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,,Gyvenantys žmonės šoka!” to kiu moto prisistato
New Yorko lietuvių tautinių šokių ansamblis
,,Tryp tinis”. Šiais metais švenčiantis savo 66-ąjį
gimtadienį ansamblis trykšta energija, gyvybe
bei gera nuotaika. O artėjanti XV Šiaurės Ame-
rikos lietuvių tautinių šokių šventė Baltimorė-
je dar labiau įkvepia tautinių šokių mė gėjus bei
profesionalus burtis, repe tuoti siekiant bendro
tikslo – dalyvauti šventėje. 

Birželio 16 d. Šiaulių Fotografijos mu-
ziejuje, o birželio 19 d. Marijos ir Jurgio
Šlapelių namo-muziejaus galerijoje Vil-
niuje vyko fotografės Claudia Heiner-
mann (Vokietija / Olandija) knygos ,,Vil-
ko vaikai. Pokario istorija” („Wolfskin-
der A Post-War Story”) pristatymas ir
susitikimas su autore.

2015 m. lapkritį išleistoje kny-
goje fotografė gilinasi į ,,vilko vai-
kų” istoriją ir tuo pačiu atsklei-
džia jų būtį šiandien. ,,Vilko vai-
kais” buvo vadinami Antrojo
pasaulinio karo rytų Prūsijos
našlaičiai, atklydę į Lietuvą.
Karo pabaigoje Raudonajai ar-
mijai puolant Rytų Prūsiją bei
Karaliaučių, šimtams tūkstančių vo-
kiečių teko bėgti. Tuo metu dingo daug
vaikų. Kai kurie tapo savo šeimų žu-
dymo liudininkais, kiti buvo priversti
stebėti, kaip iš bado miršta jų broliai ir
seserys, gyvybė užgesta išsekus ar nuo
epidemijų. Šiems vaikams teko pa-
tiems pasirūpinti savimi ir išgyventi
Baltijos valstybių miškuose. Jusdami
badą, šaltį ir sovietų despotizmą, jie ko-
vojo už savo gyvybes. – 15 psl.

Maironio lituanistinės mokyklos vaikų grupė nekantrauja dalyvauti šių metų Šokių šventėje Baltimorėje.           L. Vidžiūnaitės nuotr.

Lietuvių tautinių šokių ansamblis

,,Tryptinis” ruošiasi šventei Baltimorėje
Pradžia – 1950-aisiais

Lietuvių liaudies šokiai visuo met buvo svarbi mūsų
kultūros dalis atėjus krikščionybei. Apeiginiai rate -
liai bei šokiai, anksčiau skirti kalendorinėms, dar-

bo ir vestuvių apei goms, liko kaip savo krašto garsinimo bū-
das, tautos charakterio, istorijos, gyvenimo būdo, net ir su-
pančios gamtos išreiškimas. Tokiems šo kiams ypatingo
fizinio pasiruošimo nereikia. ,,Svarbu emocinis nusista ty-
mas, gera nuotaika ir džiaugsmas būti kartu”, – apie tai, kas
įkvepia šokti ,,Tryptinyje”, pasakojo grupės narė Eglė
Redikaitė. – 4  psl. 

JOVITA BELIAK-ANTANAVIČIENĖ

Olandės knyga primena dar vieną žmonijos traumą

Knyga „Vilko vaikai” pristatyta Lietuvoje. 
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Dar kartą: kodėl mes sukilom?
1941 m. Birželio sukilimo 75-mečio paraštėje

VIDMANTAS VALIUŠAITIS

Sovietinė propaganda veik pusę šimt-
mečio be atvangos skelbė melus, nie-
kino 1941 m. Birželio sukilimą, jo da-
lyvių atminimą, politiškai juos per sekio-
jo. Negalėjo kitaip. Turėjo pa teisinti
okupaciją ir savo brutalų įsiviešpata-
vimą. Kitaip būtų turėję pripažinti, kad
Lietuvoje bolševikai te buvo nekviesti
svečiai, kuriems te ko paskubomis iš čia
dangintis, kai tik neteko ginkluoto
Maskvos užnugario.

Totalitarinė imperija 50 metų gy-
veno užsisklendusi nuo pasau-
lio. Diskusijų nepripažino. Ką

rašė kitur gyvenantys autoriai – tebuvo
„bur žua zinė propaganda”. Kadangi
tiesa jiems buvo viena – „lenininė”, to-
dėl ra šė ką norėjo, kaip norėjo, kad tik
pateisintų įvykdytus nusikaltimus:
nepriklausomų Baltijos valstybių už-
 grobimą, jų ūkio ir politinės santvar-
 kos sugriovimą, masines represijas,
trėmimus, žmonių kalinimus, sadis-
tiškus kankinimus ir žiauriausias ne-
 kaltų žmonių žudynes.

Jie naudojo neatremiamą, iš kla-
 sinės naikinimo ir neapykantos ideo-
 logijos išplaukiantį, argumentą: „Mes
kiekvieną akimirką, kiek vie nam galim
mesti kaltinimą: ‘Esi liaudies prie-
šas!’ Tegu įrodo, kad jis ne toks!” – savo
galiomis didžiavosi Vladas Niunka,
pirmosios sovietų oku pacijos meto
vyriausiasis proku roras.

Painioja pasekmes 
su priežastimis

Tų piktadarybių vykdytojai nie ka-
da savo nusikaltimų nepripažino, už
juos neatsiprašė, nukentėju sie siems
net moralinės skriaudos neatlygino.
Priešingai. Jie ilgus metus vyk  dė aršią
propagandinę kampaniją, siekdami
apjuodinti iškiliausius rezistentus Lie-
tuvoje ir užsienyje, pa neigti kovotojų
už laisvę statusą ir paversti juos pa-
prasčiausiais krauju susitepusiais pa-
šlemėkais: kursčiusiais minias, įsaki-
nėjusiais žudyti ar net asmeniškai žu-
džiusiais niekuo dėtus žmones. 

