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Norą buriuoti įgyvendino plaukdami
žaibo trenkta jachta

Kai žvelgi į vandens paviršiumi

lengvai skriejančias burines

jachtas, atrodo, kad jose esan-

tys žmonės mėgaujasi ir ilsisi, ramiai

klausydamiesi burių plazdenimo ir

žvelgdami į laivo skrodžiamas ban-

gas. Tokį romantišką tikėjimą gerokai

pakoregavo pokalbis su lietuvių ko-

mandos ,,Dream Team Sailing” bu-

riuotojų komados kapitonu Arūnu

Kubelsku ir jo žmona bei komandos

nare Gintare. Idilė jachtoje neįma-

noma be treniruočių, sunkaus darbo

ir atkaklaus pasiryžimo įveikti puto-

jančias bangas bei nuolat plaukimo

metu pasitaikančius įvairius netikė-

tumus. Tačiau to nepergyvenęs, nie-

kada nepatirsi saldžiausio – pergalės

prieš save patį – jausmo.

– 3 psl. Arūnas ir Gintarė Kubelskai – puiki komanda ir šeimoje, ir jachtoje. 

Arba kodėl
lietuvių
buriuotojų
komandos laive
yra uždrausti
bananai

Pastaraisiais metais viena populiariausių ir
mėgstamiausių JAV lietuvių bendruomenės
New Yorke susibūrimo vietų tapo Lietuvos Res-

publikos generalinis konsulatas, ir didele dalimi
prie to prisidėjo nuo 2015 m. pradžios generalinio
konsulo pareigas ėjęs Julius Pranevičius. Kaip tik-
ras neseniai 90-metį atšventusios, vienos ilgiausiai
veikiančių Lietuvos Respublikos diplomatinių at-
stovybių šeimininkas jis bene kiekviename čia su-
rengtame koncerte, diskusijoje ar parodos atida-
ryme pasveikindavo susirinkusiuosius. Visuomet
nuotaikingai nusiteikęs ir nepamirštantis pajuo-
kauti generalinis konsulas per kelerius metus spėjo
tapti daugelio draugu ir kartu dalyvavo bendrose
veiklose už konsulato ribų. 

Ir štai atėjo atsisveikinimo akimirka – šią sa-
vaitę J. Pranevičius priėmė iš Lietuvos Prezidentės
skiriamuosius raštus ir netrukus išvyks dirbti Lie-
tuvos ambasadoriumi Indijoje. – 2 psl.

Iš 
New Yorko – 
į Indiją

Julius Pranevičius – akredituotasis Lietuvos ambasadorius
Indijai, Nepalui ir Šri Lankai.                    Dainiaus Labučio nuotr.
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G A N Y T O J O  Ž O D I S

KUN. GINTARAS A. JONIKAS

Evangelija (Jn 6, 60–69)
Daugelis Jėzaus mokinių sakė: „Kie-

ti jo žodžiai, kas gali jų klau sy tis!” Jėzus,
žinodamas, kad mokiniai dėl to murma,
paklausė: „Jus tai piktina? O kas būtų, jei
pamatytumėte Žmogaus Sūnų, užžen-
giantį ten, kur jis buvo pirmiau?! Dvasia
teikia gyvybę, o kūnas nieko neduoda.
Žodžiai, kuriuos jums kalbėjau, yra dva-
sia ir gyvenimas. Bet kai kurie iš jūsų ne-
tiki”. 

Mat Jėzus iš pat pradžių žinojo ir kas
netikės, ir kas jį išduos. Jis dar sakė: „Štai
kodėl aš jums sakau: nie kas neateis pas
mane, jeigu jam nebus duota Tėvo”. 

Nuo to meto nemaža jo mokinių pa-
sitraukė ir daugiau su juo nebevaikščio-
jo. Tada Jėzus paklausė Dvy li ka: „Gal ir jūs
norite pasitraukti?” 

Simonas Petras atsakė: „Viešpa tie,
pas ką mes eisime?! Tu turi amžinojo gy-
venimo žodžius. Mes įtikėjome ir pa-
matėme, kad tu – Dievo Šven tasis”. 

Visi prisimename savo didelius ir
mažus pasirinkimus gyvenime.
Labai dažnai žmonės pakalba, net

ap kalba dėl pasirinkimų ar pasirin-
kusius kitaip, nei jie mano esant geru
pasirinkimu. Taip ir matome, kad vie-
 ni savo gyvenimą įprasmina kaip dar-
bą, santuoką, karjerą, pensiją… Kiti lie-
ka stipriai paveikti atleidimo iš darbo,
sveikatos problemų ar ope racijos, silp-
nybės priklausomybėms ar dar ko
nors. Dar kitus visam gy venimui įta-
kojo sprendimas dėl vaikų. Vieniems
šeimos sukūrimas ir atsidavimo įsi-
pareigojimai yra natū raliai suvokiami,
priimami kaip krikš čioniška vertybė,
o tokioje santuokoje gimę vaikai yra di-
džiausia vertybė, laimė, ir šie žmonės
neskai čiuoja nei laiko, nei materialinių
iš laidų. Jiems yra gera ir džiugu padėti
vaikams augti, bręsti, juos slaugyti, gy-
dyti, padėti pažinti šį pasaulį, keliau-
ti su jais… Vėliau sulaukti jų at vyks-
tant šventėms, atvežant anūkė lius, ap-
lankant per gimtadienius ar per šven-
tes susėdant kartu prie šei mos stalo.
Vyksta abipusio davimo-gavimo prin-
cipo apraiška… 

Kitiems vaikai yra lyg prakeiki-
mas dėl rutinos, prarasto individua lu-
mo, sugadintos asmeninės karje ros,
neįgyvendintų svajonių ar su kurtų
planų dėl vaikų ateities – tai atnešė tik
sveikatos problemas ir begalę nusi-
vylimų. Vis labiau pastebiu, kad Va-
karų kultūros poveikyje santuokos ir
vaikų išvis vengiama, kaip priežasties
išvengti asmeninės atsakomybės, pa-

Mūsų pasirinkimai
švęsto laiko ir net neatlyginamo fizi-
nių, intelektualinių jėgų atidavimo
kitam asmeniui. Egoistinių poreikių
patenkinimo sprendimai – vis dažnė-
jantis reiški nys. O kaip veikia socia-
liniai tinklai? Šiais laikais įtakos
sprendimai vi suomenei ar asmeni-
niai pasirodymai stipriai daromi so-
cialinių tinklų dė ka – „Facebook” ar
„Instagram” (televizija ir radijas čia
irgi atlieka savo „užpirktus” užsaky-
mus), kuriuose „plaunamos smege-
nys”, vedama pro paganda, pateikiama
netikra, nepa tikrinta ar tikslingai iš-
kreipta informacija. Tikrai nėra leng-
va susigau dyti, pasirinkti, apsispręs-
ti, kažkuom tikėti. Istorija moko – nu-
eiti lengviau siu, baimės ar prisitai-
kėlio keliu yra skaudžiai pražūtinga!

Gyvenimas susideda iš daugybės
pasirinkimų, didelių ir mažų. Žmo giš-
kieji, dvasiniai ir religiniai pasi rinki-
mai.

Šiandien evangelijoje aprašytas
apaštalas Petras turi tokio pasirinki-
mo faktą – ar jis eis su Jėzumi, seks Jį,
ar paliks kaip kiti, kurie išėjo savais
siaurais keliais? Jis liko ir jis turės dar
daugiau bandymų-pagundų dėl Kris-
taus ir jo mokymo pasirinkimo. Kodėl
jis liko? Mūsų pasirinkimai yra iš

kažko, esančio mūsų viduje. Mums
reikia Kristaus su mumis, jei norime
Jį sekti.

Petras turėjo pakankamai Jėzaus
meilės savo širdyje ir sieloje, savo vi-
duje, kad galėtų priimti tokį spren di-
mą. Tai padaryti ne visada yra leng va,
bet to sprendimo tikrieji vaisiai sugrįš
vėliau. Galiausiai jo pa sirinkimas yra
pats tikriausias atsakymas į Jėzaus
klausimą – ar myli mane? Ar myli? –
tai esminis klausimas atsakant vi-
siems teisingai ir sąžiningai: žmonai,
vyrui, Bažny čiai, kunigystei, tėvynei,
profesijai…  

Jėzaus pasirinkimas yra altruis-
tiškos meilės pasirinkimas. Visais bū-
dais, visur ir visada. Tų, kurie yra ša-
lia. Be kaukių, patoso ir tik natū raliai.
Jei pasirinksite Jėzų, tuomet gėrio ir
dosnumo alkis bei troškimas nušluos-
tyti ašaras taps jūsų siekiu. Žinoma, ne
absoliučiai tobulai, nes mes ne Jėzus,
bet panašiai kaip apaštalai, kaip šven-
tieji, kaip kankiniai, kurie laikui atėjus
nedvejodami ap sisprendė, nes jie tikrai
buvo su Jė zumi, buvo Jo tauta. Tauta,
kuri iš plaudavo savo širdį avinėlio
krauju, užpildydavo savo krūtinę nu-
kryžiuotojo teikiama drąsa. Ką mes da-
rome kitiems dėka altruistiškos meilės,
tai ateina iš giliausios gyvenimo dalies.
Mūsų pasirinkimas – mes turime už pil-
dyti savo gyvenimą Kristumi, kad ga-
lėtume dalintis Jo meile dideliais ir ma-
žais būdais.

Mums reikia ir kitų pasirinkimo
bendrovių, nes nesame vieniši ir ap-
leisti. Tai tikėjimo bendruomenė ir
Bažnyčia. Petras sako – „Pas ką mes ei-
sime?” Mes kartu su Kristumi, su Eu-
charistiniu Kristumi, su gyvuoju Die-
vu, su Jo Bažnyčia.

Mielas broli, miela sese, kartok ap-
aštalo Petro žodžius: „Pas ką mes eisi-
me, Viešpatie?” Kartokite savo kas-
dienėje maldoje. 

Ir pasikalbėkite su Viešpačiu apie
tai, kaip jaučiatės....

Viešpatie, mes meldžiamės už Tavo
paramą ir jėgą į mus iš Tavęs plau-
kiančią…

Susitikime Prezidentūroje Lietuvos vadovė su naujai paskirtu amba-
sadoriumi aptarė Lietuvos ir Indijos tarpvalstybinį dialogą, ryšius pre-
kybos, turizmo, kultūros, mokslo ir inovacijų srityse.

Prezidentė paragino naująjį ambasadorių aktyviai plėsti politinį dia-
logą, skatinti dvišalius vizitus, stiprinti ryšius su Indijos verslo asociaci-
jomis, pristatyti aukštųjų technologijų Lietuvos produktus bei užbaigti
derybas dėl dvišalių sutarčių. 

Anot Prezidentės, augant abipusiam susidomėjimui, svarbu puoselė-
ti bendrą kultūrinę ir mokslinę veiklą, pristatyti Lietuvos turizmo gali-
mybes. Taip pat skatinti universitetų bendradarbiavimą, reklamuoti stu-

Iš New Yorko – į Indiją
Atkelta iš 1 psl.

Susitikime Prezidentūroje Lie-
tuvos vadovė su naujai paskirtu
ambasadoriumi aptarė Lietuvos
ir Indijos tarpvalstybinį dialogą,
ryšius prekybos, turizmo, kultū-
ros, mokslo ir inovacijų srityse.

Prezidentė paragino naująjį am-
basadorių aktyviai plėsti politinį
dialogą, skatinti dvišalius vizitus,
stiprinti ryšius su Indijos verslo
asociacijomis, pristatyti aukštųjų
technologijų Lietuvos produktus
bei užbaigti derybas dėl dvišalių
sutarčių. 

Anot Prezidentės, augant abi-
pusiam susidomėjimui, svarbu
puoselėti bendrą kultūrinę ir
mokslinę veiklą, pristatyti Lietu-
vos turizmo galimybes. Taip pat
skatinti universitetų bendradar-
biavimą, reklamuoti studijas Lie-
tuvoje, kurioje Indijos studentų
kasmet daugėja. 2017–2018 mokslo
metais Lietuvoje mokėsi beveik
1000 Indijos piliečių.

J. Pranevičius diplomatinį darbą
dirba nuo 1998 metų. Iki paskyri-
mo generaliniu konsulu New Yor-
ke vadovavo Užsienio reikalų mi-
nisterijos Pirmininkavimo Euro-
pos Sąjungos Tarybai ir ES de-

partamentams.
Lietuvos ambasadorius Indijoje

taip pat akredituojamas Bangla-
dešui, Nepalui ir Šri Lankai. 

ELTA ir ,,Draugo” info 

Prezidentė Dalia Grybauskaitė įteikė J. Pranevičiui skiriamuosius raštus ir paskati-
no naująjį ambasadorių aktyviai vystyti Lietuvos–Indijos santykius.

Dainiaus Labučio nuotr.
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Š E Š TA D I E N I O  P O K A L B I A I

Ar ši regata buvo pirmoji, kurioje dalyvavote kaip lie-
tuvių tautinė komanda ,,Dream Team Sailing”?

Šis sezonas yra jau trečias, kai dalyvaujame re-
gatose. Tačiau tokioje sudėtingoje, pasaulinio lygio
regatoje startavome pirmą kartą. Mūsų komandos na-
rių amžius – nuo 30 iki 58-erių metų. Joje šiuo metu
yra 17 žmonių, iš jų – 6 moterys. Tačiau mes, kaip lie-
tuvių komanda,  pradėjome buriuoti tik prieš ket-
verius metus. Viską mokėmės nuo nulio: rišti maz-
gus, pinti ,,linijas” (taip jachtoje vadinamos virvės).
Patys skaitėme knygas apie buriavimą, ir laivo prie-
žiūrą. Šiai regatai labai daug ruošėmės, treniravomės.
Plaukė tik vyrai, moterys liko krante.

Ar daug komandos jėgų pareikalavo ši regata? Ar vis-
kas vyko sklandžiai?

Buvo daug nenumatytų įvykių. Pirmąsias 20 bu-
riavimo valandų nepaliaujamai lijo lietus. Pradžio-
je dėl to tik juokavome, bet po kelių valandų vis dar
tebemerkiant lietui, juokas nebeėmė. Kai kurie įgu-
los nariai vėliau prisipažino, kad ne kartą pagalvo-
jo: ,,Ką aš čia veikiu? Geriau sėdėčiau sau šiltai ir sau-
giai ant kranto”. Bet tai buvo akimirkų silpnumas.
O sunkių akimirkų netrūko. Nors visi laikėmės
saugumo reikalavimų, buvome prisirišę, tačiau dėl
smarkaus bangavimo mūsų stipriausias komandos
narys patyrė traumą – jam skilo šonkaulis. Nors ir
jautė didelį skausmą, jis niekam plaukimo metu apie
tai  neprasitarė, dirbo kartu su visa komanda. Jau
per pirmąją plaukimo valandą suplyšo priekinė
burė, kuri maždaug 70 procentų lemia judėjimo į prie-
kį jėgą. Teko iš naujo perplanuoti plaukimo strate-
giją. Pasirinkome plaukti arčiau kranto, nors prieš
tai buvome suplanavę plaukti kitaip. Paskui nutrū-
ko linija (virvė), laikanti pagrindinę burę. Teko
laukti dešimt valandų, kol ežeras aprims ir bus ga-
lima užlipti į stiebą ir sutvarkyti burę. Juk jachtos
,,Challenger” stiebo aukštis – kaip devynių aukštų
namo. O laivo ilgis – 50 pėdų. Taigi, yra tame laive ką
veikti. Tačiau nepaisant visų nesklandumų, buvome
patys laimingiausi, kai pasiekėme finišą. Mes bai-
gėme varžybų distanciją ir tai buvo mums svar-
biausia. 

Papasakoti apie jachtą. Kas jos šeimininkas? 
Jachta atsirado labai netikėtai, ji turi savo tur-

tingą istoriją. Vienas mano draugas, Ričardas Sal-
tanavičius, verčiasi dėvėtų automobilių prekyba. Kar-
tą jis nupirko laivą ir rengėsi jį suremontuoti ir par-
duoti. Aš pamačiau tą jachtą ir iš karto ėmiau jį įkal-
binėti, kad neparduotų. Tikinau, kad reikėtų patiems
pradėti plaukioti. Jis sutiko. Ta jachta buvo pastatyta
1991 metais Europoje ir ten kurį laiką plaukiojo. Ta-
čiau po to, kai patyrė avariją (kita jachta jai įsirėžė
į šoną), buvo atgabenta į Kanadą. Po remonto laivas
atsidūrė Detroite. Tačiau ten jos dar laukė didysis
nuotykis. Kartą audros metu į laivą trenkė žaibas. Po
šio įvykio draudimo kompaniją jachtą nurašė kaip
nebetinkamą net remontuoti. Tuomet atsiradome
mes. Mano draugas ją ir nupirko. Mes nuvažiavome
į Detroitą, pakrovėme išardytą laivą į ,,troką” ir par-
sivežėme į Čikagą. Vėliau čia jachtą suremontavome. 

