėl to, kad vo-
kiečiams reikia tos žemės, kur šios
ramios, darbą ir žemę mylinčios,
tautos gyvena. Todėl pradžiai teks į
tuos kraštus privežti vokiškųjų ko-
lonistų, atiduoti jiems geriausius
ūkius, dvarus ir namus. Paskui, kai
lietuviai liks be savo žemės ir namų,
patys gerinsis vokiečiams, kad galė-
tų išsilaikyti savo ūkiuose kaip ber-
nai. Lietuvių vaikai privalės lanky-
ti vokiečių mokyklas, išmokti vo-
kiečių kalbą ir palengva virsti „prū-
sais”. Jų rasė, anot paties Hitlerio, ne-
pagadins vokiškosios, gal net įlies
„geresnio kraujo”. Lietuvių tautos su-
vokietinimui užteks 50 metų, blo-
giausiu atveju – 100-to. Nepaklus-
nieji (tokiais laikė inteligentus) bus
deportuojami į Sibirą, kurį tikėjosi
netrukus įsigyti. Arba išvežami į
Vokietiją – tarnauti naciams. Tokiu
būdu Rosenbergo vadovaujama Rei-
cho okupuotų Rytų kraštų ministe-
rija buvo suprojektavusi Pabaltijo
tautų sunaikinimą: jos turės išga-
ruoti kaip lašas ant karšto akmens!

1940–1941 metais visa Lietuvos
žemė ir kiek didesni namai bolševi-
kų valdžios buvo nusavinti. Laikinoji
Lietuvos vyriausybė paskelbė, kad
nacionalizacija panaikinama ir žemė
grąžinama jos tikriesiems savinin-
kams. Vokiškieji komisarai šį Lietu-
vos laikinosios vyriausybės įstatymą
tuojau pat atšaukė ir pareiškė, kad
žemė, kaip buvo, taip ir tebėra val-
džios nuosavybė. Tik šiuo atveju – jau
nacių.

Formaliu įsaku vokiečiai pasi-
skelbė esantys teisėti Lietuvos TSR
įpėdiniai. Įpėdiniai ne nepriklauso-
mos Lietuvos valstybės, sovietų oku-
puotos šalies, kurios ekonominius,
socialinius ir politinius pagrindus
vos per metus šeiminkavimo metus
sovietai visiškai sujaukė. 

Jau pirmosiomis nacių okupa-
cijos dienomis jie areštavo visas ža-
liavas, gaminius, prekes. Vertinges-
nį turtą grobė ir vežė į Vokietiją. Į jų
rankas pateko visas kilnojamasis ir
nekilnojamasis Lietuvos turtas, ku-
ris sovietų buvo nacionalizuotas. 

Vietoje sovietinių trestų buvo
įsteigtos specialios vokiečių bendro-
vės (Gesellschaften). Lietuviai, kurie
buvo palikti ten dirbti, padaryti val-
dytojais be nuosavybės teisių. Paga-
minti produktai privalėjo būti tie-
kiami okupantams, neretai kaino-
mis, žemesnėmis už jų savikainą

Šveicarų dienarščio „Neue Zu-

richer Zeitung” duomenimis, Lietu-
vos turtą užvaldžiusios vokiečių ben-
drovės buvo šios:

1. Landbewirtschaftungs-Ge-
sellschaft. Jai atiduoti valstybiniai,
išvežtųjų Rusijon, repatrijantų lie-
tuvių, žydų ūkiai. Savo žemę dir-
bantys lietuviai paversti bernais.

2. Zentralhandels-Gesellschaft
Ost perėmė skerdyklas, cukraus fab-
rikus, malūnus, alaus bravorus ir
kt. Iš viso apie 300 įmonių, tarp jų –
stambiausias Lietuvos įmones „Mais-
tą” ir „Lietuvos cukrų”.

3. Grundstück-Gesellschaft Li-
tauen m.b.H (Gesellschaft mit be-
schränkter Haftung – ribotos ata-
skomybės bendrovė) perėmė bolše-
vikų nacionalizuotus namus bei skly-
pus. Ji turėjo 352 skyrius (!) ir valdė
dešimtis tūkstančių namų. Tuo tar-
pu iki 1943 m. rugpjūčio mėn. pabai-
gos vos apie 100 žmonių buvo atgavę
savo namus.