Iš pradžių tai buvo „tarybiniai pi-
 liečiai”, o vėliau, jau po Stalino mirties,
įsitikinus, kad antisemitizmo korta
galima sėkmingai manipuliuo ti ir Va-
karuose, – liko tik „žydai”. Juolab,
kad „tarybinio piliečio” sąvo kos turi-
nys palaipsniui diskredita vosi ir ne-
teko prasmės. O vaizduojant rezisten-
tus kaip nuožmius žudikus, neturėju-
siais kitų paskatų, tik zoolo ginį anti se-
mitizmą ir nežabotą svetimo turto
troškulį, – įspūdis labiau atstumiantis. 

Toks nykus sovietinės propagan-

dos trafaretas be perstojo eksploatuo-
tas ilgus dešimtmečius, kabintas iš ki-
 lesniems Vakaruose gyvenusiems Bal-
 tijos valstybių veikėjams, kurie reikš-
mingiau bandė kelti balsą prieš netei-
sėtą jų šalių pavergimą. Sovietai iki pat
1989-ųjų rugpjūčio neigė egzistavus
Molotovo-Ribentropo paktą ir vadino
tai Vakarų „išsigalvojimu”. Ly giai
kaip ir už 20 tūkstančių lenkų kari-
ninkų išžudymą Katynėje jie pu sę am-
žiaus kaltę vertė vokiečiams.

Nenuostabu, kad pastangos komp-
romituoti Lietuvą, vaizduoti ją kaip
tamsių, nuožmių ir godžių žydšau džių
kraštą, nesiliauja. Kadangi išlie ka in-
teresas bei „politinis užsakymas”, ir
Rytuose, o tam tikru mastu – ir Vaka-
ruose. Kai dideliais nusikaltimais ap-
kaltinami paraštiniai, tada ir pagrin-
dinių galvažudžių kaltės atrodo men-
kesnės.

Liūdnai pagarsėjęs Rusijos isto ri-

 kas Aleksandras Diukovas, kurio Lie-
 tuva prieš porą metų apdairiai ne įsilei-
do platinti čia savo propagandos, vieną
po kito leidžia tikrų ir ta ria mų doku-
mentų rinkinius: „Holo kausto išva-
karėse: Lietuvių aktyvis tų frontas ir so-
vietinės represijos Lie tuvoje, 1940–
1941 m.”, „Protektoratas ‘Lietuva’: slap-
tas bendradarbiavimas su naciais ir ne-
realizuotas prarastos nepriklausomy-
bės scenarijus, 1939–1940”, „Malonė
žuvusiems: sovietinės represijos prieš
nacių parankinius Pabaltijy”...

Dokumentai, tarp kurių yra ir ne-
 tikrų – gestapo bei NKVD klasto čių, –
orkestruojami čia taip, kad pa sekmės
būtų supainiotos su priežastimis. Ne
veltui knygos pavadinime Lietuvių ak-
tyvistų frontas minimas pirmiau, o
NKVD represijos – po to. Nežinodamas
nieko daugiau, tik Diu kovo knygą per-
skaitęs, susidarytum įspūdį, kad bol-
ševikai Baltijos šalyse užkūrė kruviną

Nuotrauka ir dokumentas iš Lietuvos centrinio valstybės archyvo (LCVA) fondų.

pirtį vien tam, kad „apsaugotų žy-
dus” nuo visiško išnai kinimo...

O viskas juk vyko atvirkščiai!
Pir miausiai bolševikai įsiveržė į taikią
šalį, ją sugriovė, gaudė, kankino ir
žudė nieko jiems nenusikaltusius žmo-
 nes, ir tik tada, užterorizuoti, apgrob-
ti ir nuskriausti žmonės, pa sinaudoję
prasidėjusio karo tarp Vo kietijos ir So-
vietų Sąjungos akimirka, pakilo į iš-
sivaduojamąjį žygį iš baisios bolševi-
kinės despotijos!

Vertė prisipažinti

Pulkininkas ir diplomatas Kazys
Škirpa, vienas pagrindinių Birželio su-
 kilimo organizatorių ir vadovų, so-
vietų itin nekęstas ir koneveiktas re-
zistentas, straipsnyje „Kodėl mes su-
kilom?”, dar Stalinui gyvam esant,
1951 metais rašė: „Su šiurpu ir ne už-
 gęstančio protesto jausmu širdyje mes,
lietuviai, prisimename ir nie kad ne-
užmiršime to, kaip prieš de šimt metų
sovietiškasis okupantas mūsų Tėvy-
nėje Lietuvoje griebėsi naikinti lietu-
vių šviesuomenę: kaip virš 12,000 as-
menų, niekuo nenusi kaltusių, – bu-
vusių Lietuvos valstybės vyrų, kil-
niausių Bažnyčios dignitorių, tautai
daug nusipelniusių visuomenes vei-
kėjų, idealistų – kul tūros darbuotojų,
mokslo, spaudos ir švietimo darbi-
ninkų, nepriklauso my bės karo vete-
ranų, patriotinio jaunimo ir t. t. – nu-
grūdo į kalėjimus, ir – kaip šį savo
siautėjimą tas okupantas 1941 m. bir-
želio mėn. antroje pusėje apvainikavo
pirmuoju masiniu užpuolimu ant ra-
mių Lietuvos gyventojų – apie 40,000
žmonių – vyrų ir moterų, jaunų ir ži-
lagalvių senukų ir vaikų, inteligentų,
ūkininkų ir pa pras tų darbininkų šei-
mų, – išplėšė iš mūsų tautos tarpo, su-
metė į galvijams vežti vagonus, juos
aklinai už ka lė, ir, be lašo vandens
alpstantiems vaikučiams, išvežė į bol-
ševikinės imperijos tyrus ir kace-
tus…” („Dir va”, 1951 m. birželio 21 d.)