Kaip buvo surinkta komanda? 
Žinia, yra jachta, jai reikia ir buriuotojų ko-

mandos. Turėjome troškimą surinkti vien tautinę –
lietuvių buriuotojų komandą. Ėmėme per pažįstamus
ieškoti žmonių, norinčių buriuoti, pradėjome kvies-
ti juos. Aš pats paauglystėje esu buriavęs, taigi bu-
riavimo pagrindai, įgyti tuomet, dar gyvenant Lie-
tuvoje, labai pravertė. Bet kai pradėjome burti ko-
mandą laivui ,,Challenger”, net neįtarėme, kaip bus
sunku ir kaip nepigiai kainuos mūsų pomėgis. Patys
remontavom laivą, patys dėjome pinigus lygiomis da-
limis jo išlaikymui. Vienam sezonui reikia maždaug
30 tūkstančių dolerių. Didelė išlaidų dalis tenka par-

kavimui. O kiti pinigai skiriami laivo remontui, de-
galams, regatų starto mokesčiams, specialistų pa-
slaugų apmokėjimui ir t.t. Jachtos reikalai užima
daug vietos mūsų mintyse ir gyvenime.

Gintare, ar namuose su Arūnu dažnai aptariate bu-
riavimo ir laivo reikalus? 

Visus metus apie tai kalbamės, bet kartais man
tenka jam priminti, kad laikas pakalbėti ir apie ki-
tus reikalus. Kartais sėdime virtuvėje, o aš jam sa-
kau: nustok buriuoti, grįžk iš laivo. Pirmus metus tai
jis nuolatos mintyse ,,plaukdavo”. Matau, kad sėdi at-
sisėdęs ir žiūri į vieną tašką akis įbedęs. Tekdavo
,,parsivesti” jį namo. Taip yra todėl, kad Arūnas yra
labai atsakingas žmogus, kapitonas ir vadovas. O
šiaip norom nenorom pati persiimu laivo reikalais.
Man tenka tvarkyti dokumentus, rūpintis įvairiais
reikalingais jo sertifikatais. Pavyzdžiui kiek laiko ir
jėgų (bei pinigų) prireikė, kai norėjome suspėti
prieš regatą pasikviesti specialistą, kuris atliktų bū-
tinus laivo išmatavimus. Teko jį pasikviesti net iš Ka-
nados. Aš ir kitos moterys taip pat esame komandos
narės, kartu su savo vyrais ir draugais plaukiojame,
treniruojamės savaitgaliais. Tiesa, dabar aš nebe-
plaukioju, tenka padaryti pertrauką, nes netrukus
laukiame šeimos pagausėjimo. 

Smagu, kad sulauksite ne tik šeimos, bet tikriausiai
ir ,,Dream Team Sailing” komandos papildymo. O jeigu rim-
tai, ar dažnai keičiasi laivo komandos nariai? 

Dabar turime neblogą branduolį, bet visada
taip atsitinka, kad dėl įvairių priežasčių vieni žmo-
nės pasitraukia, kiti ateina į jų vietą. Tie, kurie at-
eina nauji, mokosi iš senbuvių. Tačiau noriu pasa-
kyti, kad mes nuolatos laukiame naujų, turinčių di-
delį norą pabandyti buriuoti, tokių, kuriems ne-
trūksta užsidegimo ir atkaklumo. Priimame naujo-
kus, laukiame jų. Taip pat ieškome ir rėmėjų, ku-
riems atrodo, kad reikia palaikyti tautinę buriuoto-
jų komandą. Noriu pasakyti, kad paprastai koman-
dos nariai tampa ne tik draugais, bet tarsi vienos šei-
mos nariais. Mes kartu švenčiame gimtadienius, šei-
mų šventes. Nes mus sieja ne tik bendras pomėgis,
mus sujungia patirti sunkumai ir išbandymai. 

Ar savo laive turite  prietarų?
Taip, turime. Svarbiausias – negalima neštis į lai-

vą bananų. To tikėjimo šaknys siekia Karibų piratų
laikus. Būdavo pasakojama, kad laivai, plaukdami jū-
roje iš vandenyje plaukiojančių bananų suprasdavo,
kad šioje vietoje neseniai buvo nuskandintas ar
pats nuskendo laivas. Taigi, bananai tapo tarsi sa-
votišku nelaimės ženklu, todėl jie iki šiol nepagei-
daujami laivuose. Na, ir dar: jeigu jau laive para-
gaujame stipresnio gėrimo, tai pirmieji jo lašai ati-
tenka Neptūnui. 

Ačiū už pokalbį, gero jums vėjo, stiprių burių ir vie-
nybės laive. 

Norą buriuoti įgyvendino plaukdami žaibo trenkta jachta

Neseniai Arūno vadovaujama komanda jach-
ta ,,Challenger” dalyvavo tarptautinėje, Čikagos
jachtų klubo (Chicago Yacht Club) surengtoje re-
gatoje, kurios 350 dalyvių iš 15-kos šalių plaukė iš
Čikagos į Mackinac salą.

Ši kasmet rengiama regata yra ypatinga tuo,
kad yra ilgiausia gėlo vandens regata pasaulyje. Jos
dalyviai jachtomis turi įveikti 330 mylių atstumą.
Net ir patyrę buriuotojai pripažino, kad šiais me-
tais regata buvo ypač sunki – beveik visą laiką lijo
lietus, Michigan ežeras smarkiai ir pavojingai ban-
gavo. Vos prasidėjus varžyboms, įvyko skaudi
nelaimė – vieną buriuotoją bangos išsviedė iš lai-
vo. Jo nepavyko išgelbėti, žmogus nuskendo. Dėl
blogų oro sąlygų, laivų gedimo ar kitų priežasčių
regatos finišo nepasiekė 67 jachtos. 

Jaunai (vos ketverius metus besitreniruojančiai)
lietuvių komandai prireikė 56 valandų įveikti visą
atstumą iki Mackinac salos. Lietuviai buvo 92-ieji
bendroje įskaitoje, kitaip sakant, pirmame dis-
tanciją baigusių komandų trečdalyje. ,,Dream
Team Sailing” komandai tai buvo didelis pasieki-
mas. 

Arba kodėl lietuvių
buriuotojų komandos
laive yra uždrausti
bananai
Atkelta iš 1 psl.

Ši gražuolė, pavadinta ,,Challenger”, po patirto žaibo
smūgio jau turėjo atsidurti laivų kapinėse. Tačiau lietu-
vių buriuotojų dėka ji atgimė ir vėl skrodžia bangas.

Tarptautinėje Mackinac regatoje puikiai pasirodžiusi lietuvių komanda ,,Dream Team Sailing” (pirmoje eilėje iš k.): Eval-
das Pauplys, Paulius Usanovas, (antroje eilėje iš k.) Arūnas Kubelskas, Jovas Jonušas, Henrikas Šerkšnas, Aurimas Jasi-
nausas, Aleksandras Malysevas, Raimondas Vilkas, Saulius Bertulis, Tom Aitken, Arūnas Brazdžionis, Saulius Narbutas.

Kubelskų šeimos archyvo nuotraukos
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Ateitininkų namų ąžuolynas
1380 Castlewood Drive

Lemont, IL 60439
Rugsėjo 2 d., sekmadienį, 12:30 val. p. p.
kviečiame visus, didelius ir mažus, į tradicinį atsisveikinimo
su vasara Lietuvos šaulių sąjungos išeivijoje pikniką.
Gera nuotaika, maloni aplinka, tradicinis šašlykas –
puiki pradžia užbaigiant darbingus Lietuvos Šimtmečio metus.
• Gros ir dainuos Paulius Strolia
• Veiks lietuvių dailininkų mugė
• Loterija ir viktorina „Ar pažįsti Lietuvą?”

Dėl informacijos kreiptis tel. 708-288-4393 arba 773-899-1065

Redaktorius Amandas Ragauskas

VA k A R I S

Po dar dviejų rungčių 2018 metų For-
mula Drift (FD) varžybose tarp pirmo-
jo dešimtuko vairuotojų padė tis tapo la-
bai įtempta. Kol kas varžybose pir-
mauja airis James Deane ir norvegas
Fredric Aasbo, surinkę atitinkamai 469
ir 439 taškus – jie realiausi pretenden-
tai į šių metų čempionato nugalėtojus.

Jeigu dėl šių metų čempiono laurų
vainiko realiausiai kovoja šie du
vairuotojai, tai dėl trečios vietos

turi galimybę pasivaržyti visi liku-
 sieji dešimtuke. Ne vadinu jų lenkty-
ninkais, kadangi šis automobilių spor-
tas yra unikalus tuo, kad jame lemia ne
tik greitis, bet ir vairuotojo sugebėji-
mai automobilį, slystantį 100 kilomet-
rų per valandą greičiu ant kietos dan-
gos (ne ant ledo), suvaldyti taip, kad
būtų išpildy ti visi varžybų teisėjų nu-
statyti rei ka lavimai: automobilis turi
slysti tei sėjų nurodyta lini ja, kuo sta-
tesniu kampu ir stilingai. Mano ma-
nymu, tai kartais su tei kia varžyboms

„žmogiš ko faktoriaus” elementų – kaip,
pvz., dailiajame čiuožime ar pramogi-
niuo se šokiuose. Ir tuomet sunku ob-
jektyviai vertinti. 

Pretendentai į trečią čempionato
vietą yra lenkas Piotr Wiecek, tris kar-
tus FD čempionas, amerikietis Chris
Forsberg, amerikiečiai Justin Pawlak
ir Matt Field, latvis Kristaps Bluss,
amerikietis Ryan Tuerek, lietuvis Au-
rimas Bakchis ir japonas Ken Gushi. 

Paskutinės FD varžybų rungtys
vyks Texas valstijoje rugsėjo 14–15
dienomis. ir Californijoje spalio 12–13
dienomis. Manyčiau, kad tik Califor ni-
joje išaiškės 2018 m. FD varžybų nu-
galėtojai ir prizininkai.

Besidomintiems šia įdomia auto-
mobilių sporto šaka primenu, kad var-
žybas galite stebėti internete, svetai-
nėje www.formuladrift.com. Nepa mirš-
kite, kad jose dalyvauja lietuvis Auri-
mas Bakchis ir visose lenktynių tra-
sose plevėsuoja Lietuvos trispalvė (ne
tik mūsų Tėvynės šimtmečio pro ga, bet
jau nuo 2012 metų).   

Po rungčių Washingtone ir Missouri – daug nežinomųjų

LR generaliniame konsulate Los An-
geles pradėjo dirbti 33 metų diplo-
matė, dviejų vaikų (7 m. Jono ir   3 m.
Elenos) mama Agnė Gurevičienė.
(Lietuvos užsienio reikalų ministeri-
joje ji – nuo 2007 m.).

Agnė kilusi iš Marijampolės,
užaugo politinių kalinių ir
tremtinių šeimoje (senelis

Juozas Busila buvo partizanas, da-
lyvavęs ir sunkiai sužeistas Kalniš-
kės mūšyje – viename didžiau sių
Lietuvos partizanų mūšių su sovie-
tų kariuomene; tėtis Vitas gimė
tremtyje). Vilniaus universiteto
Tarptau tinių santykių ir politikos
mokslų ins titute įgijo politikos
mokslų ba kalauro ir Europos stu-
dijų magistro laipsnius, taip pat
studijavo politikos mokslus  Berly-
no Laisvajame universitete, Vokie-
tijoje. Lietuvai pirminin kaujant Eu-
ropos Sąjungos Tarybai, 2012–2014
metais Briuselyje dirbo Lie tuvos
Respublikos nuolatinėje atstovybė-
je prie Europos Sąjungos bei Euro-
pos Komisijos generalinia me sek-
retoriate. 2018 m. liepą Agnė prisi-
jungė prie LR generalinio konsula-

Sveikiname naujai atvykusią konsulę Agnę Gurevičienę!

to Los Angeles komandos ir yra pa-
sirengusi padėti įvairiais lietuvių
bendruomenei aktualiais konsuli-
niais klausimais (LR pilietyės at-
kūrimas ir išlaikymas, pasų išdavi-
mas ir keitimas, gimimų, santuokų
įtraukimas į apskaitą, pažymos, kad
asmuo yra gyvas, įgaliojimų ir tes-
tamentų tvirtinimas, dokumentų
nuorašų tvir tinimas ir pan.).

Agnė Gurevičienė.

Aurimas su gimtadienio tortu. Šestojo etapo St. Louis metu rugpjūtį sportininkas šven-
tė savo gimtadienį.

Aurimas varžybų trasoje. FD nuotraukos

Penktojo etapo Washingtone prizininkai (iš kairės): Ryan Tuerck (II vieta), James Deane
(I vieta), Piotr Wiecek (III vieta).

Šestojo etapo Missouri prizininkai (iš kairės): Chelsea Denofa (III vieta), Fredric Aasbo (I
vieta), Matt Field (II vieta).
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RAIMUNDAS MARIUS LAPAS

Kai žmonės jaučiasi tarsi šeima, jie nori dažniau ir dau-
giau praleisti laiko kartu. Be to, kiekviena šeima
mėgsta sulaukti svečių. Tad nauja Tėviškės, kurioje
kiekvienas parapijietis jaučiasi kaip didelės šeimos na-
rys, tradicija – rengti kultūrines vakarones – gimė la-
bai natūraliai. Jau įvyko trys renginiai, visi – skirtin-
go pobūdžio. Balandžio 21-osios vakarą apie šimtas
žmonių susirinko jaukioje bažnytėlėje susitikti su VDU
profesoriumi Liudu Mažyliu ir išgirsti ,,detektyvinę”
mūsų Nepriklausomybės Akto ieškojimo ir atradimo
istoriją, kurią prelegentas iliustravo istorinėmis nuo-
traukomis bei dokumentais.  

Po kelių savaičių įvyko literatūrinė vakaronė – su-
sitikimas su trimis poetais iš Lietuvos: filosofu
Liutauru Degėsiu, ,,Nemuno” žurnalo vyr. re-

daktore Erika Drungyte ir ,,Metų” žurnalo vyr. re-
daktoriumi Antanu Šimkumi. Tai buvo dvasingas ka-
merinis vakaras, kuriame svečiai skaitė savo kūrybą,
pasakojo apie jaunimo auklėjimą ir įvairias Lietu-
vos aktualijas.

Vasarai ritantis į antrą pusę, rugpjūčio 10-osios
vakarą Tėviškėje vėl rinkosi svečiai – šį kartą į fi-
latelinį-skautišką renginį, skirtą Lietuvos valstybės
atkūrimo šimtmečiui. Būtent šiai progai skirta ne-
seniai pasirodžiusi vilniečio filatelisto ir skauto, Lie-
tuvos piligrimų bendrijos pirmininko Dariaus Liu-
tiko knyga ,,Scouting in the Baltic Countries. A His-
tory in  Philately” – jos autorius ir buvo pagrindinis
vakaro prelegentas. Smagu buvo matyti susirinkus
skautišką jaunimą ir veteranus, o taip pat filatelija
besidominčius amerikiečius. Renginys vyko anglų
kalba. 

Jau vien šios knygos atsiradimą galima laikyti
savotišku prisikėlimo ženklu. Prisimenu, kaip vai-
kystėje vartydamas populiarų filatelinį savaitraštį
(beje, leidžiamą iki šiol) ,,Linn’s Stamp News”, ma-
tydavau komercinius skelbimus –  parduodami
,,dead countries” išleisti pašto ženklai, tarp jų ir Lie-
tuvos. Lietuva ir kitos Baltijos šalys prisikėlė ,,iš nu-
mirusiųjų”, bet per tą laiką beveik užgeso kažkada
taip klestėjęs tarp mūsų filatelinis ju-
dėjimas. Ar atgims lietuviškus pašto
ženklus renkančių būreliai, ar bus
vėl leidžama filatelinė literatūra lie-
tuvių kalba – išeivijoje ir Lietuvoje?
Manykime, kad Dariaus Liutiko 415
psl. albumas apie Baltijos šalių skau-
tijos istoriją per filatelijos prizmę pra-
lauš ledus.