4. Tabakindustrie G.m.b.H. Ost-
land perėmė apie 50 lietuviškų įmo-
nių.

5. Ostland-Faser G.m.b.H. valdė
74 tekstilės, popieriaus ir panašius
fabrikus.

6. Genossenschaftsverband Ost-
land (Kooperacinė asociacija „Ost-
land”) – per vokietį patikėtinį perėmė
Lietuvos kooperatyvus, įskaitant di-
džiausias ir vienas sėkmingiausių
Lietuvos kooperatinių įmonių „Pie-
nocentrą” bei „Lietūkį”, kurie abu
buvo panaudoti prievolėms iš ūki-
ninkų rinkti.

Tai toli gražu nebuvo viskas. Iki
1940 m. birželio 15 d. Lietuva turėjo
pavyzdingai tvarkomą šalies ūkinę
bei finansinę sistemą, auksu dengtą
valiutą. Litas turėjo 0,150 462 gr gry-
no aukso. Lietuvos pinigas buvo
aukštai vertinama, paklausi, kon-
vertuojama valiuta. 1940–1941 me-
tais bolševikų padaryta didžiulė
skriauda Lietuvai, aukso litą įverti-
nus vos 90 kapeikų. Sunkiu darbu su-
kauptos darbininkų, tarnautojų ir
valstiečių santaupos akimirksniu
virto menkaverčiais, vien sovietinei
rinkai tinkamais ir tik mažą dalį
lito perkamosios galios turėjusiais
rubliais. Didesnieji Lietuvos žmo-
nių indėliai, kurie bankuose viršijo
1000 litų, bolševikų valdžios papras-
čiausiai buvo nusavinti.

Vokiečiai skriaudą įvykdė pa-
kartotinai. Jie nustatė labai žemą
rublio kainą ir dar kartą apiplėšė Lie-
tuvos žmones. Viena vokiškoji markė
buvo įvertinta 10 rublių. Lito ir mar-
kės santykis iki okupacijos, t. y. 1940
m. buvo 2,4 Lt už 1 Rm. Nesunku su-
prasti kas liko iš lito perkamosios ga-
lios, vieną reiksmarkę prilyginus 10
rublių. Pagal šį kursą viena markė
jau 1941 m. tapo lygi maždaug 30-čiai
ikikarinių litų. Maža to, vokiečiai
1943 m. kovo 8 d. iš „Lietuvos banko”
išvežė Vokietijon daugiau kaip 30
tonų monetinio sidabro, daugiau
kaip 11.000.000 litų vertės.

Lietuviai ekonomistai, pramo-
nininkai, inžinieriai, įskaitant ir
darbininkus, visomis išgalėmis ban-
dė kovoti prieš šias neteisybes. Visų
pirma – teisinėmis priemonėmis.
Deja, greit įsitikinta, kad neteisinė-
je valstybėje teisės nėra ir negali
būti. Vokiečiai atkirsdavo: „Jūs ne-
sate vokiečių draugai. Mes naudoja-
mės okupantų teise”.

Bus daugiau

Vidmanto Valiušaičio paskaita 

Lietuva turi naują Europos disko meti-
mo čempioną – Andrių Gudžių. Pasau-
lio čempionas, 27 m. 199 cm ūgio spor-
tininkas, rugpjūčio 8 d. prie šio titulo sie-
kė pridėti ir Europos čempionato nu-
galėtojo vardą. Ir tai jam pavyko pa-
skutiniuoju – šeštuoju metimu. 

Berlyne vykstančiose pirmenybėse
lietuvis po trijų metimų buvo pir-
mas, tačiau švedo Daniel Stahl

ketvirtasis bandymas nubloškė A. Gu-
džių į vicečempiono vietą. Švedas jau
džiaugėsi savo rezultatu – 68 metrais 23
centimetrais, tačiau šeštuoju metimu
A. Gudžius nokautavo varžovą – nu-
metė diską 68 m 46 cm ir išplėšė pirmąjį
savo aukso medalį Europos pirmeny-
bėse.