Škirpa pastebi, kad iš slaptų sovie -
tinių dokumentų, sukilimo metu pa-
tekusių į lietuvių rankas, tapo vi-
 siškai aišku, jog prie šio „aukščiausio
laipsnio nusikalstamo darbo prieš
žmoniją ir jos civilizaciją, Maskvos Vy-
riausybė pradėjo ruoštis nuo pat to mo-
mento, kai užkergė Lietuvai 1939 m.
spalio 10 d. sutartį su Sovietų Ru sija,
lyg pasityčiojimui pavadindama ją
‘Draugiškumo ir savitarpio pagalbos’
sutartimi.”

Ši ano meto Kremliaus klasta iš-
ryškėjo tik palaipsniui, kai 1940 m. bir-
želio mėn. 15 d. Sovietų Rusija, sulau-
žydama visus savo iškilmingus įsipa-

Nukelta į 12 psl.

Lietuvių aktyvistų fronto (LAF) belaisviai, 1941 m.



Skelbtosios jau yra vėlesnio laikotarpio – 1946-1950
m., bet iš veido bruožų galima atsekti, kad tai tas pats
žmogus. Ypatingos žymės – duobutės skruostuose
(ypač reta žymė), banguoti plaukai, ta pati kaktos li-
nija, veido, ausies forma... Nuotrauką parodžiau pa-
kaunėje gimusiam ir augusiam Povilui Jakučio-
niui, buvusiam politkaliniui ir ilgamečiam Politinių
kalinių ir tremtinių sąjungos vadovui. Jis taip pat pa-
tvirtino, kad tai gali būti Juozas Lukša arba jo pus-
brolis Vytautas Žemaitis, pokario partizanas, žuvęs
1949 m. Paskutinis iš Lukšų, Antanas, mirė šių
metų pradžioje (kiti du broliai žuvo partizanų ko-
vose), taigi, kas man galėtų padėti autoritetingai at-
pažinti nepažįstamąjį? Bandysiu ieškoti tolimesnių
giminių Lietuvoje, dedu viltis ir į Amerikoje gyve-
nančią Juozo Lukšos žmoną bei kitus, J. Lukšą pa-
žinojusius ankstyvoje jaunystėje.

Jeigu tai tikrai yra Juozas Lukša, šie vyrai ga-
lėjo būti siųsti į provinciją, konkrečiai – į Žeimelio
ir aplinkinius valsčius – 1941 m. anksti pavasarį or-
ganizuoti sukilimo (nuotraukoje matyti, kad po
vyrų kojomis nėra žolės, o du vyrai dar apsirengę pal -

tais). Apie sukilimo veiksmus Vilniuje ir Kaune jau
yra daug rašyta, todėl pasinaudosiu proga pakalbė-
ti apie 1941 m. sukilimą provincijoje, nes tai nebuvo
tik saujelės drąsuolių proveržis centre – Kaune ar Vil-
niuje, tai buvo tautos sukilimas siekiant atkurti ne-
priklausomą Lietuvą.

Apie 1941 m. įvykius Žeimelyje kol kas žinau ne-
daug, tėvas ar kiti giminės apie tai niekada nėra šne-
kėję, per seni laikai, tuo labiau, kad tėvo netekau jau-
nystėje sovietmečiu. Tyrinėdama pokario partizanų
veiklą tose apylinkėse sužinojau, kad 1941 m. suki-
lėlis buvo pokario partizanas Karolis Galiauskas iš
Jovaišių kaimo; jo dukra Genutė yra pasakojusi, kad
komunistuojanti kaimynė, mačiusi, kaip tėvas per-
nešė ginklus, apskundė raudoniesiems, todėl šeima
turėjo trauktis iš Žeimelio. Amerikoje miręs žurna-
listas Albinas Gražiūnas knygoje „Dviejų okupaci-
jų replėse” (išleista 1996 m. Vilniuje) rašo, kad Žei-
melio sukilėliams (arba partizanams) vadovavo
pulk. B. Pulkauninkas (jis priklausė ir sukilimo Tel-
šiuose, kur anksčiau buvo burmistras, vadovybei).
Šis autorius pasinaudojo medžiaga, kurią buvo su-
rinkę LAF aktyvistai vokiečių okupacijos metais ir

kurią buvo palikę nuo vokiečių bėgda-
mi rusai. 

A. Gražiūnas pateikia geografiškai
platų sukilimo vaizdą. Kad jau pradė-
jome, tęskime, kas dėjosi Šiaurės Lie-
tuvoje. Autorius sako, kad „Šiaulių ap-
skrityje sukilėliai labiau pasireiškė
pačiuose Šiauliuose, Joniškyje, Kriu-
kuose, Kruopiuose, Linkuvoje, Šaukė-
nuose, Pakruojyje, Pašvitinyje, Skais-
giryje, Žagarėje ir Žeimelyje...” (1944 m.
per Kalėdas Starkonių kaime buvo nu-