Reiktų pasidžiaugti Tėviškės pa-
rapijiečių ir jiems į pagalbą atėjusių
skautų gražiai atliktu darbu. Pasi-
rengta vakaronei išties profesionaliai
– pasirūpinta viskuo, neapeinant nė
mažiausios detalės. Iš Chicago Phila-
telic Society pasiskolinti specialūs rė-
mai, kad prelegentas patogiai galėtų
eksponuoti savo skautiškos filatelijos
rinkinį. Paskleista visapusiška rekla-

ma apie renginį tarp lietuvių, latvių, estų bei ame-
rikiečių. Pasirūpinta ypatinga dovana svečiui –
Alės Namikienės redaguota knyga ,,Lietuviškoji
skautija 1945–1985”. Su staigmena – ne tik pačios au-
torės, bet ir visų vakaronės dalyvių parašais tituli-
niame puslapyje. Atrodo, kad tokios autografuotos is-
torinės knygos gali tapti unikalia Tėviškės vakaro-
nių tradicija – prof. L. Mažyliui buvo įteikta visų da-
lyvių pasirašyta bibliografinė retenybė – Alekso
Ambrose 700 psl. knyga ,,Chicagos lietuvių istorija
1869–1959”. Buvo malonu matyti vakaronėje ir pačią
sesę Alę – jai ir kitiems prie ruošimo prisidėjusienms
skautams padėkota gražiomis parapijietės Anetos
Kastrickienės sukurtomis gėlių puokštėmis. ASD,
Korp! Vytis ir Filisterių skautų sąjūdžio Čikagos sky-
riaus, o ypač sėsės Aušrelės Sakalaitės pastangomis
buvo surengtos puikios vaišės.

D. Liutikas apžvelgė visų trijų Baltijos šalių
skautijos istoriją (anksčiausiai, jau 1912 m., skautų
judėjimas prasidėjo Estijoje), iliustruodamas ją fi-
lateliniais eksponatais iš savo rinkinio. Papasakojo

savo įspūdžius iš dviejų šiais metais vykusių Jubi-
liejinių stovyklų, kuriose jis dalyvavo – Rumšiškių
ir Rako. Įdomu buvo išgirsti pastebėjimą, kad čia, iš-
eivijoje, stovyklos labiau patriotinės, didelis dėme-
sys jose skiriamas lietuviškiems aspektams – kalbai,
istorijai. Tuo tarpu Lietuvoje, natūralioje lietuviškoje
aplinkoje, vyko tiesiog skautų stovykla.

Netikėta, stebuklinga akimirka buvo užbaigiant
oficialiąją dalį – užgeso šviesos, visi dalyviai susto-
jo ratu – tarsi aplink laužą – ir, skautiškai susikibę
rankomis, sudainavo (arba niūniavo, jei nežinojo žo-
džių) vakarinę skautų giesmę ,,Ateina naktis”, skam-
bant šiuolaikiškam, sumodernintam Gretos Šmidt at-
liekamam įrašui. Labai dramatiška!

Ir vis dėlto dėl renginio turinio priekaištų yra.
Matomai, prelegentas yra pripratęs kalbėti jau-
niems skautams, supažindindamas juos su istorijos
pagrindais. Tėviškėje susirinkusiai auditorijai –
drįstų spėti, didžiajai daliai – Lietuvos istorijos per-
ipetijos ir skautavimo pradžia – gerai pažįstama, ir
ne iš knygų, bet patirta asmeniškai (tarp susirin-

kusiųjų buvo tų, kurie dalyvavo 1948 m.
Tautinėje stovykloje Vokietijoje, o
mano, vilkiuko, vadovas brolis Juozas
Liubinskas, būdamas septynerių, net
lankėsi II Tautinėje skaučių stovyklo-
je Pažaislyje 1938 m., kur skautavo jo se-
suo). Kalbėtojas nepersiorientavo, ne-
prisitaikė prie sau nebūdingos audi-
torijos. Manau, visi būtume labiau
,,išlošę”, jei D. Liutikas būtų pasirinkęs
asmeninių patirčių kelią – papasakojęs,
kaip per skautavimą jis atėjo į filateli-
ją, prisiminęs savo kolekcijos sudary-
mo ir albumo išleidimo peripetijas, fi-
latelijos naujokams paaiškinęs, kodėl
vertingi vieni ar kiti ženklai ir pan. Ti-
kėkimės, kad pasimokėme abi pusės –
ir prelegentas ir rengėjai. Iki naujų įdo-
mių susitikimų!

Rugpjūčio 19 d. po pa-
maldų Tėviškės kuni-
gas Liudas Miliaus-

kas parodė parapijiečiams
filmą apie š. m. krikščio-
nišką labdaringą jaunimo
vasaros stovyklą Vana-
guose, kuri buvo surengta
jau 21-mą kartą. Visą sa-
vaitę vaikai iš visos Lietu-
vos kartu su savanoriais
vadovais – šiemet buvo
apie 1 500 dalyvių – klau-
sėsi paskaitų, dalyvavo Mi-
šiose ir diskusijose, spor-
tavo, rungtyniavo, žaidė
nuotaikingus žaidimus,
klausėsi muzikos, šoko, da-

Vaikai, vaikai vanagai…

lyvavo talentų vakare. Savaitė, pilna intensyvios
veiklos, bendravimo, fizinių ir dvasinių užsi-
ėmimų. Vaikams iš nepasiturinčių šeimų, pa-
stebėjo kunigas Liudas, dažnai tai būna vie-

nintelė pramoga per metus. Stovyklą aplanko
prelegentai (šiemet vienas tokių buvo diplo-
matas ir politikas Vygaudas Ušackas), muzikos
atlikėjai, paskaitininkai. Stovyklos biudžetas –

40 tūkst. eurų, ir nuo pat pradžių ji rengiama pri-
vačių rėmėjų lėšomis. Pirmyn, Vanagai! 

,,Draugo” inf.
Vanagų stovyklos archyvo nuotr.

Kultūrinės vakaronės Tėviškėje įsibėgėja

Darius Liutikas pristatė savo knygą apie Baltijos šalių skautijos atspindžius filatelijoje ir suruošė savo filatelinių eks-
ponatų parodą. Jono Kuprio nuotraukos

Vakaronės dalyviai (iš k.): Robertas Vitas, Leopoldas von Braun, Darius Liutikas, Vida
Brazaitytė ir Jūratė Variakojienė.
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IŠ ATEITININkŲ GYVENIMO

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

Palydėkime vasarą Dainavoje:
Išgirsite neeilinius kalbėtojus,
išdiskutuosite svarias temas,

pabendrausite šaunioje kompanijoje

Studijų savaitgalis vyks Darbo dienos savaitgalį, rugpjūčio 31
d.-rugsėjo 3 d., Amerikos lietuvių Romos katalikų federacijos
jaunimo stovykloje Dainavoje, Manchester, Michigan. Savait-
galis atviras visiems, tai puiki proga susipažinti su ateitininkų
veikla ir Dainavos stovyklaviete. Maloniai kviečiami visi, kas
mėgsta dalyvauti rimtesnėse diskusijose.

Tarp studijų savaitgalio prelegentų bus:

Arvydas Reneckis, filmų kūrėjas, lietuvių
išeivijos istorijos tyrinėtojas, kalbės apie
savo naujausių filmų projektus.

Valdas Samonis iš Toronto. ,,Ekonominis
planas Lietuvai: strategija dvidešimt pir-
mam šimtmečiui”.  

Saulius Kubilius, anksčiau Laisvosios Eu-
ropos radijo, dabar – Vatikano radijo ap-
žvalgininkas. Tema – ,,Atmintis ir mūsų
šventieji – ‘kad jie iš aukštybių mus vėl ves-
tų’”. Saulius Kubilius yra Stasio Šilingo
anūkas.

Ligita Ryliškytė, Eucharistinio Jėzaus
kongregacijos vienuolė iš Lietuvos, me-
dicinos gydytoja (kardiologė), Boston Col-
lege teologijos doktorantė. Tema  – „Die-
vas mirė?”

Linas Kojala, tarptautinių santykių ir po-
litinių mokslų doktorantas Vilniaus uni-
versitete, šiemet stažuoja Harvard uni-
versitete. Tema dar derinama, bet apytik-
riai – ,,Nūdienos tarptautinės realijos ir jų
poveikis Lietuvai”. (Prelegentas nedalyvaus
savaitgalyje, bet atsiųs filmuotą paskaitos
įrašą.) 

Šalia akademinių paskaitų vyks ir links-
mesni meniniai vakarai. Vieną tokį vakarą
praskaidrins neeilinių gabumų solistė
Agnė Giedraitytė.

Sekmadienį, rugsėjo 2 d., vyks Š. Amerikos
ateitininkų metinis susirinkimas.

Užsitikrinkite sau vietą

Malonėkite nedelsiant atsiųsti ŠAAV vi-
cepirmininkei Romai Kuprienei žinutę el.
paštu mamaroma@gmail.com, praneš-
dami, kad ketinate savaitgalyje dalyvauti.
Jums bus išsiųsta registracijos anketa.
Galima paprašyti registracijos anketos ir pa-
prastu paštu, parašant Romai Kuprienei:
752 Leesley Rd., Riverside, IL 60546.

Studijų savaitgalyje
laukiame visų ateitininkų 

ir jų bičiulių.     

SEKMADIENIS
„Susipažinimo vakaras“
Audra Kubiliūtė Daulienė

Šiaurės Amerikoje, JAV, gyvenan-
čių ateitininkų keliai liepos pabaigoje
vedė į Dainavą.  Nors šie metai buvo
ypatingi visa kuo ir daug kas vyko į Lie-
tuvą švęsti Lietuvos Nepriklausomybės
atstatymo šimtmečio, vis vien į Dai-
navą suplaukė nemažai sendraugių su
šeimomis.

Nors sekmadienis, liepos 22 d., pra-
sidėjo lietumi, netrukus lietus praėjo,
ir visi susikraustė į gyvenvietes. Ska-
niai pavalgę nukeliavom į šventovę šv.
Mišioms, kurias atnašavo kun. Marius
Dyglys, linkėdamas smagios ir pra-
smingos stovyklos.

Stovyklos ruošos komitetas: Daina
Čyvienė, Vanesa Kašelionytė, Rūta Kul-
bienė, Daina Matusaitienė, Linas Mi-
kulionis ir Jūratė Žukauskienė pa-
sveikino atvykusius ir supažindino su
stovyklos programos vadovėmis Marija
Čyvaite bei Daina Polikaityte ir su kt.
vadovais.

Toliau susipažinom su naujai sto-
vyklaujančiais stovykloje, žaidėm sma-
gius susipažinimo žaidimus po di-
džiuoju ąžuolu. Vakare Dainavos Bal-
tuosiuose rūmuose suaugusieji susi-
pažino su Dalios Ancevičienės meno
darbais, kuriuos pristatė jos dukra
Daina Matusaitienė.

PIRMADIENIS 
,,Politinis aktyvumas Pabaltijo reikalais”
Dalia Sadauskienė

Po pusryčių ir dainavimo vaikučiai
išsiskirstė į užsiėmimo būrelius, o su-
augusieji ėjo klausytis paskaitos.

Vytas Aukštuolis, mūsų pirmadie-
nio ryto prelegentas, kalbėjo apie savo
darbą ir politinį aktyvumą su „Joint
Baltic American National Committee“
(JBANC), kuris atstovauja estų, latvių
ir lietuvių interesams. 2018 m. geg. 3 d.
Washingtone JBANC buvo surengęs
„Baltic Advocacy Day“, kur stengėsi se-
natoriams / kongresmenams pristaty-

ti Baltijos kraštų poreikius: kiberneti-
nį saugumą (cybersecurity), energijos
saugą, prekybą, kariuomenę, Mag-
nitsky akto sankcijas, Rusijos sklei-
džiamą dezinformaciją ir kt. Susi-
skirstėm į mažesnes grupes pagal vals-
tijas, nes Vytas skatino organizuotis „in
district advocacy“. Jis skatino pasira-
šyti ir išsiųsti jo parengtus laiškus
savo kongresmenui, kad jis žinotų, jog
Lietuvos reikalai mums rūpi.

Po pietų ir maudymosi vyko po-
pietinė paskaita. Kun. Marius Dyglys
supažindino su šv. Jokūbo piligrimys-
tės keliu, kuris nuo 2013 m. pratęstas ir
per Lietuvą! Šv. Jokūbo kelias Ispani-
joje, Camino de Santiago, nuo 1987 m.
yra žymimas oficialiai, o šv. Jokūbo ka-
pas ten yra lankomas nuo Viduramžių.
Piligrimystės kelią (veikia Ispanijoje, o
dabar ir Lietuvoj bei kituose Europos
kraštuose) žymi kultūrinės bei religinės
paveldo sustojimo vietos, paženklin-
tos oficialių emblemų. Keliavimo taką,
kuriuo galima keliauti pėsčiomis, dvi-
račiu, gal net arkliu, oficialios emble-
mos žymi kas 100-200 metrų. Pakelyje
yra nebrangių nakvynės vietų ir val-
gyklų. Galima gauti „piligrimystės
pasą“, kuris patvirtina, kad praėjai šį
kelią.

Su dideliu entuziazmu kunigas Ma-
rius supažindino mus su Lietuvoje
esančiais penkiais piligrimystės ta-
kais (269-490 km). Vienas – šv. Jokūbo
žiedas žymi net 11 Šv. Jokūbo bažnyčių
Lietuvoje. Šis kelias Lietuvoje labai iš-
populiarėjo. (Daugiau info: www.saint-
jamesway.lt)  Kunigas mus kvietė ap-
lankyti visus takus ir palinkėjo ,,gerio
kelio”!

Po vakarienės stovyklos komen-
dantės Marija Čyvaitė ir Daina Poli-
kaitytė kvietė į Joninių, Oninių ir Ra-
sos šventę prie Spyglio ežero. Prie pa-
plūdimio praėjom pro didelius, iš me-
džio padarytus vartus. Ten jau liepsnojo
laužas. Iš ąžuolo lapų ir gėlių pynėm
vainikus, dainavom ir šokom. Kai ku-
rie net per laužą peršoko. Vėliau Spyg-
lio ežere paleidom vainikus. 

Bus daugiau

Sendraugių ateitininkų stovykla liepos 22-29 d. vyko ALRKF jaunimo sto-
vyklavietėje Dainavoje, Michigan valstijoje, netoli Manchester miestelio. Su-
važiavo stovyklautojai sendraugiai, pavieniai ir su šeimomis, net trijų kar-

tų atstovai (ir keliais atvejais – keturių kartų), iš įvairių JAV vietovių, ne tik iš vi-
durvakarų valstijų, bet taip pat iš North Carolina, California, Maryland, New York
ir Oregon. Kelias dienas ar visą savaitę kartu stovyklavo studentai, vasaros atos-
togoms grįžę iš universitetų JAV ir net iš Europos.

2018 m. stovyklos kapelionas buvo svečias iš Lietuvos, Žagarės bažnyčios kle-
bonas kun. Marius Dyglys. Iš Lietuvos atvyko ir kartu stovyklavo balandžio mė-
nesį išrinktas naujas Ateitininkų federacijos pirmininkas Justinas Juknys. Sto-
vyklautojus skaniai maitino Audra Januškienė ir jos komanda. Vaikus prižiūrė-
jo jauni vadovai. Visi stovyklautojai kaip nors prisidėjo prie stovyklos darbų – ar
vedė pašnekesį suaugusiems, ar organizavo parodėlę, kepimo pamokas ar vai-
šes, ar meno darbelį vaikams, sportinį užsiėmimą, žuvavimo turnyrą ir pan....
Kronikininkių komanda – Audra Kubiliūtė-Daulienė, Rūta Gaškienė, Rita Gied-
raitienė, Lionė Kazlauskienė, Ramunė Kubiliūtė ir Dalia Sadauskienė – aprašė sto-
vyklos dienas, kiekvieną skirtingą ir unikalią savo tema, bet visos – kaip nors su-
sijusios su šių metų stovykla „Šimtmečio derlius“...

Ligita Ryliškytė, SJE

Linas Kojala

Saulius Kubilius

Valdas Samonis

Arvydas Reneckis

Sendraugių ateitininkų stovyklos

Pirmos dienos
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Estai pradėjo nuo saugumo

Britų žurnalas „The Economist” pagilina su-
pratimą apie procesus Rytų Europos valstybėse, nu-
sikračiusiose „planinės ekonomikos ir partinės
vienvaldystės pančius“, tačiau su nevienoda sėkme
besigalynėjan čiose su seniai įsišaknijusiomis ydo-
 mis.

Rašydamas apie Lietuvą prieš keletą metų krė-
tusį saugumo skandalą, įskaitant ir istorijas apie
slaptus amerikiečių kalėjmus, britų sa vaitraštis
pastebėjo, kad Rytų Euro pos šalių „žvalgybos ir sau-
gumo tarnybos išlaiko neproporcingai didelę įtaką.
Maža to, panašu, kad ši įtaka net yra linkusi stiprėti”.