Jau po pirmosios metimų serijos
lietuvis pirmavo, diską nuskraidinęs 65
metrus 75 centimetrus. D. Stahl  tuomet
savo bandymu nepasinaudojo. Jis lie-
tuviui galingu metimu atsakė per ant-
rąjį savo bandymą, nusviedęs diską net
68 metrus 2 centimetrus. Tačiau teisė-
jų sprendimu šis metimas nebuvo
įskaitytas – diskas lietė dalį aptvaro ap-
saugos. A. Gudžius trečiuoju bandymu
numetė diską 67 m 19 cm ir atrodė, kad
tai garantuoja auksą, mat švedas D.
Stahl du bandymus „sudegino”. Tačiau
švedas sugebėjo atsidurti tarp 8 ge-
riausių disko metikų, kurie tęsė kovą
– numetė diską 64 m 20 cm, o jau ket-
virtuoju bandymu numetė daugiau
kaip 68 metrus.

Lietuvos atstovas siekė numesti to-
liau, tačiau likę du bandymai nebuvo
tokie sėkmingi – lyderio nesisekė ap-
lenkti. Ir kai jau atrodė, kad švedas gali
ruošti kaklą aukso medaliui, A. Gu-
džius prisiminė 2005-ųjų Virgilijaus
Aleknos istoriją, kai pastarasis plane-
tos pirmenybėse šeštuoju bandymu
atėmė auksą iš esto Gerd Kanter. Lie-
tuvos disko metikas nusviedė diską net
68 m 46 cm ir išplėšė Europos čempio-
nato auksą. Trečiuoju liko austras Lu-
kas Waishaidinger, diską numetęs 65 m
14 cm.

Atrankoje 27-erių A. Gudžius dis-
ką pirmuoju bandymu numetė tik 60
metrų 49 centimetrus, o antruoju me-
timu diskas skriejo į apsauginį tinklą.
Sportininkas tik trečiuoju bandymu
įveikė kvalifikacinį normatyvą, nu-

metęs diską 64 metrus 30 centimetrų,
ir pateko į finalą. Bendroje įskaitoje A.
Gudžius į finalą pateko ketvirtu re-
zultatu. 

Lietuvis A. Gudžius ir švedas D.
Stahl jau buvo susirėmę Londone vy-
kusio pasaulio čempionato finale, ku-
riame čempiono titulą iškovojo A. Gu-
džius, o D. Stahl tenkinosi sidabro me-
daliu.

Per pasaulio čempionatą dviejų
geriausių disko metikų rezultatus sky-
rė vos 2 centimetrai, o lemiamas buvo
antrasis bandymas. A. Gudžius ant-
ruoju metimu diską nusviedė 69,21 m,
D. Stahl – 69,19 m. Nei lietuvis, nei šve-
das kitais bandymais savo rezultatų ne-
pagerino, o varžovai lyderiams nervų
nepakuteno.

Beje, D. Stahl karjeros rekordas
yra geresnis negu A. Gudžiaus. Pra-
ėjusiais metais per vienerias Švedijo-
je vykusias varžybas D. Stahl diską nu-
sviedė net 71,29 m ir pasiekė devintą
visų laikų pasaulio rezultatą. A. Gu-
džiaus karjeros rekordas (beje, pasi-
ektas šiais metais) yra 69,59 m.

Šiais metais toliau negu A. Gu-
džius diską metė tik jamaikietis Fed-
rick Dacres (69,67 m), tačiau jis, su-
prantama, negalėjo dalyvauti Euro-
pos čempionate.

Po pergalės stadione A. Gudžius su
Lietuvos trispalve apibėgo garbės ratą.

„Susikaupimo paskutiniam meti-
mui kaina buvo aukso medalis. Buvo
sudėtingos varžybos, tvanku, karšta.
Atrodė lyg tropikuose varžytumės”, –
emocijomis po laimėto aukso medalio
dalijosi A. Gudžius.

Disko metikas pripažino, kad ei-
damas mesti diską paskutinį kartą
galvojo, kad reikia rizikuoti: „Galvoje
buvo mintys – einu va bank. Arba vis-
kas, arba nieko. Džiugu, kad viskas
buvo tvarkoje. Išmetęs diską tikėjausi,
kad jis nuskries toliau nei švedas D.
Stahl buvo numetęs prieš tai”.

A. Gudžius atskleidė, kad jam Eu-
ropos čempionato medalis prilygsta
praėjusiais metais Londone iškovo-
tam aukso medaliui pasaulio čempio-
nate, nes daugelis geriausių disko me-
tikų yra iš Europos. „Galime pastebė-
ti, kad eilę metų olimpiniais ir pasau-
lio čempionais tampa europiečiai. Visi
mano iškovoti medaliai yra panašios
svarbos”, – palygino Europos čempio-
nu tapęs A. Gudžius.