šautas mano senelės brolis Leonas Grigaliūnas ir jo
kaimynas Aleksas Norvaiša, o Pelaniškiuose – Fe-
liksas Kriaučiūnas, Alfonsas ir Pranas Liubauskai
bei karininkas Stasys Bagdonas dėl to, kad buvo ak-
tyvūs 1941 m. sukilėliai Pašvitinio valsč.). „Biržų ap-
skrityje sukilėliai labiau pasireiškė Biržuose, Dau-
jėnuose, Gulbinėnuose, Joniškėlyje, Pasvalyje ir Va-
balninke... Utenos apskrityje – Utenoje, Balninkuo-
se, Žemaitkiemyje, Inturkėje, Aluntoje, Anykščiuo-
se, Burbiškyje, Daugailiuose, Debeikiuose, Joniškyje,
Leliūnuose, Molėtuose, Niūronyse, Svėdasuose, Tau-
ragnuose, Užpaliuose bei Vyžuonose. ...Zarasų ap-
skrityje – pačiuose Zarasuose, Antalieptėje, Anta-
zavėje, Baltriškėse (čia veikė apie 50 vyrų, jie nu-
ginklavo ir paėmė į nelaisvę 50 raudonarmiečių), Du-
setose (susitelkė 400 vyrų), Salake, Smalvose, Stel-
mužėje, Švedriškėje”... ir t.t. 

Esu tyrinėjusi Žemaitijos miestelio Kaunatavos,
Luokės valsčiaus, 1941 m. įvykius. Aštuoni kauna-
taviškiai besitraukiančių raudonųjų banditų buvo su-
imti, įkalinti Telšių kalėjime ir kartu su kitais (iš viso
141) žvėriškai nukankinti Rainiuose. Vieno iš jų sū-

nus – vėliau partizanas, politinis kalinys, o atkūrus
Lietuvos nepriklausomybę – Aukščiausiosios Tary-
bos-Atkuriamojo Seimo narys Liudvikas Simutis pa-
sakojo, kad jo tėvas ir kiti kaimynai buvo sunaikin-
ti būtent todėl, kad ruošėsi sukilimui, rinko pinigus
ginklams (tėvas buvo kalvis ir ginklus taisė bei
perdirbinėjo), kūrė pasipriešinimo planus. Tai tik
maža dalelė vietovių, kur buvo bandoma atkurti lie-
tuvišką valdžią. Sukilėliai nuo besitraukiančių su-
žvėrėjusių raudonųjų teroro išgelbėjo daug savo
žmonių gyvybių ir turto.

Bendrą vaizdą apie 1941 m. įvykius jau turime,
bet tik ne apie įvykius provincijoje, todėl, manau, ver-
ta ir toliau rinkti medžiagą apie savo kaimo, mies-
telio, rajono istoriją, nes, kaip matome, netgi po 75
metų dar gali atsiverti koks nors istorinis faktas ar
veidas. Atkūrusi anksčiau aprašytą savo šeimos is-
torijos epizodėlį pasitarnaučiau ir savo apylinkei. Jei-
gu šioje nuotraukoje tikrai būtų Juozas Lukša, tai
būtų svarbus įvykis ne tik mano šeimos, bet ir visos
apylinkės istorijai, – mūsų krašte jaunystės metais
lankėsi garsusis partizanų vadas. 

Dvi mano giminės nuotraukos,
darytos prieš karą ir karo metu
tėvo sesers albume atsirado tik

Lietuvai atgavus nepriklausomybę.
Kodėl visą sovietmetį jos buvo slėptos?
Dėl vienos aišku – nuotraukoje yra du
jos broliai – Petras ir Antanas, nusifo-
tografavę prie trečio brolio – Jono, žu-
vusio 1941 m. sukilime Kaune, kapo Se-
nosiose Kauno kapinėse (sovietmečiu
jos buvo sunaikintos; šią nuotrauką
„Draugas” skelbė praėjusią savaitę).
Nuotrauka anais laikais galėjo prišaukti nemalo-
numų, nes priminė, kad 1941 m. Lietuva priešinosi.
Bet kodėl buvo slėpta ši nuotrauka, kurioje jos
broliai Antanas (dešinėje), Bronius (kairėje) su ne-
pažįstamuoju svečiu buvo nufotografuoti tėviškėje?
(žr. pirmąją nuotrauką.) Žinoma, kad ne dėl brolių,
– šeimyninių nuotraukų mūsų giminėje buvo ir vis
dar yra kalnai, mat mūsų prieškario jaunimas
buvo labai aktyvus, o jų draugas buvo profesionalus
miestelio fotografas ir yra užfiksavęs daug jo veik-
los momentų. Taigi kas yra tas svečias, dėl kurio tik-
riausiai nuotrauka ir buvo paslėpta? 

Nuotrauka datuotina apytikriai, – arba daryta
1941 m., arba karo metu (greičiausiai sovietmečiu,
nes nuotrauka atspausdinta ant prasto, nefirminio
popieriaus; Lietuvos laikais ir prie vokiečių foto po-
pierius turėdavo firmos žymą), mat po karo dėdės
Broniaus jau nebebuvo. Jis kartu su broliais Petru
ir Juozu 1944 m. rugsėjo mėn. buvo paimtas į rau-
donąją armiją; nė vienas jų negrįžo. Juozas ir Bro-
nius Baltarusijoje, Jarcove, kur buvo suvežti mūsų
krašto rekrūtai, apkaltinti, kad dalyvavo 1941 m. su-
kilime, buvo šauliai ir rengėsi dezertyruoti iš rusų
armijos bei prisidėti prie partizanų; buvo teisiami.
Juozas mirė tardomas (greičiausiai nukankintas,
baudžiamojoje byloje rašoma: mirė nuo paprastosios
distrofijos). Bronius, kuris esą organizavo grupės pa-
bėgimą iš rusų armijos ir jam vadovavo, buvo nu-
teistas 10 m. kalėjimo. Anot pranešimo tėvams, „din-
go be žinios”. Daugiau jokių žinių apie jį šeima ne-
rado, o paties grįžtančio nesulaukė. Petras dingo prie
Kuršo. Tėvams buvo pranešta – kad žuvo, bet mano
tėvas buvusius su juo kartu tą dieną kaimo vyrus
apklausė ir jie pasakė, jog tuo metu jokių karo veiks-
mų nebuvo, bet brolis negrįžo. Taigi greičiausiai irgi
buvo sudorotas kaip aktyvus lietuvis kaimynams
įskundus.