Sunku rasti nors vieną pokomunistinę valsty-
bę Rytų Europoje, rašė „The Economist”, kur žval-
gybos ir saugumo tarnybos būtų visiškai depoliti-
zuotos ir neklimptų prieštaringuose vertinimuose.

Jos aktyviai siekia daryti įtaką žiniasklaidai ir
verslui bei pačioms valstybės institucijoms.

Lietuvoje pakartotinai pasireiš kę VSD skandalai
ir atlikti parlamentiniai tyrimai parodė, kad įvairūs
šešėliniai veikėjai, sugebantys iš vengti bet kokios at-
sakomybės, turi čia palankias sąlygas daryti įtaką
ekonominiams sprendimams ir ša lies politinei rai-
dai. Šių metų parlamentinis tyrimas dar kartą tai pa-
tvirtino.

„The Economist” atkreipia dė mesį į Estiją,
kaip malonią išimtį, ir mano, kad galbūt šią prob-
lemą pa vyktų išspręsti pradedant viską iš naujo ir
saugumo tarnybose įdarbi nant visiškai naujus žmo-
nes. Estija, kurios nedidelė britų saugumiečių iš-
mokyta tarnyba dažnai pristatoma kaip viena pa-
žangiausių visoje Rytų Europoje, padarė tai dar 1992-
aisiais. Ši šalis taip pat įsivedė taisyklę, kad politi-
kai niekada negali būti saugumo tyrimų objektu.

Kita kryptimi nuėjo Lietuva. Čia ne tik buvo su-
žlugdytas liustracijos procesas, bet ir sovietinio
KGB rezervo karininkai galėjo tapti tiek ministrais,
tiek ir paties Saugumo departamento direktoriais.

Panašiai kaip estai pasielgė lenkai, įvykdę ka-
rinės žvalgybos (WSI) reformą ir atleidę maždaug 300
dar sovietmečiu šiam darbui pareng tų saugumiečių. 

Apdairus estų sprendimas prieš du dešimtme-
čius vakarietiškais pagrindais pertvarkyti savo
slaptąją tarnybą lėmė ir skirtingą šalies eko nominę
raidą. Nors tiek Lietuva, tiek Estija vykdė neolibe-
ralią šoko terapijos politiką, pasiekti ekonomi kos sta-
bilizavimo ir ją liberalizuoti estams pasisekė grei-
čiau ir efektyviau. 

Jau 1992 metais Estija ryžtingai įsivedė nacio-
nalinę valiutą, kol Lie tuva lūkuriavo, tūpčiojo ir
klimpo į skandalus, susijusius su litų banknotų
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Kodėl kovojome už laisvę būdami pavergti,
bet nebenorime jos ginti išsilaisvinę? (3)
Vidmanto Valiušaičio paskaita (per Skype) Ateitininkų sendraugių studijų savaitės

Kennebunkporte dalyviams. Vilnius, 2018 m. rugpjūčio 6 d.

spausdinimu. Įveikti aukštą infliaciją Lietuvai pavyko
tik 1993–1994 metais, padedant Tarptau tiniam valiutos
fondui (TVF) ir Pasaulio bankui, bet jau po to, kai di-
delę dalį gyventojų santaupų vertės ta infliacija
buvo nušlavusi.

Privatizacija pasižymėjo 
išskirtiniu neskaidrumu

Kitaip nei Lietuva, kur čekinė privatizacija pri-
minė rusišką modelį ir virto stambaus masto aferų
bei eilinių žmonių apgrobimo pradžia, kada įmones
ir jų turtą pusvelčiui, dengiami kriminalinių struk-
tūrų, per netikrus aukcionus sparčiu tem pu susi-
glemžė įvairūs šešėliniai veikėjai, Estija pasirinko
kitą kelią. 1992 m. estai pradėjo taikyti privatizacijos
schemą, kurios pagrindinius principus perėmė iš vo-
kiečių. Estijos, panašiai kaip ir Rytų Vokietijos,
įmonės buvo perduotos specialiai privatizavimo
agentūrai.

Lietuvoje už investicinius čekius buvo privati-
zuota didžioji turto dalis. Čekinė privatizacija ne-
davė valstybei papildomų pajamų, kurias būtų buvę
galima panaudoti investicijoms ir darbo vietų kūri-
mui, subsidijuoti besikuriančias smulkias ir vidu-
tines įmones. Joms stigo kapitalo, apyvartinių lėšų,
nes normaliai veikiančios bankų sistemos nebuvo. To-
dėl valstybinis arba visų gyventojų darbu per oku-
pacijos metus ir anksčiau sukurtas turtas iš esmės
buvo pravalgytas, o smulkus ir vidutinis verslas ve-
getuoja ligi šiol.

Estijos gyventojai taip pat gavo investicinių če-
kių, tačiau kitaip nei Lietuvoje, už juos nebuvo galima
įsigyti privatizuojamų įmonių kontrolinių akcijų pa-
ketų. Kai Lietuvoje ribota apsukrių kombinatorių
grupė – EBSW tipo investuotojai – pigiai supirkinė-
jo iš nepatyrusių ir tiesiog neišmanančių žmonių in-
vesticinius čekius, privatizavo valstybines įmo nes, ku-
rios netrukus po to bankrutavo, estai savo įmonių
kontrolinius paketus už tvirtą valiutą pardavinėjo už-
sienio investuotojams. 

Privatizacija Lietuvoje pasižymė jo išskirtiniu ne-
skaidrumu. „Kol elitas kolaboruos, tauta skurs”, – dar
2010 m. rašė žurnalas „Valstybė” (Nr. 8) ir kėlė klau-
simą: „kodėl Lietuvoje nieks nesidomi ‘Lietuvos
dujų’, kurias Lietuva pardavė keliais milijardais pi-
giau, negu kitos posovietinės šalys”, privatizavimu,
kai tuo pat metu „skundžiamasi, kad už du jas ji moka
brangiausiai Europje?” 

Užtenka paminėti Alytaus vyno gamyklos „Ali-
ta” privatizavimą, kurį net Konstitucinis Teismas
buvo pripažinęs įvykdytą pažeidus konstituciją, bet
šis konstatavimas taip ir liko be jokių praktinių pa-
sekmių. O prisiminkime už 1 Lt parduotą „Lietuvos
kurą”, turėjusį per 20 proc. Lietuvos degalų maž-

meninės prekybos rinkos. Ar tai ne stambaus mas-
to ekonominiai nusikaltimai, kurie neturėtų turė-
ti senaties? Bet apie juos niekas šiandien nebenori
pri siminti...

Gilintis nenori

Štai kodėl įstojusi į Europos Są jungą, Estija jau
2005 m., Jungtinių Tautų prekybos ir plėtros kon-
ferencijos (United Nations Conference on Trade and
Development, UNCTAD) duomenimis, buvo su-
kaupusi 12,3 mlrd., o Lietuva tik 6,5 mlrd. JAV do-
lerių tiesioginių užsienio investicijų. Šių metų pra-
džios duomenimis, Estija turėjo jau per 20 mlrd. eu
ti0esioginių užsienio investicijų, o Lietuva – tik pa-
lyginti nedaug tebuvo viršijusi Estijos 2005 m. pa-
sieki mus – apie 14,8 mlrd. eu.

Nepaisant to, kad Lietuva, tiek gyventojų skai-
čiumi, tiek ekonomi niu potencialu Estiją žymiai pra-
noksta. Skaičiuojant investicijas vienam žmogui –
skirtumai dar didesni: 14.603 eu vienam Estijos ir
tik 5.204 eu vienam Lietuvos gyventojui. Valdžios
sektoriaus Lietuvos skola 2017 m. sudarė 16,2 mlrd
eu, tuo metu Estijos – vos 1,9 mlrd eu. Korupcijos ly-
gis Lietuvoje irgi stabiliai laikosi didesnis nei Es-
tijoje.

Ką visa tai rodo? Tai rodo, kad Lietuvos socia-
liniai parametrai labiau primena trečiojo pasaulio
šalių raidos proporcijas, kur vidurinysis sluoksnis
yra palyginti negausus, neproporcingai didelė vi-
suomenės dalis gyvena ties skurdo riba, o šalies tur-
tai sutelkti nedidelio oligarchų ratelio rankose.
Tuo metu Vakarų Europos šalių visuomenės struk-
tūra remiasi būtent viduriniuoju sluoksniu, kuriam
sudaromos sąlygos pakankamai apsirūpinti. Tiesa,
pastaraisiais metais ir Vakaruose vidu ri nysis
sluoksnis „plonėja”, socialinė takoskyra darosi vis
labiau pastebima.

Įdomi detalė. Rinkdamas šią me džiagą, krei-
piausi į vieną iškilų Lie tuvos ekonomistą, prašy-
damas duo menų apie pajamų skirtumus Lietu voje.
Labai nustebau, kai sužinojau, kad nuo 2003 m. duo-
menų apie in dėlių struktūrą Lietuvos bankuose gau-
ti nebegalima. Vėliausi 2003 m. duomenys rodė, kad
92 proc. visų in dėlių, viršijančių 10 tūkst. Lt, turė-
jo 5 proc. indėlininkų, o kiti 80 proc. in dėlininkų val-
dė vos 4,6 proc. in dėlių, sąskaitose turėdami tik iki
1000 Lt.

Per penkiolika metų padėtis var gu ar pasikei-
tė tų 80 proc. indėli ninkų naudai. Greičiau prie-
šingai. Kapitalo koncentracija ir Lietuvoje, matyt,
vyko ta pačia linkme, dėl ko tie 99 proc. reikalauja
okupuoti Wallstreet. Kitaip, kam gi reikėtų slėpti in-
dėlių struktūros duomenis?

Tačiau svarbu yra ir kitkas: žmonių asmeninis
santykis su savo valstybe. Kaip žmogus jaučiasi savo
šalyje, kiek jis tapatinasi su savo valsty be, kiek pa-
sitiki atstovaujamąja valdžia, kokius lūkesčius su
savo šalimi sieja, ko tikisi iš ateities? Ko gali tikė-
tis iš ateities visuomenė, kurios 94 proc. gyventojų
nepasitiki politinėmis partijomis, 93 proc. – parla-
mentu, o 82 proc. – vyriausybe?

Estija galbūt ne Skandinavija, kur 70–80 proc.
piliečių pasitiki savo parlamentais, tačiau bent 40
proc. jos piliečių vis dėlto pasitiki savo Riigi kogu
arba valstybės susirinkimu. O vyriausybe pasitiki
dar daugiau, beveik pusė – 47 proc. – estų. Tai poli-
tinis kapitalas, kurio vertės Lietuvos politinis eli-
tas, man regis, nelabai supranta ir vargu ar nori į
tai gilintis.

Partijos visuomenės 
interesams neatstovauja

„Lietuvos politikai yra sukompromitavę de-
mokratinę tvarką. Kai stokojama visų lygybės prieš
įsta tymą, kai įstatymo viršenybė nerūpi politi-
kams, o Konstitucinis Teismas taiko skirtingus
kriterijus, visuome nei sunku patikėti santvarkos tei-
sin gumu. Tada stiprėja iliuzijos, kad problemas gali
išspręsti kieta ran ka”, – sako Darius Kuolys, poli-
tikos apžvalgininkas ir buvęs pirmasis švietimo mi-
nistras.

„Lietuvos demokratijos problema yra struktū-
rinė ir nesusijusi su pereinamuoju laikotarpiu, ji su-
kurta dabar ir formuojama taip, kad greitai nesi-
baigs. Jūs kuriate dykumą. Rei kės vaikščioti kur kas
ilgiau, negu keturiasdešimt metų”, – jau prieš de-
šimtmetį rašė Lietuvos politinę kultūrą turinėjęs
Norvegijos politologas Svenn Arne Lie.

Nukelta į 15 psl.

Vidmantas Valiušaitis „Draugo” archyvo nuotr.



DRAUGAS2018 RUGPJŪČIO 25 D., ŠEŠTADIENIS8

RASA SĖJONAITĖ   

Jeigu prieš gerą dešimtmetį Jur-
 gitai Šarkovaitei kas nors būtų pa-
 sakęs, kad ji gyvens viename di-

džiau sių Peru miestų Limoje, ji nie-
kuomet nebūtų patikėjusi. Ir šiandien,
kai pirmos pažinties metu sutiktajam
lietuviui pasako, jog gyvena ir dirba Lo-
 tynų Amerikos valstybės Peru sosti-
nėje, pašalaitis suklūsta. Panašios reak-
cijos buvo ir tada, kai ji pirmą kartą savo
artimiesiems ir draugams pra nešė iš-
vykstanti dirbti į Limą – visi puo lė at-
kalbinėti ir net gąsdinti: „Pa matysi,
tave ten pagrobs, ten nėra saugu”.
Skaitmeninio verslo specialistės tokie
bauginimai neišgąsdino, ir ji savo nau-
jąjį gyvenimo etapą pat ikėjo garsiosios
inkų genties istorinei žemei. 

Jurgita, papasakok, kokie keliai Tave
nuvedė ir net kuriam lai kui apgyvendino to-
limajame Peru.

Iš tiesų Limoje gyvenu su tam tik-
romis pertraukomis. Bet pradžia buvo,

kai baigiau tarptautinio verslo studi-
jas. Kadangi mokykloje mokiausi pa-
pildomai ispanų  kalbos, postudijinei
praktikai rinkausi ispana kalbę šalį. Iš
pradžių į Limą atvykau pusei metų, po
to kontraktą pratęsiau dar keliems
metams. Vėliau nuspren džiau tęsti
magistro studijas, tad dvejus metus gy-
venau Roterdame, Barce lonoje. Grį-
žau dirbti į Lietuvą. Ta čiau neilgam.
Kadangi mano gyvenimo draugas yra
perujietis, nuspren dėme, kad ekono-
miškai mums geriau gyventi Limoje.
Tuo metu Peru man buvo pasiūlytas
patrauklus veiklos variantas, ir mes
nusprendėme kartu grįžti į Limą. Dve-
jus metus dirbu su tarptautine rinka
susijusioje skaitmeninio marketingo ir
konsultacijų įmonėje.

Papasakok apie gyvenimą Li moje, kuri
europietį dažnai baugina nesaugumu. Ko-
kia Lima Tavo akimis?

Lima – kosmopolitinis didžiulis
miestas su daugiau nei dešimčia mili-
jonų gyventojų. Panašumų su Lietuva
ar kitais Europos miestais sunku at-
rasti. Miestas įdomus kraštovaizdžiu,

Šviesiaplaukė lietuvaitė savo 
likimą patikėjo inkų žemei 

Trispalvė Jurgitos rankose plazdėjo prie Titicaca ežero.

Turistus iš viso pasaulio traukiantis Machu Picchu miestas turi daugybę paslapčių. Asmeninio albumo nuotraukos

turi pakrantę. Yra senoji Lima, kurioje
verda kultūrinis gy ve nimas, klesti
verslo kompanijos, o yra ir antroji
Lima, kurioje daugiausiai gyvena imig-
rantai, skurstantys žmonės, radę žemės
lopinėlį susirentę trobelę, kad turėtų
stogą virš gal vos. Toji Limos dalis labai
primena lūšnynų kvartalus, Brazilijoje
vadinamas favelomis. Lima labai kont-
rastiška, ir ją pažinti labai sunku.
Mane šie kontrastai iš pradžių šoki-
ravo, nors limiečiai juos priima kaip
neišvengiamybę, natūraliai. Man sa ky-
davo – jeigu eini šia gatve, būtinai eik
tik ta puse, nes jeigu eisi kita gatvės
puse, gali ir namų nepasiekti. Su-
prask, kad viena gatvės pusė sau gi, o
kita ne. Man šis kontrastas buvo sun-
kiai suvokiamas, ir tikrai reikėjo lai-
ko apsiprasti su tokiomis išgyvenimo
taisyklėmis. Iš tiesų tos Limos rajonų
ribos labai ryškios, ir kuo ilgiau gyveni
Limoje, tuo lengviau orientuojiesi, ku-
rios ne tik gatvės, bet ir jų pusės iš-
skirtinai saugesnės. Susikuri, kaip
mėgstu sakyti, tam tikras savo zonas,
kurios yra tau pažįstamos ir jose jau-
tiesi saugus.

Kaip perujiečiai reaguoja, kai sužino,
iš kokios šalies esi?

Kai pasakai žmonėms, kad esi iš
Lietuvos, dažniausiai klausia: Italija?
Letonija? Tai yra Latvija. Kol pagaliau
supranta, kas yra Lietuva. Tada būna
standartinė reakcija: „Tai čia jūs iš So-
vietų Sąjungos?” Dažniausiai net ir iš-
silavinę žmonės neįsivaizduoja, kur toji
mūsų Lietuva, nes apie mūsų šalį nie-
ko nėra girdėję.