SPORTAS

Atkelta iš 11 psl.

Fantastiškas A. Gudžiaus auksas!

Europos auksinis apdovanojimas A. Gudžiui prilygsta praėjusiais metais Londone iško-
votam aukso medaliui pasaulio čempionate.
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Remkime Draugo fondą
Nuo 1992 metų Draugo fondas padeda išlaikyti mūsų lietuvišką,

katalikišką „Draugo’’ laikraštį. Prisiminkite Draugo fondą savo tes-
tamente. Keletas stambesnių palikimų užtikrins „Draugo’’ 

laikraščio gyvavimą daugelį metų! 

Draugo fonDas
4545 W. 63rd st., Chicago, IL 60629 • tel: 773-585-9500 

www.draugofondas.org

,,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!

11028 S. Southwest Hwy. Palos Hills, Illinois

(708) 974-4410 www.palosgaidasfh.com

„Geriausios laidojimo paslaugos”
suteikė

Žymenį

A † A
RŪTAI MUSONYTEI-BRAŽIŪNIENEI

iškeliavus pas Viešpatį, reiškiame nuoširdžią užuojau-
tą šeimai ir artimiesiems.

Lietuvos vaikų globos būrelis „Saulutė”

A † A
VYTAUTUI JONAIČIUI 

aktyviam JAV Lietuvių Bendruomenės Grand Rapids apy-
linkės bei Michigan apygardos bendradarbiui, išėjus į
Viešpaties karalystę, nuoširdžiausią užuojautą reiškiame
žmonai ROMAINE, dukroms SIMONAI ir RENATAI bei
visiems Grand Rapids apylinkės nariams.

JAV LB Michigan apygardos valdyba:
Janina Udrienė

Laura Garnytė-Tunkūnienė
Valdas Piestys

A † A
STEFANIJA GUDAVIČIŪTĖ

MIKALIUKIENĖ (MIKALIUKAS)
Mirė 2018 m. birželio 5 d.
Gimė 1920 m. vasario 11 d., Užakmenių kaime, Jurbarko ap-

skrityje.
Gyveno St. Clair, Missouri,  anksčiau Čikagoje, Brighton Park

(1949–2001).
Jos tėveliai a. a. Stasys ir Stefanija Gudavičiai užaugino tris duk-

ras: Oną (Gudavičiūtė Dmukauskienė Juodvalkis), Stefaniją (Gu-
davičiūtė Mikaliukienė) ir  Stasę (Gudavičiūtė Petrauskienė).

Nuliūdę liko: sūnus Saulius  Stanislovas Mikaliukas su žmona
Alma Liutkute Mikaliukas, anūkai Audra Saulė ir Paulius Stanis-
lovas, dukra Laimutė Julija Mikaliukas Vasiukevičienė su vyru Ed-
vardu.

Velionė palaidota Harrisville kapinėse, Wisconsine, greta vyro
Stanislovo, kur jiedu praleisdavo vasaras gamtoje, primenančioje
Lietuvą.

Nuliūdusi šeima

A † A
IRENA MIRONAS 

(KAZAKAITIS)
mirė 2018 m. rugpjūčio 9 d. savo namuose Oak Lawn, IL, su lau-

 kusi 94 metų. 
Gimė Lietuvoje. Ilgus metus gyveno Brighton Park, Chicago,

IL, dirbo ,,Western Electric” bendrovėje. 
Liūdesyje liko: sūnus Liudas Mironas, slaugytoja Danutė Rim-

 kuvienė.
Atsisveikinimas vyks rugpjūčio 13 d., pirma die nį, nuo 9 val. r.

iki 10 val. ryto. Švč. Mergelės Marijos Gimi mo bažny čio je, 2700 W.
69th St., Marquette Par ke, kurioje 10 val. r. bus aukoja mos gedu-
lingos Mišios už velionės sielą. Po Mišių velionė bus palaidota Šv.
Kazimiero kapinėse.

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus daly-
vauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdęs sūnus ir draugai

Laidot. direkt.  – Palos-Gaidas Funeral Home, tel. 708-974-4410

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

Lietuvių Romos katalikų
labdarių sąjunga (LRKLS), 
seniausia lietuvių labdaros

organizacija Amerikoje,

veikianti nuo 1914 metų,

popiežiaus Pranciškaus
apsilankymo Lietuvoje
š. m. rugsėjo 22–23 dienomis
proga skelbia aukų rinkimo
vajų, skirtą paremti Lietuvos
Bažnyčiai.