O detektyvas dėl tos trijų vyrų nuotraukos
mano tėvo tėviškėje tęsiasi. Prieš keletą metų šią
nuotrauką iš tetos pasiskolino vieno leidinio, pa-
sakojančio apie šios apylinkės kaimus, rengėjas ir
ją atspausdino. Bet nuotraukoje liko tik du žmonės
– trečiojo, nepažįstamojo, neliko, jis buvo ištrintas
(žr. kitą nuotrauką). Taigi kas tas toks lemtingas
žmogus, kuris net ir šiais laikais yra pavojingas? Lei-
dėjai pasiaiškino, kad išėmė dėl to, jog žmogus
buvo nepažįstamas. Bet neatpažintų žmonių minė-
toje knygoje yra daug, todėl neapleidžia mintis – o
jeigu buvo atpažintas ir sąmoningai ištrintas? Toks
įtarimas paskatino dėti pastangų atpažinti šį jauną,
inteligentišką gražuolį. 

Pirmą kartą tą nuotrauką tetos asmeniniame
foto archyve mačiau probėgšmiais prieš keletą
metų, paskui ji vėl dingo, nes keletą metų gulėjo pas
minėtos knygos leidėjus. Ir tik šiomis dienomis ją
išvydau dar kartą – atsiėmiau iš knygos leidėjų, nes
jos savininkė jau yra mirusi. Kuo ilgiau žiūrėjau į
tą vidurinįjį – nepažįstamąjį jaunuolį, greičiausiai
tėvo draugą, parsivežtą į tėviškę iš pakaunės (kur
tuomet dirbo), tuo smarkiau mano nuosavame
„kompiuteryje” sukosi mintis, kad tas žmogus man
kažką primena, kad aš tą žmogų pažįstu... Ir staiga
tarsi smūgis į galvą atėjo mintis – taigi čia yra jau-
nas Juozas Lukša, būsimasis Daumantas, partiza-
nų vadas. Tuomet ėmiau raišioti galus – juk mano
tėvas Antanas prieš karą, 1941 m., ir karo metu ve-
terinaru dirbo Kruonyje (vėliau Pakuonyje), neto-
li Kauno. O tai tik keliolika kilometrų nuo Juozo ir
kitų Lukšų tėviškės Šilavoto valsčiuje, Juodbūdžio
kaime. Jeigu nuotrauka daryta 1941 m., tuomet J.
Lukša buvo pirmo kurso studentas architektas ir pri-
klausė LAF (Lietuvių aktyvistų frontui), kuris ren-
gė sukilimą (1941 m. birželio 7 d. jis buvo suimtas ir
sukilėlių išvaduotas tik prasidėjus karui). 

Jeigu nuotrauka daryta ir karo metu, vis tiek
aišku, kad mano tėvą ir jo brolį su J. Lukša (jeigu čia
tikrai yra jis) kažkas siejo. 

Ilgai su vyru tyrinėjome nuotrauką – išdidino-
me nepažįstamojo bruožus ir lyginome su įvairioje
literatūroje skelbtomis Juozo Lukšos nuotraukomis.
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Vienos nuotraukos detektyvas,
arba 1941 m. sukilimas 
provincijoje
AUDRONĖ V. ŠKIUDAITĖ

Kodėl visą sovietmetį buvo slėpta ši nuotrauka? Kairėje – Bronius Škiudas, dešinėje – Antanas Škiudas. O kas yra viduryje?
Galima įtarti, kad būsimasis partizanų vadas Juozas Lukša-Daumantas, 1941 m. pavasarį atvykęs padėti organizuoti su-
kilimo Žeimelio apylinkėse (Šiaulių apskritis). Neseniai ši autorės šeimos archyvo nuotrauka buvo atspausdinta ištry-
nus nepažįstamąjį.
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RY T YS
Rytys – rytinis, iš rytų pučiantis vėjas. Puslapis „Rytys” pristato JAV lietuvių naujienas iš rytų pakrantės valstijų.

Atkelta iš 1 psl.

Viskas prasidėjo dar 1950 m., kuo met Jadvyga
Matulaitienė, tuo metu žinoma tautinių šokių
mokytoja, choreografė ir veikli tautinių šo-

 kių puoselėtoja Lietuvoje bei Vokie ti joje, atvyko į
Ameriką ir pradėjo mo kyti šokius New Yorko Mai-
ronio lituanistinėje mokykloje. Suorganizavu si stu-
dentų šokių grupę bei vėliau išvysčiusi ją į ,,Tryp-
tinį”, šiam an sambliui ji vadovavo garbingus 45 me-
tus. „Repeticijos buvo nepaprastai sunkios, bet
linksmos. Aš atsimenu Matulaitienės metodą mus iš-
mokinti šokių žingsnius: kelias savaites šo kom tik
ratelį, tuo pačiu žingsneliu pagal ritmą, kurį ji
mušdavo lazda – viens,  du, viens, du! Bet dėka to mes
tapom šaunūs šokėjai ir didžiavomės, kad buvom
New Yorko Maironio lituanistinės mokyklos, vėliau
‘Trypti nio’ dalis!”, –  prisimena Nida Stan kū naitė-
Schmedlen, kurios trys vai kai šoka Maironio litua-
nistinės mo kyklos vaikų grupėje.