Tai Tau tenka nuveikti didžiulį darbą
kiekvieną kartą pristatant Lietuvą. Ir kaip
tai sekasi daryti?

Visada sakau, kad Lietuva tai Eu-
ropos centras, nes jeigu pasakau, kad
tai Rytų Europa, tai dažniausiai būna
sąsajos su Rusija, kurių man šiose si-
tuacijose norisi išvengti. Kai jau išaiš-
kinu, kur yra Lietuva, kitas klausimas
paprastai būna – kokia toji Lietuva? Vi-
sada pabrėžiu mūsų gamtos grožį ir
įvairovę, o kai sakau, kad istoriškai Lie-
tuva kažkada buvo di džiausia Europos
valstybė, žmonės labai nustemba, pa-
simeta ir labai grei tai pakeičia savo
nuostatą, kad mes esame tik kažkoks
Rusijos provincijos kampelis. Aš su-
prantu, kad tai buvo prieš šimtus metų,
ir dabar tai gali atrodyti ne taip svarbu,
tačiau tik tokiu būdu galiu išskirti
Lietuvos identitetą, kurį reiktų vertinti
kaip unikalų, o ne kaip kažkieno pro-
vincijos dalį. Gal todėl mano artimoje

aplinkoje visi draugai, net kolegos žino
mūsų šalies svarbiausias tautines šven-
tes. Pavyzdžiui, šiemet mane maloniai
nustebino, kai Vasa rio 16-ąją kolektyvas
atnešė į darbą pyragą ir mane sveikino
su gražiu šalies jubiliejumi. Tai buvo la-
bai jautru – svečioje šalyje atsirado
žmo nių, kurie parodė dėmesį mano
tautinei tapatybei. 

Nepaisant, kad esi toli nuo gim tinės, ko-
kių tradicijų neišsižadi ir toliau jas puoselėji?

Kaip tikriausiai kiekvienam lie tu-
 viui, man labai svarbios Velykos, kiau-
šinių marginimas – tai pati gra žiausia
mūsų tradicija, kurios lai kausi net gy-
vendama čia. Iš tiesų Peru Velykos
švenčiamos visiškai kitaip. Čia tikin-

tieji Velykas mini kaip šventąją savai-
tę. Gausiai šeimo mis kasdien eina į Mi-
šias, dalyvauja garbinimo procesijose.
Norėdama į savo naująją aplinką įneš-
ti šiek tiek lietuviškumo aš kartu su
draugais, su savo draugo šeima mar-
ginu kiau šinius. Ne visada pavykdavo,
nes vis nerasdavau tinkamų dažų, ku-
rie mar gučius nudažytų taip, kaip no-
rė čiau. Per šias Velykas mamos papra -
šiau atsiųsti dažų iš Lietuvos, tai pa-
galiau gavosi tikri margučiai, visai
tokie kaip Lietuvoje. 

Peru pasaulyje garsėja savo virtuve, net
keli garsiausi pa sau lio virtuvės šefai yra kilę
iš Peru. Kokį Tau teko pažinti gastronomi-
 nį šios šalies paveldą ir kaip sekasi prie lie-
tuviškų patiekalų pripratusį lietuvišką sko-
nį suderinti su geografiškai nutolusios ša-
lies virtuve? 

Peru geografiškai – įvairi valstybė.
Išskiriamos trys visiškai skirtingos
klimato zonos: Costa (Ramiojo van de-
nyno pakrantė), Sierra (Andų kalnai)
ir  Selva  (Amazonijos miškai). Kiek-
vienas regionas turi išskirtinį kultū-
rinį identitetą ir gastronominį paveldą
ir ypač skirtingas yra kulinarinis asor-
timentas. Nors geogra fiškai esame la-
bai nutolę nuo šios ša lies, vis dėlto at-
randu nemažai patie kalų, kurie re-
ceptūra kažkuo pana šūs į lietuviškus
patiekalus. 

Man labai patinka pakrantės (Cos-
ta) virtuvė, kurioje dominuoja žu vis ir
jūrų gėrybių patiekalai. Štai sevičė
(ceviche) – žalia žuvis, marinuota cit-
rinos sultyse. Balta žuvies mėsa iš-
vaizda ir šiek tiek skoniu primena sil-
kę, tad bandydama paaiškinti lietuvių
pamėgtus patiekalus, sa kau, kad sevi-
čė panaši į mūsų silkę. Beje, žemaičių
blynai priartėtų prie perujiečių patie-

Jurgita su savo gyvenimo draugu perujie-
čiu Freddy.
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kalo papa rellena (iš isp. k. „įdaryta bul-
vė”). Tai iš virtų bul vių masės kepami
malta mėsa, pa gardinta riešutais, aly-
vuogėmis, įda ryti blynai. Patiekiami jie
su mėly nųjų svogūnų padažu. Bet man
perujie čių kulinariniai šedevrai yra pa-
 tiekalai iš žuvies. 

Kalnų (Sierra) regiono ypač ska-
 nus patiekalas – vištos krūtinėlės plė-
 šyta mėsa su geltonojo pipiro padažu.
Taip pagaminta vištiena patiekiama su
bulvėmis arba ryžiais. Niekaip ne-
 galiu priprasti prie vienos jų virtuvės
ypatybės – perujiečiai labai įdomiai de-
rina angliavandenius – vienoje lėkštė-
je gali patiekti ryžius, bulves ir batatus
(saldžiąsias bulves, – aut. past.).

Grįžkime į  tą laiką, kai pirmą kartą at-
vykai į Limą. Koks buvo Tavo integracijos
kelias šioje šalyje?

Kai pirmą kartą atvažiavau, gal vo-
jau, kad mano ispanų kalbos lygis yra
aukštas. Turėjau nuspėti, kad kils ne-
sklandumų, nes juk be oficia liosios
kalbos egzistuoja dar ir vietinis mies-
to žargonas, kuriuo praktiškai visi čia
kalba. Baisiausia buvo tai, kad turėjau
pradėti mokytis tos neformaliosios kal-
bos ir dėl to patyriau kultūrinį šoką. Bū-
davo paskai to se suprantu viską, kas sa-
koma, o per pertraukas kalbėdama su
grupiokais nieko nesuprantu – pusė žo-
džių man buvo visiškai nežinomi. Taip
pat ne mažai juokingų istorijų kildavo,
kai neteisingai ir ne vietoje pavartoda -
vau kai kuriuos žodžius. Taigi šioji in-
tegracijos dalis buvo netikėta, nors ir
maloniai nuteikianti.

Slėgė ir iki šiol slegia biurokrati-
 nė gyvenimo dalis. Kai nusprendžiau
likti čia gyventi ir reikėjo susitvar kyti
dokumentus, procesas iš tikrųjų tapo

nepakeliamas. Pirmą kartą ban džiau
daryti, nieko neišėjo, viskas užtruko
pusantrų metų, baigėsi mano kantry-
bė ir aš išvažiavau studijuoti į Europą.
Antrą kartą tas procesas taip pat ne-
buvo trumpesnis. Jums turbūt teko
girdėti apie Venesuelos krizę. Čia labai
daug venesueliečių imigrantų, o Peru
turi labai atvirą politiką jų priėmi-
mui. Tai štai labai di de liems masi-
niams jų srautams migra cinės tarny-
bos nėra tinkamai pasi ruošusios. Pa-
menu, kai reikėjo įveikti vieną etapą ir
gauti leidimą gyventi Peru, teko net 6
valandas saulei ke pinant laukti to lei-
dimo. Žodžiu, pro cesai neparuošti to-
kiems migrantų antplūdžiams, tarny-
bos dirba lėtai ir tai be galo vargina.

Peru visuomeninį, politinį gy venimą
lengva perprasti, jeigu esi skaitęs rašytojo,
politiko, žurnalis to, Nobelio premijos lau-
reato, vieno ryškiausių Lotynų Ameri kos kla-
sikų Mario Vargas Llosa kūrybą. Būtent jo
kūriniuose galima pajusti tiek Limos kas-
dienio gyvenimo ritmą, pažinti tam tik rus is-

cijos – visi jie atsta tydinami anksčiau
laiko. Partijos ideologiškai nestabi-
lios, daug pavyz džių, kai kairiųjų pa-
žiūrų politinės jėgos vien dėl laikinos
naudos priima dešiniosios politinės
pakraipos spren  dimus. Kalbant apie vi-
suome ninius socialinius procesus ga-
liu pasakyti, kad klesti visokie nefor-
ma lumai, kurie vienaip ar kitaip lei-
džia apeiti sistemą ir bandyti susi-
kurti gerovę.

Kaip suprantu, šalis nelabai gali pasi-
girti socialine gerove? 

Visa Peru socialinė sistema yra pa-
naši į Amerikos. Valstybės sociali nės
institucijos išlaikomos minimaliai, o vi-
sos kitos – medicinos, švietimo pa-
slaugos teikiamos per privačias įstai-
gas, veikia privatūs pensijų fon dai.
Beje, švietimas Peru labai brangus.
Būtent per švietimą matyti ryš kios
socialinės žirklės. Jeigu gimei pasitu-
rinčioje šeimoje, tau užtikrintas geras
gyvenimas ir socialinės ga rantijos.
Jeigu gimei skurdžioje šei mo je, netu-

torinius faktus apie Peru diktatūras, giliau
pažvelgti į įvairių laikotarpių kultūrinius, vi-
suo meninius, demokratinius procesus. Įdo-
mu, koks politinis gyvenimas Peru vyksta
šiuo metu?

Beje, Peru Mario Vargas Llosa iki
šiol yra aktyvus visuomeniniame gy-
venime, dažnai dalyvauja televizi jos, ra-
dijo laidose. Kaip ir visoje Lo tynų
Amerikoje, demokratiniai pro cesai
šlubuoja, politinio stabilumo bei va-
karietiško raštingumo irgi trūksta.
Peru niekada nebuvo tokio perversmo
kaip Čilėje, kai ten buvo nuverstas Pi-
nochet režimas, bet vi sokių konflikti-
nių situacijų vidaus politikoje būta. Pa-
vyzdžiui, kiek esu čia, nei vienas pre-
zidentas dar nėra baigęs savo kaden-

rėsi jokios galimybės įgyti gero išsila-
vinimo ir tavo  gyvenimo perspektyvos
automatiškai tampa labai ribotos.

Prie kokių dalykų Tau sunku priprasti
ir kas Tave žavi perujiečių kasdieniame gy-
venime? 

Kai manęs klausia, kas tau patinka
Peru, atsakau: man patinka perujiečiai,
bet man nepatinka Lima. Tur būt nie-
kada prie šio miesto nepriprasiu, nes jis
per daug  chaotiškas su milžiniškais ir
be galo varginančiais transporto kamš-
čiais. Kad suprastumėte, pateiksiu pa-
vyzdį. Gyvenu šeši kilometrai nuo dar-
bo, iki jo kartais tenka važiuoti valan-
dą. Tokį atstumą pėsčiomis galima nu-
eiti greičiau. O perujiečiai pakeri dė-
mesiu, yra labai šilti, visada mielai ir
noriai mezga ryšius ir moka tuos ryšius
puoselėti. Jie yra labai patikimi drau-
gai. Pavyzdžiui, tipinis pietietis tik su-
daro tą šilto bendravimo įspūdį, artimo
ryšio su juo lengvai neužmeg si. Per-
ujiečiai tokie nėra, jie atviri iki galo ir
niekada nekuria jokių bendravimo bar-
jerų, tu tiesiog tampi jų šeimos nariu.
Emocinis ryšys, draugystė jiems labai,
labai svarbi. Man patinka didelės ir tva-
rios perujiečių šeimos.  Lietuvoje šeimą
paprastai sudaro tėvai, broliai, sesės, ge-
riausiu atveju – seneliai.  Perujiečių šei-
mos aprė pia visas tetas, dėdes, pusbro-
lius, pusseseres. Kelių kartų ir kelių gi-
mi nės atšakų šeimos nariai vieni kitais
rūpinasi, būriais kiekvieną savaitga lį
susirenka pietauti. Štai šitas žmo nių šil-
tumas mane tiesiog pakeri, nenustoju
žavėtis, kai tenka kaskart matyti, kaip
jie gražiai bendrauja. Ir tai yra viena iš
tų priežasčių, kodėl čia gali gerai jaus-
tis. Kasdien susi duri su daugybe prob-
lemų, bet viską atperka tas žmonių ge-
rumas ir nuo širdumas. 

Kitas bruožas, prie ko man sun ku
priprasti – tai subtili Peru komunika-

vimo kultūra. Žmonės nėra tie sūs, ir
jeigu jiems kažkas nepatinka, niekada
tau nepasakys. Aš esu tiesi, nemoku
slėpti emocijų ir, kartais pa žerdama
profesinę kritiką darbe, pa juntu, kad
žmogus ją priima asme niškai. Todėl iki
šiol mokausi rasti būdų išreikšti savo
nuomonę, kad, gink, Dieve, vienu ar
kitu neatsargiu žodžiu ar pastaba neį-
žeisčiau kolegos ar draugo. 

Ar teko sutikti Peru nuolat gyvenančių
lietuvių?

Neseniai mačiau statistiką, kad
praėjusiais metais trys leidimai gy ven-
ti buvo išduoti lietuviams, bet jų pažinti
neteko. Tenka bendrauti su specialis-
tais iš Lietuvos, kurie atvyksta čia
trumpam darbo reikalais.   

Ko labiausiai pasiilgsti Lietu voje?
Artimųjų. Pasiilgstu tikros lietu-

viškos gamtos. Kaip sakiau, Lima –
ce mento džiunglės. Žinoma, yra žalių-
 jų zonų, yra vandenynas, bet mano
tėvų namai yra šiek tiek už Vilniaus ir
aš visada gyvenau gamtoje. Pen kiolika
minučių, ir vasarą vos ne kasdien gali
maudytis ežere, iki jūros – irgi keli šim-
tai kilometrų. Man Li moje labai trūks-
ta tos lengvai ranka pasiekiamos gam-
tos įvairovės. Žino ma, išvažiavus iš
Limos toji gamtos įvairovė dešimt kar-
tų didesnė, bet ko kie atstumai! Reikia
penkių valandų, o kartais ir daugiau,
kad pasiektum kalnus, džiungles, kva-
pą gniaužian čius kraštovaizdžius. Tar-
kime, Ama zo nėse yra Catarata Gocta
krioklys, nepaprasto grožio. Iki jo nu-
kakti man reikia savaitės. Taigi pama-
tyti tą vie ną krioklį turiu imti savaitę
atos togų. Dar labai pasiilgstu metų lai-
kų kai tos. Limoje yra tik du sezonai. Va-
sa ra, kai karšta, ir žiema, kai pusę me -
tų apsiniaukęs dangus ir nelyja, o ter-
mometro stulpelis rodo +18 C.

Limoje Jurgita dirba skaitmeninio marketingo įmonėje.

Lietuvaitė savo likimą patikėjo inkų žemei.

Lima saugi tiems, kurie patys susikuria sau saugią zoną.
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Parengė Vitalius Zaikauskas

LIETUVA IR PASAULIS

Palangos pajūrį nušvies Šimtmečio laužai
Palanga (Palangos savivaldybės

inf.) – Rugpjūčio 25 dienos vakarą Pa-
langos pajūrį nušvies laužai – kartu su
kitomis Vakarų Lietuvos savivaldy-
bėmis kurortas jungiasi prie tarptau-
tinio renginio „Senovinė ugnies nak-
tis – Šimtmečio laužai”. 

Simboliniai Baltijos šalių vienybės
ir draugystės šimtmečio laužai šešta-
dienio vakarą nušvies visą Baltijos jū-
ros pakrantę. Taip Lietuva, Latvija ir
Estija ne tik dar kartą pademonst-
ruos savo bendrystę, bet ir prisimins
bei visiems primins Baltijos kelio vie-
nybę. 

Šimtmečio laužai nušvis prie Pa-
langos gelbėjimo stoties, prie Palangos
tilto, prie Birutės kalno, Nemirsetoje
bei Monciškėse ir Būtingėje. 

Minint tarptautinį renginį „Se-
novinė ugnies naktis” paskutinį rugp-
jūčio šeštadienį uždegami simboliniai
Baltijos jūros pakrantės šalių laužai,
simbolizuojantys draugystę, vienybę ir
Baltijos jūros šalių bendrą istoriją,
kultūrinį paveldą. Laužai akcentuoja
Baltijos jūros reikšmę, jos išsaugojimą
ateities kartoms, o Lietuvai Latvijai ir
Estijai jie tai pat primena Baltijos ke-
lio vienybę ir bendrystę.