Visos jūsų aukos bus įteiktos asmeniškai Vilniaus
arkivyskupui Gintarui Grušui – be jokių atskaitymų. 
Aukas galima nurašyti nuo federalinių mokesčių.

Siųskite adresu: 
Regina Saulis, 

5706 W. 111 St.,
Chicago Ridge, IL 60415

LRKLS pirmininkas Linas Sidrys 

Sekretorė Regina Saulienė
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INSURANCE AND FINANCIAL
DRAUDIMAI IR FINANSINĖS PASLAUGOS

7667 W. 95th St., Suite 207
Hickory Hills, IL  60457
Fax: 708-851-4777

Notarinės

paslaugos

–NEMOKAMAI

Vilkikų draudimai
Verslo

draudimai

708-433-7777

Vilma Virginija

www.draugas.org

� Rugpjūčio 19 d., sekmadienį, po lietuviškų
šv. Mišių Švč. Mergelės Marijos Nekalto
Prasidėjimo parapijos salėje JAV LB Brighton
Parko apylinkės valdyba ruošia pietus, skir-
tus paremti Draugo fondą. Bus rodomas fil-
mas apie 2018 m. Dainų šventę Lietuvoje.
Kviečiame atvykti.

� 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
Visi laukiami. Atvykite.

� ,,House of Lithuania” kviečia į tarptauti-
nį festivalį Balboa Park, San Diego, CA. Lie-
tuviška programa, skirta Valstybės atkūrimo
100-mečiui, bus rugsėjo 23 d., sekmadienį,
nuo 2 iki 3 val. p. p. International Cottages Sta-
ge, 2294 Pan American Plaza, San Diego, CA
92101. Sveikinimo žodį tars LR gen. konsu-
las Los Angeles Darius Gaidys, pasirodys šo-
kių grupė ,,Spindulys” iš Los Angeles, San Die-
go baleto instituto ir lituanistinės mokyklos auk-
lėtiniai.

� 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.

pAS MuS
IR

AplINk MuS
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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

Ar žinote, kad vienas didžiausių interneto
prekybos svetainių „Amazon” turi labai
gražią programą, pavadinimu „Smile”,

skirtą paremti pelno nesiekiančias organizaci-
jas? „Amazon” nuo kiekvieno pirkinio skiria 0.5 proc.

išleistos sumos jūsų pasirinktai organizacijai – jums tai ne-
kainuoja nė cento.

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.ama-
zon.com/ch/36-3916303 interneto adresą.  Dėkojame už paramą – net ir ma-
žiausia auka yra reikšminga ir reikalinga!  Praneškite apie tai kitiems! 

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

administracija@draugas.org

AMERICAN LEGION POST #986 – DON VARNAS 
is commissioning a monument to pay tribute to all

Lithuanian veterans including former members of the Post. 
This monument will exemplify the ultimate sacrifice that these veterans paid

while fighting for their country and keeping their Lithuanian culture in their
hearts. 

This monument will be placed inside St. Casimir Cemetery, 
in Chicago, alongside a flagpole.  

WE NEED YOUR SUPPORT. 
FOR MORE INFORMATION/DONATIONS: 

Sr. Vice Commander DARIUS KARALIS , Don Varnas Post #986 –
3944 W. 107th St., Chicago, IL 60655. 

All donations are tax deductible. Receipt provided. 

LT. DON VARNAS of Chicago, enlisted
into the U.S. Army in July 1942. He fought
heroically and was killed in action during the
Battle of the Bulge on January 15, 1944 in
Luxembourg, during WWII. LT. Varnas re-
ceived the Purple Heart and Army Air
Medals. 

In February 1946 the Don Varnas Amer-
ican Legion Post #986 was chartered. We
continue to operate today servicing veter-
ans and their families along with the
Women’s Auxiliary Unit #986 comprised of
the wives, daughters, and granddaughters
of veterans and The Sons of the American
Legion Squadron #986 comprised of the
sons and grandsons of veterans.

FOR MORE INFORMATION/DONATIONS: 
Sr. Vice Commander DARIUS KARALIS , Don Varnas Post #986 –

3944 W. 107th St., Chicago, IL 60655. 
All donations are tax deductible. Receipt provided. 