Norinčiųjų šokti tautinius šo kius tais laikais nie-
kuomet netrūko. „Baigę šeštadieninę mokyklą daug
jaunuolių įsijungdavo į studentų an samblį ir dažnai
grupėje dalyvavo per 30 šokėjų. Kadangi šokėjai grei-
tai su sidraugaudavo, visi mielai lankė – tai buvo pro-
ga susitikti ir po repeticijos kur nors kartu ir toliau
pabendrauti. „Tryptinyje” yra šokę šimtai jaunuo-
 lių ir per visą grupės veiklos laikotar pį šokėjai savo
tarpe yra sukūrę apie 20 lietuviškų šeimų. Dabar jau
šoka ne tik ankstyvesnių šokėjų vaikai, bet ir jų anū-
kai”, – prisiminimais apie daug metų vykusią ak-
tyvią an samblio veiklą dalinosi Aldona Ma rijošienė,
dabartinė ,,Tryptinio” bei Maironio lituanistinės mo-
kyklos vai kų grupės vadovė. 

Ansamblis susiburia kas ketverius metus

Bėgant metams daug repetavęs bei koncertavęs
jaunimo tautinių šokių ansamblis ilgainiui apsnū-
do – J. Matulaitienei sulaukus pensinio amžiaus, sun-
ku buvo surasti naują vadovą, kuris galėtų pašvęs-
ti ansambliui tiek daug laiko ir energijos. Tik dėka
buvusių šokėjų noro, prisiminimų apie smagumą da-
lyvauti, šokti ir bendrauti, ,,Tryptinis” buvo at gai-
 vin tas 1996 m. Šokių šventei, o naująja vadove tapo
Aldona Marijošienė. „Neplanavau būti tautinių šo-
kių mo kytoja, bet kai pirma (1996 m.) po Matulai-
tienės šokių šventė artėjo, manęs paprašė padėti pa-
ruošti šokė jus. Sutikau, ir taip kas ketverius me tus
tampu „Tryptinio”, o kartais ir NY Maironio mo-
kyklos šokių vadove. Visą gyvenimą vienaip ar ki-
taip dalyvauju lietuviškoje veikloje, todėl tautiniai
šokiai yra tik dar vienas labai malonus užsiėmimas.
Aišku, tas užima daug laiko ir reikia atsisakyti daug
ko, bet smagu matyti šokėjų at sidavimą, pastangas
ir progresą”, – apie tapimą grupės šokių vadove kal-
bėjo A. Marijošienė.

Šokdami pasijunta tikrais lietuviais

Nors šokių ansamblis ,,Trypti nis” yra atgaivi-
namas tik kas ketve rius metus – JAV šokių švenčių
išva karėse, tačiau nuolatinis noras šokti bei pagerbti
savo gimtinę ir senolių papročius neblėsta. „Lietu-
viška mu zi ka, šokiai, tradicijos, mūsų tautos kelio-
nė istorijos vingiais, susibūrimas su bendraminčiais
– tai proga parodyti atžaloms, kad visa tai yra mūsų
dalis”, – apie tradicijų perda vimą jaunosioms kar-
toms pasakojo šokių ansamblio narė Giedrė Kerė. Ma-
žuosius tautinių šokių puoselėtojus ruošia mokyto-
ja Monika Paula vičiūtė-Kungienė. „Dar vaikystėje
daug metų šokau lietuvių liaudies dainų ir šokių an-
samblyje ‘Ugnelė’, Vilniuje. Šilčiausi prisiminimai
išli ko iš to laikmečio ne tik repeticijų, bet ir koncertų,
bei šokių švenčių, ku riose teko dalyvauti. Šokti yra
labai smagu, todėl sužinojus apie rengiamą šokių
šventę Baltimorėje nutarėm šiuo ‘smagumu’ pasi-
dalinti su New Yorko Maironio mokyklos vaikais, ku-
rioje mokytojauju šeštadieniais. Kartu su kitom

Lietuvių tautinių šokių ansamblis ,,Tryptinis” 
ruošiasi šventei Baltimorėje

vadovėm nutarėm iš mokinti juos šokti ir dalyvauti
šventėje”, – apie vaikų paruošimą šventei kalbėjo Mo-
nika. Lietuvių tautinių šokių vadovo užduotis yra kur
kas didesnė nei tik išmokyti vaikus šokti: „Esu
skaičius, kad žmogaus protėvių kultūra yra užko-
duota mūsų DNR. Mes, išgirdę lietuvių liaudies lop-
šinę ar polką, visai kitaip reaguojam nei tie, kurie ne-
turi tos lietuviškos ‘DNR’. Mano, kaip lietuvių tau-
tinių šokių mokytojos, tikslas – ne tik išmokinti žings-
nius, paruošti vaikus, kad jie puikiai sušoktų šven-
tėje, bet pažadinti mūsų vaikuose tas lietuviškas DNR
daleles, kad jie šokdami pasijustų tikrais lietuviais.”

Pasiruošimas reikalauja daug pastangų

Šiais metais šokių grupę sudaro 40 įvairaus am-
žiaus – nuo 18 iki 50 metų – nariai, o vaikų grupėje
– net 28 žavūs šokėjai. Lietuvos generalinis konsulas
New Yorke Julius Pranevi čius su žmona Diana taip
pat šoka „Tryptinyje”, jų vaikai – Maironio mo kyklos
vaikų šokių grupė je. Re pe ticijos vyksta New Yorko
Ap reiškimo bažnyčios parapijos salėje, į kurią sa-
vaitgaliais susiburia ne tik lietuvaičiai ir jų su-
tuoktiniai, tačiau ir užsieniečiai. 