Lietuvos pakrantėje šiais metais
įžiebiami laužai bus skiriami ir šimt-
mečio sėkmės istoriją kūrusiems he-
rojams, kurie išsaugojo ir kūrė vals-
tybingumo tradicijas, kovojo už Lie-
tuvos laisvę ir nepriklausomybę. 

Iniciatyvos metu bus uždegta dau-
giau nei 20 laužų. 

Kremlius nesvarstys kompensacijų už okupaciją 
Maskva (BNS) – Rusijos prezi-

dento atstovas spaudai Dmitrijus Pes-
kovas pavadino nekorektišku klausimą
apie potencialias kompensacijas Lie-
tuvai, Latvijai ir Estijai už žalą, pada-
rytą per sovietų okupaciją, ir priminė
apie tariamą SSRS indėlį į Baltijos ša-
lių ekonomiką.

„Tai labai sena tema ir, sakykim,
karštakošiai jau seniai kelia šį klau-
simą. Tikriausiai nieko nauja čia nėra.
Pirma, mes apskritai nesutinkame su
terminu „sovietų okupacija”. Antra,
nesutinkame, kad galima kalbėti apie
kokias nors kompensacijas”, – nurodė
D. Peskovas.

Jis taip pat pabrėžė, kad „nerei-
kėtų pamiršti indėlio, įnešto į infrast-

ruktūrinę, ekonominę ir socialinę
(Baltijos šalių) raidą” SSRS laikais.

Valstybės Dūmos Tarptautinių
reikalų komiteto pirmininkas Leoni-
das Sluckis pavadino Talino ir Rygos
reikalavimus išmokėti kompensaciją
„beviltiškais ir beprasmiais”.

Federacijos Tarybos užsienio rei-
kalų komiteto vadovas Konstantinas
Kosačiovas pareiškė, kad Rusija nei
moraline, nei juridine prasme negali
būti laikoma atsakinga už sovietų val-
džios veiksmus. Estijos ir Latvijos tei-
singumo ministrai pabrėžė, kad svar-
bu neužmiršti sovietų okupacijos aukų
ir paragino išnagrinėti galimybes pri-
teisti kompensacijas iš Rusijos Fede-
racijos kaip iš SSRS teisių perėmėjos.

Neliks Valstybinio turizmo departamento 
Vilnius (Mano vyriausybė) – Vy-

riausybė posėdyje nusprendė nuo sau-
sio 1 dienos nutraukti Valstybinio tu-
rizmo departamento (VTD) veiklą. 

Nuo 2019 metų turizmo rinkodara
rūpinsis nauja viešoji įstaiga „Ke-
liauk Lietuvoje”, o turizmo paslaugų
tiekėjus prižiūrės Valstybinė varto-
tojų teisių apsaugos tarnyba. 

Svarbiausias šios pertvarkos už-

davinys – atskirti turizmo rinkodaros
ir veiklos priežiūros funkcijas.

„Keliauk Lietuvoje” atliks rinko-
daros ir turizmo skatinimo funkcijas:
ji bus atsakinga už Lietuvos, kaip tu-
ristinės vietovės, žinomumo didini-
mą bei atvykstamojo ir vietinio turiz-
mo plėtrą. „Keliauk Lietuvoje” bus
pavaldi Ūkio ministerijai.

Vyskupą kaltina pradanginus milijoną litų
Tauragė (BNS) – Parapijiečiai

liuteronų vyskupą Mindaugą Sabutį
kaltina pradanginus paaukotą milijo-
ną litų (290 tūkst. eurų).

Į Tauragės apskrities policijos ko-
misariatą su prašymu pradėti ikiteis-
minį tyrimą dėl Lietuvos evangelikų
liuteronų bažnyčios vadovo vyskupo
M.Sabučio galimo piktnaudžiavimo
tarnyba kreipėsi Vokietijos pilietis 72
metų Eduardas Reichertas, kuris yra
Kintų parapijos narys. 

Jis teigė turintis įrodymų, kad
2009 metais iš JAV gyvenusio mecenato
Kurto Vėliaus gavęs didelę auką M.Sa-
butis be Liuteronų bažnyčią valdančios
Konsistorijos žinios šiuos pinigus pa-

skolino Klaipėdos bendrovei „Mari-
gora”, kuri po kelerių metų bankru-
tavo.

Kariuomenės šimtmečio proga – paradas Vilniuje
Vilnius (Mano vyriausybė) – Lie-

tuvos valstybės ir jos kariuomenės at-
kūrimo šimtmečio proga lapkritį ža-
dama surengti paradą  Konstitucijos
prospekte Vilniuje.

Parade be Lietuvos karių ir šaulių
su savo technika dalyvauti planuoja ir
NATO sąjungininkai – tarptautinio
bataliono, oro policijos misijos, trišalės
brigados su Lenkija ir Ukraina kariai.

Planuojamas paradas bus di-

džiausias iki šiol karinis renginys
Lietuvoje, surengtas miesto gatvėmis.
Planuojama, kad renginyje dalyvaus
apie 2 tūkst. karių su technika ir mo-
dernia ginkluote. Į jį būtų kviečiami at-
vykti aukščiausi Lietuvos valstybės pa-
reigūnai, užsienio svečiai.

Parado metu taip pat planuojami
NATO oro policijos misiją Baltijos
valstybėse vykdančių orlaivių sveiki-
nimo skrydžiai virš Vilniaus.

D. Trump: apkaltos atveju JAV ekonomika žlugtų
Washingtonas (ELTA) – JAV eko-

nomika, pasak prezidento Donald
Trump, jo apkaltos atveju „žlugtų”.
„Jei mane kada nors nušalintų nuo
posto, rinka žlugtų. Aš manau, kad
tada visi būtų dideli vargšai”, – pa-
reiškė D. Trump 

Taip D. Trump atsakė į klausimą
dėl vis didėjančių savo teisinių prob-
lemų po to, kai ilgametis jo advokatas
Michael Cohen metė jam sunkius kal-
tinimus. Šis teisme pareiškė, kad D.
Trump nurodymu per rinkimų kam-
paniją 2016-aisiais dviem moterims
sumokėjo pinigus „už tylėjimą” ir taip
pažeidė kampanijos finansavimo tai-
sykles.

M. Cohen pabrėžė, kad taip darė D.
Trump nurodymu. JAV prezidentas
po to tviteryje apkaltino jį neteisingu

liudijimu. Jo buvęs advokatas esą „pra-
simanė istorijas”, kad su prokuratūra
susitartų dėl švelnesnės bausmės jo
procese dėl finansinio sukčiavimo.

Nors mokėti pinigus „už tylėji-
mą” nėra nelegalu, tačiau JAV teisė-
sauga atkreipė dėmesį į tai, kad „de fac-
to” tai buvo rinkimų kampanijos iš-
laidos, kurios turėjo būti deklaruo-
tos. Be to, M. Cohen per savo advoka-
tą pareiškė, kad jis yra pasirengęs
bendradarbiauti su JAV specialiuoju
tyrėju Robertu Muelleriu dėl spėjamo
Rusijos kišimosi į 2016 metų prezi-
dento rinkimų kampaniją.

D. Trumpas pareiškė: „Aš nežinau,
kaip galima pradėti apkaltą prieš žmo-
gų, kuris atliko nuostabų darbą”. Jis
turėjo omenyje ligšiolinę savo, kaip
JAV prezidento, kadenciją.

D. Trump: JAV visada palaikys Ukrainą
Kijevas (BNS) – JAV prezidentas

Donald Trump pasveikino Ukrainą ir
jos vadovą Petro Porošenką su Nepri-
klausomybės diena bei pažadėjo, kad
Jungtinės Valstijos visada palaikys
šią šalį.

„Ukrainos žmonėms yra kuo di-
džiuotis: ketverius metus Ukraina nar-
siai priešinasi Rusijos agresijai ir yra
apdovanota ryškia pilietine visuome-

ne, kylančia ekonomika ir ginkluoto-
siomis pajėgomis, kurios yra galingos
kaip niekada anksčiau”, – sakoma D.
Trump laiške.

JAV lyderis pabrėžė, kad Was-
hingtonas toliau bendradarbiaus su
Ukraina ir palaikys pastangas stiprin-
ti demokratines institucijas, plėtoti tei-
sinę valstybę, intensyvinti kovą su ko-
rupcija ir skatinti ekonomikos augimą.

Rusija nebegali parduoti ginklų už JAV dolerius
Maskva (BNS) – Rusijos karinės

pramonės produkciją perkančios šalys
nebegali už ją sumokėti JAV doleriais,
pareiškė Rusijos federalinės karinio-
techninio bendradarbiavimo tarny-
bos vadovas Dmitrijus Šugajevas.

„Reikia pripažinti faktą, kad su do-
leriu dirbti karinio-techninio bendra-
darbiavimo srityje yra praktiškai ne-
beįmanoma dėl paprastos priežasties
– bankų sistema tokių atsiskaitymų do-
leriais nepraleidžia – blokuoja, užšal-
do”, – sakė D. Šugajevas.

„Tai reiškia, jog mums reikia ieš-
koti naujų būdų, ir mes juos randame

pereidami prie atsiskaitymų nacio-
nalinėmis valiutomis”, – pridūrė jis.

Vienintelio Rusijos karinės pra-
monės produkcijos eksportuotojo „Ro-
soboroneksport” vadovas Aleksandras
Michejevas pranešė apie pirmuosius
sandorius nacionalinėmis valiutomis.

„Mes ieškome galimybių atsi-
skaityti nacionalinėmis valiutomis –
Indijos rupijomis, Kinijos juaniais,
dirhamais, taip pat ir rubliais”, – sakė
A. Michejevas.

2018 metais „Rosoboronexport”
tęsia stabilų augimą ir stiprina pozi-
cijas pasaulinėje ginklų rinkoje.

Auga pasitikėjimas specialiuoju prokuroru R. Mueller
Washingtonas (ELTA) – Daugu-

ma – 59 procentai – amerikiečių pri-
taria specialiojo prokuroro Robert
Mueller atliekamam galimo Donald
Trump rinkimų štabo sandėrio su Ru-
sijos valdžia tyrimui.

Apklausos rezultatai, rodo, kad

JAV gyventojų pasitikėjimas R. Muel-
ler veikla išaugo 11 procentų paly-
ginti su analogišku tyrimu, atliktu lie-
pą.

Specialiojo prokuroro veiklą nei-
giamai vertina 37 procentai apklausos
dalyvių.

Rūpi skrydžių virš Baltijos jūros saugumas
Sočis, Rusija (BNS) –

Rusija norėtų su NATO par-
tnerėmis aptarti priemones,
kurios padėtų užtikrinti ka-
rinių lėktuvų skrydžių virš
Baltijos jūros saugumą, nors
pastarosios atsisako tai da-
ryti, pareiškė Rusijos prezi-
dentas Vladimiras Putinas.

Rusijos prezidentas at-
sakė į klausimą ar visiškai at-
sisakyta vykdyti skrydžius
virš Baltijos šalių įsijungiant
transponderius, nes tokiai
iniciatyvai nepritaria NATO.

Radiolokacinis atsakik-
lis, vadinamasis transponde-
ris, yra prietaisas, kuris priima rada-
ro signalus ir siunčia atgal atpažinimo
kodą pagal Tarptautinės civilinės avia-
cijos organizacijos (ICAO) standar-
tus.

„Rusijos aviacija ir NATO šalių
aviacija naudoja skirtingą įrangą, ir šis

klausimas yra svarstytinas ekspertų
lygyje”, – sakė V. Putinas.

Skrydžių tvarką Baltijos jūros re-
gione reglamentuoja ICAO, tačiau jos
taisyklės yra skirtos civiliniams lėk-
tuvams ir yra tik rekomendacinio po-
būdžio.

Vyskupas M. Sabutis kaltinimų nekomen-
tuoja. Bernardinai.lt nuotr.

Rusijos orlaiviai skrido su išjungtais autoatsakikliais,
nepateikę skrydžių planų ir atsisako užmegzti ryšį, dėl-
to juos lydi NATO naikintuvai. KAM nuotr.
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Kauno „Žalgirio” fizinio rengimo treneris
Justinas Grainys pasibaigus 2017–2018 m.
sezonui atostogas iškeitė į galimybę pa-
sisemti žinių iš geriausių savo srities spe-
cialistų Jungtinėse Amerikos Valstijose.

Lietuvos čempionų trenerių štabo
narys keliavo po rytinę JAV pa-
krantę, domėjosi NBA klubų vir-

tuve bei aktyviai dalyvavo semina-
ruose, kuriuose ne tik bendravo su
specialistais, bet ir dalijosi savo patir-
timi „Žalgirio” komandoje.

Apie tai jau grįžęs į Lietuvą ir
pradėjęs išankstinę priešsezoninę sto-
vyklą su Kauno komando žaidėjais J.
Grainys pasakojo „Žalgiris TV” inter-
viu metu.

Lietuvos krepšininkas Jonas Valančiūnas,
žaidžiantis JAV, NBA Toronto ,,Raptors”
krepšinio komandoje, prisijungė prie
kampanijos #WelcomeToLithuania, kuri
skatina lietuvius tapti savo šalies am-
basadoriais. Jis teigia, kad stengiasi Lie-
tuvą garsinti, kiek tik įmanoma ir kad
kiekvienas iš mūsų turime savo sritį, ku-
rią nuolatos tobulindami, galime prisi-
dėti prie Lietuvos vardo sklaidos. O kar-
tais tiesiog užtenka pasakyti, kad esi iš
Lietuvos, ir dėl to tampa smagu ir gera.

Su ,,Draugo” skaitytojais dalinamės,
kuo J. Valančiūną žavi Lietuva. 

„Pirmiausia Lietuva man yra na-
mai. Esu iš Utenos, grįžtu pas draugus,
šeimą. Važiuoju į savo sodybą, kur ga-
lima pailsėti lietuviškoje gamtoje, nes
man tai yra mieliausia. Taip pat pasi-
ilgstu Lietuvos pajūrio, kopų, važiuo-
ju į Palangą. Ypač, kai oras geras,
mieste sėdėti nesinori. Malonu pama-
tyti ir kultūrinių dalykų, bet gamtoje
randu ramybę. Žinoma, yra Amerikos
gamta, Kanados gamta, bet Labanoro
pušynas yra savas, tokių nėra niekur.
Lietuva man yra neatsiejama nuo gam-
tos. Esu gamtos vaikas, visuomet ren-
kuosi tą nematomą vidinį gyvenimą.
Geriau praleisiu savaitgalį sodyboje,
nei ilgus vakarus sėdėdamas kavinėse.

Be abejo, aš didžiuojuosi, kad esu
iš Lietuvos. Mes turime gerus krepši-
nio pagrindus, čia yra mano namai, tai
kodėl jais nesididžiuoti. Juk geriausios
man atostogos yra praleisti laiką čia –
Lietuvoje. 

Lietuvos ambasadoriais laikau
tuos žmones, kurie garsina Lietuvą, ne-
svarbu, kas tai būtų – sportas, menas ar
dar kita veikla. Štai Toronte komandoje
visada yra paminima, kad esu iš Lie-
tuvos, neužmirštama vėliavėlė – taip
yra todėl, kad komandos viešųjų ryšių
atstovas Marius yra Kanados lietuvis.
Jis lietuviškai nekalba, bet yra tikras
Lietuvos ambasadorius, kiek gali, gar-
sina jos vardą. Aš pats stengiuosi, kiek
man pavyksta, būti geru ambasado-
riumi. Sieju savo gyvenimą su Lietuva,
tad ir neišeina nebūti ambasadoriumi. 

Kartais susidaro įspūdis, kad žmo-
nės, kurie gyvena ne Lietuvoje, arba

tie, kurie pagyvenę užsienyje grįžta at-
gal, Lietuvą myli labiau. Taip neturė-
tų būti.

Manau, svarbu, kad kiekvienas
savaip parodytų, kuo jiems yra svarbi
Lietuva. Pats stengiuosi Lietuvą gar-
sinti kaip įmanoma. Galbūt mano kal-
bėjimas apie Lietuvą nėra garsus, bet
kartais užtenka pasakyti, kad aš esu iš
Lietuvos, ir man dėl to labai smagu ir
gera. Kartais tokia maža žinutė gali
duoti labai daug. 

Aš stengiuosi garsinti Lietuvą per
sportą. Manau, kad reikia nustoti kal-
bėti ir pradėti daryti. Tačiau tuomet sa-
vaime kyla klausimas, ką daryti? Kiek-
vienas turi savo sritį, kurią gali tobu-
linti. Būtų galima paminėti ir mediją,
į kurią reikėtų įnešti daugiau pozity-
vo. Ne paslaptis, kad daug žmonių ne-
bežiūri televizijos, kur dažnai girdimos
pesimistiškai nuteikiančios naujie-
nos. Tai turėtų pasikeisti. Galbūt pa-
našios į #WelcomeToLithuania kam-
panijos galėtų pagelbėti. 

Kai baigsis visi darbai, aš tikrai
planuoju grįžti namo į Lietuvą”, –
savo meilę gimtajai šaliai išreiškė J. Va-
lančiūnas.

Praėjusią savaitę Orlando mieste, Flo-
ridoje, vyko pirmasis Jr. NBA pasaulio
čempionatas. Jame dalyvavo 16 krep-
šinio komandų. Aštuonios komandos
sudarė tarptautinę grupę, kurioje rung-
tyniavo Kinijos, Azijos-Ramiojo van-
denyno, Pietų Amerikos, Pietų Afrikos,
Indijos, Meksikos, Kanados ir Europos
mergaičių ir berniukų komandos. Dar
po aštuonias komandas varžėsi JAV
regionų grupėje.

Europos rinktinės buvo sudarytos
NBA Europe atstovų po gegužės
mėnesį Rogloje (Slovėnija) vy-

kusios treniruočių stovyklos. Į Senojo
žemyno mergaičių rinktinę pateko pa-
langiškė Justė Veronika Jocytė ir kau-
nietė Neda Pliatkutė, į berniukų rink-
tinę kvietimą gavo kaunietis Liutauras
Serkevičius.

Europos berniukų rinktinei va-
dovauti buvo patikėta italui ir suo-
miui, o mergaičių rinktinei – Ispanijai
atstovaujančiam serbui bei lietuvei
Linai Brazdeikytei.

Galime pasidžiaugti J. Jocytės re-
zultatais. Ji buvo rezultatyviausia Eu-
ropos rinktinės žaidėja ir gavo vienos
ir keturių organizatorių akcentuotų
vertybių apdovanojimą. NBA atstovų
nuomone, Justė aikštelėje ir už jos
ribų geriausiai atspindėjo komandinio
žaidimo bei komandinės dvasios ver-
tybę. Kiti apdovanojimai buvo skiria-
mi už ryžtą, pagarbą bei visuomeniš-

kumą, kuriuos gavo Indijos, JAV bei
Pietų Afrikos rinktinių atstovai.

Jr. NBA pasaulio čempionato ati-
darymas vyko Orlando ,,Disney world”.
Vaikai dalyvavo parade bei visą dieną
galėjo praleisti didžiausiame pasauly-
je atrakcionų parke.

Pirmasis čempionato etapas vyko
grupėse ir komandos kovojo dėl grupės
čempionės vardo. Tarptautinėje gru-
pėje Europos mergaičių komanda pus-
finalyje užtikrintai įveikė Kinijos rink-
tinę ir finale susikovė su Azijos-Ra-
miojo vandenyno komanda, kurią su-
darė Australijos rinktinė. Po įtemptos
ir tikrai finalo vertos kovos rungtynes
45:42 laimėjo Europos mergaičių rink-
tinė. Dėl pirmojo Jr. NBA pasaulio
čempionės vardo ji susikovė su JAV
grupės nugalėtoja Vidurio regiono ko-
manda. Rungtynes 64:34 laimėjo pa-
staroji ekipa.

Europos berniukų rinktinei su
kauniečiu Liutauru Serkevičiumi se-
kėsi šiek tiek prasčiau. Ji tarptautinės
grupės pusfinalyje turėjo pripažinti
Pietų Afrikos rinktinės pranašumą ir
iš tolesnės kovos dėl čempionų vardo
pasitraukė.

Vaikai sulaukė didžiulio visuo-
menės dėmesio JAV. Juos supo ir savo
patirtimi dalijosi NBA žvaigždės su
Dwayne Wade priešakyje. Mergaitės ir
berniukai dalyvavo įspūdingose foto-
sesijose bei dalijo interviu žymiau-
siems JAV žiniasklaidos bei sporto
TV atstovams.

J. Valančiūnas: ,,Aš didžiuojuosi, kad esu iš
Lietuvos”

J. Valančiūno planuose 
– sugrįžti į Lietuvą

Jr. NBA pasaulio čempionate 
– specialus prizas lietuvei

Kauno „Žalgirio” fizinio rengimo treneris stažavo NBA

Lietuvos atstovai (iš k.) J. Jocytė, L. Brazdeikytė, N. Pliatkutė ir L. Serkevičius Jr. NBA pa-
saulio čempionate JAV sulaukė išskirtinio dėmesio.

apžiūrėjo įvairias treniruočių bazes.
Trenerio teigimu, kai kurios idėjos po
kelionės JAV jau buvo spėtos pritaikyti
ir praktikoje – „Žalgiris Professional
Camp” treniruočių stovyklos metu.

,,Ši išvyka tikrai nepakeis mano
darbo metodikos, ji tiesiog prideda
smulkių detalių, nuo ko tavo darbas
tampa profesionalesnis”, – tvirtino
„Žalgirio” fizinio rengimo treneris.

Sparčiai tiksint laikui iki naujojo
sezono pradžios, darbo krūvis pamažu
didėja ir „Žalgirio” fizinio rengimo spe-
cialistams. Komandos jaunieji žaidėjai
jau renkasi į priešsezonines stovyklas
„Žalgirio” arenoje, netrukus prie jų
jungsis ir pagrindiniai ekipos krepši-
ninkai.

„Pirmas klubas, kuriame staža-
vau, buvo Brooklyno ‘Nets’. Po to ke-
liavau į New Yorko ‘Knicks’, vėliau – į
Bostono ‘Celtics’. Didžiulį įspūdį pali-
ko šių klubų treniruočių bazės, profe-
sionalumas, – apie iškart po sezono
prasidėjusią kelionę į JAV kalbėjo J.
Grainys. – ‘Žalgiris’ Lietuvos mastu yra
šiek tiek išskirtinė komanda, kurioje
yra du fizinio rengimo treneriai – aš ir
Nerijus Navickas. NBA tai nėra neį-
prastas dalykas. Pavyzdžiui, Brookly-
ne yra net penki žmonės, atsakingi už
šią sritį”.

Kaunietis už Atlanto bendravo ne
tik su NBA fizinio ruošimo specialis-
tais, bet ir su lygos žaidėjais. J. Grainys
kaupė žinias ir seminarų metu bei

J. Grainys savo atostogas iškeitė į galimy-
bę pasisemti žinių iš geriausių savo srities
specialistų JAV.
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www.draugas.org

4545 W 63 St ., 

Chicago, il 60629

773-585-9500

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. SImOnA ŽILIŪTĖ,
Dantų gydytoja

nuo šių metų rugp. 1 dienos, 2018 perimė
Dr. Petreikytės kabinetą ir pacientus

9055 S. Roberts Road, 
Hickory Hills, IL

Tel. 708-598-4055
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 PenčylieneiDarius Bliznikas MD SC

Ear, Nose and Throat • Allergy

708-586-2212
www.palosent.com

7110 West 127th st. Ste 210
Palos Heights IL 60463

www.draugofondas.org



,,Sugar Mountain” - 
Eglės Juodvalkės knyga anglų kalba

50metų besitęsianti cukraligė, dvi kasos persodinimo operacijos, trys inkstų persodinimo
operacijos ir labai sunki širdies operacija – kliūtys gy venimo kely. Bet gyvenimas tę-

sia si. Autentišku mas ir tikrumas yra šios šekspy rinio masto dramos sude damoji dalis. Ji sie-
kia aktorės karjeros ir autosto pu keliauja per Euro pą – nuo Strat ford-on-Avon iki Dub rovniko.
Ji neieš ko El Dorado, ji su juo susipažįsta. Tai šiuolaikinis pa sakojimas apie lietuvės mo-
ters jausmus ir jausmingumą, nuspalvintas amerikietišku pentimento. Pasakoji mas apima
Graikijos salas, apsuptas žydro Egėjo jūros mėlio, akistatą su žirafomis ir drambliais Afri-
kos savanoje, santuoką Paryžiaus Mairie du 11e arrondissement, su rūkytos anties kaulais,
nuplautais Margaux vynu ir pėdsakais, vedančiais į atelje prie Pont du Sèvres. Ji betarpiš-
kai patiria komunizmo žlu gimą ir tyrinėja pasaulį nuo ,,Velnio nosies” Ekvadoro Anduo-
se, Di džiosios kinų sienos, iki Melbour no ir Cape Towno. Kraujo tyrimai persipina su Do-
rothy Sayers detektyvais, o širdies, pulso, plaučių ir kraujo spaudimo rodikliai įsiterpia į Lau-
 rence Sterne ,,The Life and Opinions of Tristram Shandy, Gentleman”. Kovotoja kariauja
su tuo, kas matoma ir apčiuopiama, bet taip pat su tuo, kas nepažįstama, nematoma ar
pa simetę žvaigždėse.   

Henryk Skwarczynski

Knygą galite įsigyti ,,Draugo” knygynėlyje. Kaina – 20 dol. (Illinois valstijos
pridėtinės vertės mokestis – 9.25 proc., persiuntimas paštu – 5 dol.)

Teiraukitės tel. 773-585-9500. 
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,,Surašymo” nr. 86 atsakymas
Pažymėtuose langeliuose: GARSTYČIA.

Kryžiažodį išsprendė:
Romanas Binkis, Chicago, IL

Nuoširdžiai dėkojame sprendėjams. 

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

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

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

,,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

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

w w w . draugofondas.org

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

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
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KAIP ŠUO SU KATE

STANISLAVA SABUTIENĖ

Mūsų augintinio – tikro lietuviš ko rainiaus, kurio var-
das ir yra Rai nius, – gyvenimo istorija nėra niekuo ypa-
tinga. Iš tiesų ypatingas yra pats Rainius, kuris šalia
kitų mūsų rajono katinų atrodo kaip tikras galiūnas.
Ne, jis visiškai nėra nutukęs, tiesiog toks jo sudėjimas.
Galiūno formas pa laikyti jam padeda išskirtinis kas-
die nės mitybos valgiaraštis. Rainius val go tik virtą žuvį,
vištienos krūtinėlę ir labai, labai retai – sausą kačių
mais tą. Toks mitybos racionas  Rai niui suteikia jėgos,
jo kailiui – žvilgesio ir padeda atsiskleisti visam jo ka-
tiniškam grožiui.

Kaip galiūnas Rainius kaimynui keršijo

Visiška netiesa, kad ten, kur yra jėga, nėra pro-
to. Gal kažkokiam svarmenų kilnotojui tai ga-
lima būtų pritaikyti, tačiau tik ne mūsų ka-

tinui. Nors sveria jis beveik 13 kilogramų, (papras-
tai katinai patinai  sveria apie 7 kilogramus), jo pro-
tas nė kiek neatsilieka nuo tvirto stoto. Sakau – pro-
tas, nes mūsų Rainius jį akivaizdžiai  demonstruo-
ja. Kaip? Na, kad ir pa brėž  damas savo nekonfliktiš-
kumą. Pa vyzdžiui, jei Rainiui kelią užstoja gulintis
šuo, jis jį drąsiai peršoka, o jeigu šuo didelis ir savo
keturiomis kojomis užima mūsų katino visą ju-
 dėjimo trajektoriją, Rainius nė kiek nesibaiminda-
mas oriai pralenda pro jo papilvę.

Tokia mūsų katino aristo kratiška laikysena
kartais aplinkinius kiemo šunis ir kates trikdo, ta-
čiau Rainiui tai nė motais. Kaip nė motais jam
būna vasarą sode išguldy ti kai my nų svogūnus. Ne-
žinau, kada ir kokiomis aplinkybėmis susiklostė  iš-
 skirtiniai jo santykiai su šiais auga lais, bet viską, kas
stiebiasi ir kve pia svogūnų laiškais, Rainius ne gai-
les tin gai guldo ant žemės. Dažnai, kol dar mūsų Rai-
nius vasarodavo so de ir niokodavo svogūnų stiebus,
mums, jo šeimininkams, tekdavo kai mynų nuošir-
džiai atsiprašinėti už sugadintą  derlių.

Tik štai mūsų nie kas neatsipra šė, kai kartą iš-
vykę iš so do kelioms dienoms, Rainių paliko me vie-
ną. Tie sa, taip darydavome ir anks čiau, nes Rainius
sėkmingai nak čiai grįždavo namo. Savarankiš kai už-
lipęs specialiai jam pagamin tomis kopetėlė mis, jis
be vargo į na mo vidų patekdavo pro nedidelį prie-
š kambario langelį. Čia galėdavo ne tik ramiai ir šil-
tai išsimiegoti, bet ir ras ti maisto, kurio  atsargų pa-
likdavome kelioms dienoms. Bet tą kartą atvykę po
kelių dienų buvome ištikti lengvo šoko. „Jauni-
kaitis”, pasinaudojęs lais vu plotu, sukvietė visus
savo drau gelius ir mūsų name – kaip pa aiškėjo vė-
liau, kelias dienas – nevaržomai links minosi visi

apylinkės katinai. Jų buvo dešimt, o gal ir daugiau.
Nespė jome suskaičiuoti, nes kai atidarėme lauko du-
ris, pro jas išsigandę jie būriais lėkė į visas keturias
pu ses.  Kai mynai pasakojo, kad tomis die nomis, kai
mūsų nebuvo, matė, kaip Rainius vis atsivesdavo
draugus ir pirmas lipdamas kopetėlėmis į namus,
keturkajams draugams parodydavo pavyzdį. Tie, pa-
sinaudoję „šeimininko” sve tin gu mu, nepraleido
progos ir kelias dienas vaišinosi katinišku maistu,
naudojosi poilsiu minkštuose pataluo se, o desertui
ragavo  gėlių vazonuo se. Tie, kurie dar prisimena
vaikų iš dai gas ir paauglių vakarėlius,  puikiai ga-
lite įsivaizduoti, kokius namus mes išvydome po to-
kios nevaržomos puotos. 

Bet kokią laikiną rūstybę  visada atperka  kati-

niškas meilumas, o jis pas mūsų Rainių prasiveržia
retai. Nesileidžia glostomas, bent jau anū kų ir kitų,
bet jeigu jau pats sumano padraugauti, tai būna la-
bai draugiš kas. Pavyzdžiui, savo prieraišumą jis de-
monstruoja lydėdamas šeiminin kus į parduotuvę.
Kartą į maisto pre kybos centrą įėjęs, tarp gausių pre-
kių lentynų pasiklydo ir po to  gailiai miauksėjo, kol

mes neišgirdome vienas kito klau sinėjančių žmonių,
kieno tai ka tinas? Gerai, kad laiku pastebė jome, jog
tai mūsų Rainius ir galė jome sau giai jį parsivesti į
namus. 

Rainiaus aristokratiška laikysena kartais virs-
ta eilinio katino kerštu. Ir, tie, kurie tampa jo kerš-
to tai kiniu, atsiduria nepavydėtinoje si tua cijoje.
Tarkime, kartą labai nu ken tėjo kaimynas, puose lė-
 jan tis ne sielos, o savo automobilio grožį. Tiksliau ne
kaimynas, o jo automobilis, bet ka dangi vyras ta-
patina save su savo auto mobiliu, tai galima saky ti tai
buvo tiesiog spjūvis jam į veidą. O bu vo taip. Kai ru-
denį atvėsta oras, o Rai nių menkai bešildo jo rieba-
linis katiniškas sluoksnis, jis mėgsta susi raityti
ant rudens saulės įšildytų automobilių kapotų. Beje,
ne ant bet kokių, o ant švariai nupoliruotų ir labai
prižiūrėtų. To kaimyno buvo la bai pasistengta – jo au-
tomobilio ka potas žvilgėte žvilgėjo ir Rainius tokiam
grožiui tiesiog neatsispyrė. Šis radęs ant nublizgin-
to kapoto Rai niaus nešvarių letenėlių pėdsakus,
grubiai jį apibarė ir su šluota nuvijo. Kaimynas ne-
žinojo, kad  mylėdamas automobilius labiau už gy-
vąją gamtą, pasirašė sau didelio katiniško keršto nuo-
sprendį. Nieko nelaukęs Rainius pakėlė uodegą ir pa-
leido šiltą „pykč io” srovę tiesiai ant nupoliruoto, lyg
krištolas švaraus  automobilio kapoto, vėliau ją nu-
kreipė piktai ant dar labiau nublizginto priekinio
stiklo, vėliau toji „pykčio” srovė kliudė va lytuvus ir
visą kaimyno gyvenimo pras mę, sutelktą šioje ke-
turių ratų metalo konstrukcijoje. Mums šeimi nin-
kams, aišku, teko kompensuoti eilinę automobilio
švaros  paslaugą, o Rainius buvo nubaustas ir savaitę
tu pėjo namų arešte. Nežinome, ar su pra to mūsų ka-
tinas savo kaltę, bet kažkaip jau kuris laikas pri-
vengia nu blizgintų automobilių kapotų ir renkasi ne-
labai pedantiškų savinin kų automobilius. Su tais, ma-
tyt, galvoja jis, bus lengviau susitarti.