Ansamblyje trypia ir senjorai, kurie yra šokę dar
vadovaujant J. Ma tulaitienei bei kiti, kuriems šokių
šventė – įdomi naujovė. Visų labai laukiamai šokių
šventei ansamblis pradėjo ruoštis jau nuo praeitų metų
spalio mėnesio, o šventei artėjant, žinoma, ruošiasi dar
įnirtingiau. „Jaučiu pa-
reigą tęsti ‘Tryptinio’ tra-
dicijas, nors ir mažesniu
mastu negu anksčiau.
Džiugu, kad šiais me tais
prie šventės ruošos prisi-
dėjo dar trys mokytojos –
Monika Kungienė, Nina
Jankauskaitė ir Rima Se-
kovai tė. Jos labai paleng-
vina darbą. Ti kiuosi, kad
atsiras vadovė ar vado-
 vas, kuris prisidės prie
New Yorko lietuvių kul-
tūrinio gyvenimo ir at-
 gai vins ‘Tryptinį’ nuola-
tinei veiklai”, – viltingai
kalbėjo A. Marijošie nė.

Iš tikrųjų pasiruoši-
mas tokiai didelei šventei
reikalauja nemažai laiko,

pastangų ir pagalbos. Džiugu, kad atsiranda entu-
ziastingų žmonių, kurie, nors ir turėdami šeimas, vai-
 kus ir darbus, prisideda prie grupės ne tik joje šok-
dami, bet ir atlikdami administracinius darbus (o tai
yra neišvengiama sklandžios ansamblio veiklos dalis).
Palaikydama ryšį su šventės organizatoriais ir šokė-
jais, bandydama suderinti tinkamus repe ticijų laikus
ir vietas, šokėjų pasiro dymus dar prieš šventę, Rima
Seko vaitė džiaugiasi galėdama prisidėti prie lietuvių
liaudies šokių puoselėjimo. „Gyvendama Lietuvoje ne-
buvau aktyvi tautiškos kultūros gerbėja, gal dėl to, kad
jos buvo apstu. Prieš 4 metus su šeima buvome  nuvykę
į Šiaurės Amerikos lietuviškų tautinių šokių šventę
Bostone, kurią stebėjau tiesiogine ta žodžio prasme ‘iš-
sižiojusi’ ir po jos iškart pasakiau – po 4 metų šoksiu
ir aš! Man patiko pati idėja – kad nebūtinai tik pro-
fesiona lūs šokėjai, vadovai gali sukurti tokį įspūdingą
renginį, kuriuo žavėtųsi žmonės iš visų pasaulio
kampelių”, – apie pirmąją pažintį su tautiniais šokiais
bei šokių švenčių žavesį kal bėjo Rima Sekovaitė, an-
samblio ad ministratorė ir koordinatorė.

Šokis žmogų puošia, ypatingai toks, per kurį yra
atskleidžiama tautos istorija bei charakteris. „Viskas
priklauso nuo mūsų pačių – reikia noro, laiko ir mes
galime sukurti ne įtikėtinus dalykus”, – motyvuoja
vi sus norinčiuosius prisidėti prie šventės Rima.
Lietuvių tautinių šokių šventė – tai metas, kada mūsų
kul tūra bei senolių papročiai atgyja visu gražumu ir
tą šventę mes sukuriame patys. 

New Yorko lietuvių liaudies šokių grupę „Tryptinis” vienija meilė lietuviškai muzikai, šokiui, ir tradicijoms. 
Lauros Vidžiūnaitės nuotr.

„Tryptinio” repeticijose kartus su visais prakaitą lieja ir LR generalinis konsulas New Yor-
ke Julius Pranevičius (pirmas dešinėje).
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EGLĖ BAUBLYTĖ-NOETH

Kaip žinia, liepos 3 d. įvyks XV Šiaurės Ame-
rikos lietuvių tautinių šokių šventė „Šaukia
ten tave kelio nė” . Ji rengiama Marylando

valstijoje, Baltimorės mieste, „Royals Farms” arenoje,
kuri  yra vos tik 15 minčių į vakarus nuo Baltimorės
Lietuvių namų. Į šventę sugužės tūkstančiai lietuvių
šokėjų iš viso pa saulio. Šventės organizatoriai, bal-
timoriškiai ir vašingtoniečiai, jau se niai ruošiasi sve-
čių priėmimui. Balti morės Lietuvių namuose šiomis
die nomis – tikras sujudimas. Čia prie globstį rado Šo-
kių šventės organizacinis komitetas, gausių deko-
racijų ir atributikos gamintojai ir trys tautinių šokių
grupės.

Lino Orento vadovaujamas šventės organizacinis
komitetas subūrė daugybę savanorių, norinčių pri-

LAIMA KUZABAVIČIENĖ

Birželio 4 d. Santa Maria Del Popolo salėje tau-
tinių šokių grupė „Rusnė”  Mundelein (Illi-
nois), buvo pa kvietusi į savo metinį koncertą

„Gimtinės sodai”. Šventės – koncerto svečiai šiais me-
tais buvo tautinių šokių grupė „Žaibas” iš Madisono,
WI (vadovė Nijolė Etzwiler). Šios grupės šokėjai
nuotaikingai įsiliejo į šventinį šurmulį. Žiūrovams
ypač patiko jų šoktas „Lenciūgėlis”.

Tautinių šokių grupės „Rusnė” vadovė – Nijolė
Černiauskienė; gru pės estetinis ir meninis lygis
kyla kas metai. Šiais metais ji paruošė daug naujų,
įdomių šokio kompozicijų.