Metų šiam galiūnui tiek pat kiek jis ir sveria – 13. Orusis Rainius būna ir kerštingas. Kada noriu išeinu, kada noriu ateinu…
Asmeninio archyvo nuotraukos

Svarbi ir labai įtakinga galiūno poza.



Pasidalinkite nuomone

www.facebook.com/draugolaikrastis
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11028 S. Southwest Hwy. Palos Hills, Illinois

(708) 974-4410 www.palosgaidasfh.com

„Geriausios laidojimo paslaugos”
suteikė

Žymenį

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

Atkelta iš 7 psl.

Jo diagnozė suerzino mūsų po-
litinį elitą. „Nesutinku su tokia diag-
noze. Tai labai nedraugiška visų pir-
ma. Aš labai sunkiai įsivaizduoju,
kad Lietuvos politologai galėtų pana -
šiai kalbėti apie Norvegiją”, – atkir-
to tuometinis premjeras Gediminas
Kirkilas, šiuo metu – Seimo narys, at-
siskyrusios socialdemokratų partijos
dalies pirmininkas, neseniai žurna-
listų užkluptas galimai neblaivus
parlamento rūmuose.

Tačiau panašūs išsisukinėjimai
– tik ženklas, kad politinė sistema ne-
 veikia tinkamai, kad ji neturi gyvy-
bingų politinių mechanizmų, kurie
leistų tai sistemai atsinaujinti ir pa-
didinti efektyvumą, identifikavus
socialines problemas.

Norvegų politologas sako: „Par -
tijų lyderiai – didžiulė problema. Ne-
sutikau Lietuvoje nė vieno partijos ly-
derio, kuriame matyčiau demo krati-
nės kokybės viltį. Partijos su kurtos
aplink vieną žmogų, nėra numatyta
jokių oficialių kelių, kurie priverstų
partijos vadovą būti atsa kingu savo
partijai.”

Politikus iš dalies suprasti gali-
ma: kas jiems belieka, kai užsienio
politologai atviru tekstu pasako tai,
kas jau seniai paaiškėjo tam milijo-
nui iš Lietuvos išemigravusių ir di-
delei daliai Lietuvoje pasilikusių,
bet į valstybės politiką neįtrauktų ir
jos ignoruojamų piliečių. Vėl cituo-
ju Svenn Arne Lie: „Politikai negina
paties verslo, o tik asmenis ir jų in-
teresus. Toks labai artimas privačių
interesų ir politikos persipynimas
kenkia demokratijai, bet pirmiau-
siai tai kenkia Lietuvai.”

„Buvo labai smagu klausinėti
Lietuvos politikus. Bandžiau suži-
noti tris dalykus, prieš kuriuos jie pa-
si sakytų. Jie nesugeba atsakyti. Jie
neži no, su kuo nesutinka. Taip, jie
sako – mes prieš korupciją. Bet kiek-
 vienas yra prieš korupciją. Pasaky ki-
te tris dalykus, kuriems prieštarau-
jate. <...> Jie negali atsakyti, nes
partijos yra be įsitikinimų, o kai ne-
gali pasakyti, prieš ką tu, labai sun-
ku pasakyti, už ką tu, – čia vėl cituoju
Svenn Arne Lie. – Tai žmonių kvai-
linimas. Žmonės jau seniai tai su-
prato, todėl ir balsuoja vis už kitą par-
tiją. Jie nebenori, kad juos apgaudi-
nėtų, ir išbando tai, kas nauja. Pa-
bandė Paulauską, Paksą, Uspaski-
chą, nes jiems atsibodo so cialdemok-
ratai ir konservatoriai. Manau, kad
bandymai tęsis, – kaip matome, jie tę-
siasi, dabar turime ‘valstiečius’. – Po-
liti kai sako – rinkėjai kvaili, nes vis
ban do kažką naują. O kodėl jie netu-
rėtų?, – klausia Lie. – Kodėl jie turė-
tų balsuoti už social demokratus? Ko-
dėl už konservatorius? Jie jau pa-
bandė, ir tai nedavė gerų rezultatų,
priešingai, todėl kiek viena nauja al-
ternatyva yra geresnė, negu tos, ku-
rios iki šiol buvo.”

Svenn Arne Lie teisingai pa ste-
 bi, kad „Lietuvos politinės partijos jo-
kiems visuomenės interesams neat-
stovauja. Nėra partijos, ginančios
dar bininkus. Nėra partijos, ginan čios
ūkininkus. Nėra partijos, atstovau-
jančios krikščionims. Partijos atsto-
vauja tik asmeniniams partijos va-
dovo bei jį arba ją supančios finan-
sinės grupuotės interesams. Todėl
visa demokratijos dinamika dingsta.”

Lietuvos galimybės – žmonės

Nacionalinio saugumo ir gyny-
bos komiteto tyrimas, atskleidęs kon-
cerno „MG Baltic” vaidmenį Lietu vos
politinėje scenoje, faktiškai pa tvirti-
no prieš dešimtmetį norvego pasa-
kytus žodžius, apnuoginę dalį politi-
nio elito, sutikusio prisiimti politinio
teatro artistų vaidmenį.

Lietuvos politinėje rinkoje nėra
idėjų, kurios pakeltų žmonių dva-
sią, sugrąžintų tikėjimą ateitimi,
įkvėptų visuomenę prasmingai veik-
lai ir visaverčiam gyvenimui savame
kraš te. Nematydami perspektyvų
tūkstančiai Lietuvos žmonių kas mė-
nesį išvyksta iš šalies. Ir net štai po-
litikams nepadeda atsikvošėti – kai
kurie iš jų iki šiol tvirtina, kad mes
ir kovojome „už laisvę emigruoti”. 

Žmonės, deja, turėjo laiko įsiti-
kin ti: per dvidešimt aštuonerius ne-
pri klausomybės metus keitėsi Sei-
mai, keitėsi valdančiosios partijos,
tam tikru laipsniu keitėsi politikų
veidai, tik nesikeitė viso šio valdymo
esmė – eilinis Lietuvos pilietis savo
šalyje nesijautė savas, jis tapo palik-
tas vienas prieš biurokratijos gelž-
betonį, administracinius resursus
ir eko nominės prievartos mechaniz-
mus naudojančias, tačiau elementa-
raus žmogiškumo ir socialinio tei-
singumo stokojančias valstybės ga-
lias. Per di delei visuomenės daliai
buvo siunčiamas signalas, kad vals-
tybė – tai „mes”, o jūs – tik mokesčių
mokėtojai. 

Svenn Arne Lie sakė, kad Lie tu-
vai reikia partijų, o ne to, ką tu rime
dabar. Partijas turi vienyti stipri
ideologija, partija turi būti „organi-
zacija, kur visi nariai turėtų galios,
o ne taip, kaip dabar, kai viršuje sėdi
sultonas, kuris viską nusprendžia
už partiją, o visi kiti nariai yra tiesiog
to politiko gerbėjų klubas. Partijos
turi būti pripildytos ideologijos, tu-
rinio. Tai turi ateiti iš apačios.”

Jis priduria: „Didžiulės Lietuvos
galimybės – tai visuomenė, žmonės,
nes jie nori kurti, nori dirbti, visuo-
 menėje yra labai pozityvių jėgų, ypač
tarp jaunimo.”

Tačiau norint Lietuvai pasinau-
doti šiomis galimybėmis būtina re-
formuoti politinę sistemą. O ją re-
formuoti bus galima tik tuo atveju,
jeigu pavyks politinių procesų raidą
išlaisvinti iš visuomenei neatskai-
tingų šešėlinių jėgų įtakos.

Pabaiga

Kodėl kovojome už laisvę būdami
pavergti, bet nebenorime jos ginti
išsilaisvinę?

Palinguoki, vėjau, diemedžio šakelę,
kad ji sušlamėtų liūdesiu giliu.
Jau nebepažvelgsiu į gimtinės kelią,
Prisikelti amžiams aš nebegaliu.

A †A
IRENAI VILKIENEI

iškeliavus į Amžinuosius namus, Vydūno jaunimo
fondas paguodos, ištvermės ir užuojautos žodžius taria
Fondo tarybos nariui sūnui VYTENIUI, dukroms
GRAŽINAI, ALMAI ir REGINAI bei jų šeimoms.

DĖKOJAME
66-erius metus gyvuojantis Vy dūno jaunimo fon-

das remia lietuvių studentų studijas ir vertingų kny-
gų leidimą, skiria mokslo premijas Aka deminio skautų

sąjūdžio garbės na rių vardais, leidžia knygas ir remia ver-
tingus Lietuvių skautų sąjungos lavinimo pobūdžio projektus.

2018 m. gegužės 23 d. į Amžinuo sius namus iškeliavo a. a. Ire-
na Vil kienė, buvusio Vydūno jaunimo fon do tarybos nario a. a. Eu-
genijaus Vil ko žmona, dabartinio tarybos nario Vytenio Vilko
mama. Artimieji ir draugai a. a. Irenos Vilkienės atminimui Vydūno
jaunimo fondui paaukojo 565 dol. Tariame nuoširdų ačiū: Ritai ir
Kastyčiui Giedraičiams, Ži vilei Gimbutas, Almai ir Stasiui Pap laus-
kams, Aldonai ir Gintarui Pla čams, Dalilei ir Antanui Polikai čiams,
Daliai ir Raimundui Sodei koms, Jūratei Venkienei, Vitai ir Vyte-
niui Vilkams.

Jūsų auka užtikrins Vydūno jaunimo fondo darbų tęstinumą.

Vydūno jaunimo fondas

Lietuvių Fondas skelbia papildomą paraiškų 

2018 metų LF paramai gauti priėmimą. 

Paraiškos priimamos iki 2018 m. rugsėjo 1 d.

Daugiau informacijos: 

http://www.lithuanianfoundation.org/LT/parama-projektams/



� Visus maloniai kviečiame dalyvauti Švč.
Mergelės Marijos Gimimo parapijos kasmeti-
niuose Šiluvos atlaiduose, kurie prasidės rug-
sėjo 2 d., sekmadienį, 11 val. r. ir baigsis rug-
sėjo 9 dieną. Savaitės dienomis šv. Mišios bus
aukojamos 11 val. r. – kiekvieną dieną bus spe-
ciali intencija. Atlaidus ves svečias iš Lietuvos,
Vilkaviškio vyskupijos mons. Gintautas Ku-
liešius. Rugsėjo 9 d. atlaidai baigsis iškilminga
procesija, šv. Mišiomis ir parapijos metine šven-
te. Raginame įsigyti bilietus į metinį parapi-
jos pokylį. Daugiau info tel. 773-776-4600
(Audra).

� Sutvirtinimo sakramentą Palaimintojo Jur-
gio Matulaičio misijoje (Lemont, IL) š. m. spa-
lio 7 d. 1 val. p. p. teiks Jo Ekscelencija Kau-
no arkivyskupas Lionginas Virbalas SJ. Kvie-
čiame dalyvauti.

� Spalio 14 d. 1 val. p. p. Pasaulio lietuvių
centre Lemonte, didžiojoje salėje, vyks meti-
nis ,,Draugo” pobūvis – pietūs ir koncertas.
Kviečiame dalyvauti. Užsisakyti bilietus gali-
ma ,,Draugo" administracijoje darbo dienomis,
nuo 8:30 val. r. iki 4:30 val. p. p. tel. 773-
585-9500 arba atvykus asmeniškai – 4545
West 63 g. Čikagoje.
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www.facebook.com/draugolaikrastis

Pasidalinkite nuomone

www.draugas.org

www.draugas.org

pAS MUS
IR

AplINk MUS

California Lithuanian Credit Union
!"#$"%&'#()"*%+,

!"#$%&'(')*$+,
!"#$%&'&()$*+,,,---)&'&()$*+

./0!"+1,,,2)345,
678,,,,,,,,,2)495,

:*;<!=,:/*<1,,>,,?$@!';,A/"B!"+,
6"=;*"/=!$"/',C,D$E;1=!&,F!*;1
G;;",8&&$("=1,>,:$'';+;,./0!"+1

Namams pirkti paskolos 
duodamos mažais mėnesiniais 

įmokėjimais ir prieinamais nuošimčiais.
Kreipkitės į 

mutual Federal Bank, 
2212 West Cermak Road. 

Tel. (773) 847-7747

Advokatas
VYTENIS LIETUVNINKAS

4536 W. 63 Street
Chicago, IL 60629

(Skersai gatvę nuo „Draugo”)

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

Vydūno jaunimo fondo

Vardinių stipendijų 
įteikimas

2018 metų rugsėjo 9 dieną
12:30 val. p. p.

Lietuvių Dailės muziejuje „Siela”
Pasaulio lietuvių centre, Lemonte, IL 

• akademinė dalis 
• meninė programa: 

Linda Veleckytė ~ Petras Aglinskas
• vaišės

To celebrate the 100th anniversary of the restoration of Lithuania, we

invite everyone to the Friendship Gardens - Lithuanian Garden.

Participants include Mantvydas Bekesius and other special guests.

Entertainment performers, Lithuanian folk dancing groups, Suktinis,

Laume, Spindulys, soloists and musicians, and Lithuanian food.

For further info: Rima Binder - email rimabinder@comcast.net.
Early purchase tickets $15.  At entry $20.

Sunday - September 23 - 1 pm to 5 pm

FriendshipGardens.org 

2055 E. US HWY 12 - Michigan City, IN -  219-878-9885

Lietuvos vaikų globos būrelis „Saulutė” dėkoja už aukas, skirtas pa dėti vargingai gy-
venantiems vai kams ir studentams Lietuvoje. Auko jo: a. a. dr. Kazio Varno atmini mą pa-
 gerbiant žmona Nijolė (Krištolaitytė) ir dukra Šilainė Varnas – 400 dol.;  a. a. Vyto Radze-
vičiaus atminimui Mil da Radzevičius – 360 dol., dr. Leo nidas Ragas – 50 dol.; Rosemarie
Ignash – 8 dol., vaiko paramai William Emory – 30 dol., Kristina Pahl – 180 dol., Dalia Ja-
kienė – 360 dol. Labai ačiū. „Saulutė” („Sun light Orphan Aid”), 1133 Amber Drive, Le-
mont, Illinois 60439, tel. 630-243-7275, el paštas: indretijunelis@sbcglobal.net

Kviečiame nuolatinių studijų studentus, studijuojančius  aukštosiose mokyklo-
se, teikti paraiškas 2018–2019 mokslo metų Lietuvių Fondo stipendijoms
gauti. Paraiškos priimamos iki 2018 m. spalio 1 d.

Elektroninę parašką ir visą informaciją apie LF stipendijų paraiškų pildymą,
skirstymo pirmumą, apribojimus, svarstymo eigą ir tvirtinimą rasite LF tinkla-
lapyje http://www.lithuanianfoundation.org/LT/stipendiju-programa/

PADĖKA
Norime pasidžiaugti, kad ,,Draugo” archyvų suskaitmeninimo

ir patalpinimo į internetą projektas jau beveik įgyvendintas, ir už
pagalbą šiam projektui esame labai dėkingi Lietuvių Fondui. Be

Fondo finansinės paramos istoriniai Draugo archyvai dar ilgai
nebūtų prieinami visuomenei. 

Taip pat esame nuoširdžiai dėkingi Lietuvių Fondui už para-
mą vystant ir tvarkant mūsų internetinę svetainę – pažanga akivaizdi. 

Ačiū, kad suprantate lietuviškos kultūros ir lietuviško paveldo reikmes. Sėkmės
tolimesniuose jūsų darbuose!

,,Draugo” leidėjai ir redakcija

Studijuokime Lietuvoje
Nuo 2018 m. rugpjūčio 27 d. Vals tybinis studijų fondas (VSF)  pradeda priimti

užsienio lietuvių paraiškas valstybės paramai studijoms Lietu vos aukštosiose
mokyklose gauti (konkurso būdu).

Užsienio lietuviams gali būti ski riama dviejų rūšių parama: stipendija ir/ar socialinė
išmoka.

• Stipendijos mėnesinis dydis 123,50 Eur
• Socialinė išmoka – tai vienkarti nė išmoka, skiriama atsižvelgus į pretenduojančio

gauti paramą as mens socialinę padėtį (nuo 203 Eur iki 319 Eur).
Daugiau informacijos apie Para mos suteikimo sąlygas ir tvarką tei kiama
telefonu (8 5) 2639158 bei Fondo interneto tinklalapyje www.vsf.lrv.lt.

VSF info