Didžiausias koncertinis krūvis šiais metais,
kaip ir visada, teko vai kų grupėms, tačiau jie nuo-
stabiai, su atsakingumu atliko visus šokius, pa rody-
dami, kad yra puikiai pasiruošę vykti į pasaulio lie-
tuvių šokių šventę Baltimorėje. 

Suaugusiųjų grupė šoko ne tik šokių šventei skir-
tus šokius, bet ir pritaikė scenai daug įdomių šokio
kompozicijų. Žiūrovams labai pati ko  merginų su-
šoktas „Gailingis” (cho reografija V. Buterlevičiaus,

Baltimorės Lietuvių namuose – sujudimas

Naują Lietuvių namų iškabą pakabino Arūnas Rekštys. Šventės organizacinio komiteto narė Ramunė Kligys ruošia dekoracijas.

sidė ti prie šventės, su kurių pagalba visuose Lietu-
vių namų kampeliuose ga minamos dekoracijos ir šo-
kiams reikalinga atributika. Pagrindinė šventės di-
zainerė Simona Užaitė ne tik kuria dekoracijas, bet
ir pasitelkusi į pagalbą savo draugus pati jas gamina.

Lietuvių namų senbuviai „Malū no” šokėjai pa-
didino repeticijų laiką nuo vieno iki dviejų kartų per
savai tę. Kaip ir Washingtono „Juostos” šokėjai, lais-
vu nuo dekoracijų gaminimo laiku „Malūnas” repe-
tuoja šventės šokius tiesiog dirbtuve paverstoje salėje. 

Lietuvių namų darbuotojai ir savanoriai taip pat
nesnaudžia – bai giamos dažyti sienos, šviesą išvydo
nau ja iškaba, tapoma Trakų pilis. Šventės savaitga-
lį tikimės sulaukti daug svečių, kuriems būtų įdomu
susipažinti su šimtamečio pastato istorija ir aplan-
kyti vieną iš turtingiausių lietuviškų muziejų JAV.
Vi zito metu kviečiame paskanauti lie tuviškų patie-

kalų ir pažadame, kad
bet kuriuo metu užsukę
čia būtinai rasite cepeli-
nų, balandėlių, kugelio,
šaltibarščių, ledų, lietu-
viško alaus ir garsiosios
„Virytos”  – namuose ga-
min to medaus skonio li-
kerio. Kiek vieną vakarą,
nuo ketvirtadienio iki
sekmadieno, svečius
linksmins muzi kantai,
na, o sekmadienį paplū-
dimyje bus galima išsi-
tiesti pliažo kėdėje ar ba-
somis pasivaikščioti po
smėlį. 

Neužmirškite vieš-
bučio informaciniame
biure pasiimti mūsų

lanks tinuko arba dėl papildomos informacijos skam-
binkite telefonu 410-685-5787. Lietuvių namų adresas:
851 Hollins St. Baltimore, Maryland. Nekantrauja-
me sutikti Jus, atvykstančius su draugais ir šeimo-
mis!

Šokių šventės organizacinio komiteto pirmininkui Linui
Orentui (priekyje kairėje) ir vicepirmininkui Ryčiui Gry-
bauskui (gale kairėje) tenka rūpintis ne tik organizaciniais
reikalais, bet ir kartu su savanoriais malūnėlių dekoracijas
palankstyti.

Lietuvių namų senbuviai, „Malūno” šokėjai senjorai, intensyviai repetuoja šventės prog-
ramą. Lietuvių namų archyvo nuotraukos

„Rusnės” metinis koncertas „Gimtinės sodai”
scenai pritaikė N. Černiauskienė) ir nuotaikingai su-
šoktos „Vakaruškos”.

Vadovės idėją koncerto scenogra fijai kuo pui-
kiausiai įgyvendino Eglė Grobe, Jurga Petkus, Gied-
rius Pavi lonis.

Koncertinė progra-
ma dvelkė šiluma ir mei-
le savo kraštui, lietuviš-
kam šokiui ir tradicijoms.

Po koncerto dar ilgai
netilo šurmulys, nesi-
skirstė svečiai ir šokė-
jai, dar ilgai dalijosi įspū-
džiais, gera nuotaika.
Vaišinosi „Kunigaikščių
užeigos” atvežtu maistu.

Tautinių šokių gru-
pei „Žaibas”, vadovei Ni-
jolei Etzwiler ir šokių gru-
pei „Rusnė” bei jos vado-
vei Nijolei Černiauskie-
nei linkime  kuo geriau-
sios sėkmės Baltimorėje! Tautinių šokių grupė „Rusnė”. Inetos Zmuda nuotr.

O namuose vėl lauksime naujų idėjų, naujų kon-
certų, naujų susitikimų su tautinių šokių grupe
„Rus nė”, tuo labiau, kad kitais metais šis jaunas ko-
lektyvas švęs 5 m. jubiliejų!
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SKAUT YBĖS  KELIAS

Atgimė tėvynė, gimėme ir mes
SOFIJA JELIONIENĖ

Sparčiai artėja Lietuvos skautų sąjungos įkūrimo šimtmetis. Ji buvo įkurta
1918 m. lapkričio 1 d. Vilniuje. Ši skautiškoji kelionė buvo pertraukta Sovietų
Sąjungai okupavus Lietu vą, tačiau 1945 m. atkurta Vokietijoje. Ji sėkmingai
tebesitęsia, buriant išei višką lietuviškąjį jaunimą skautiš kai-patriotiškai
veiklai.

Artėjančio jubiliejaus
proga 2015 m., lapk-
ričio 1 d. v.s. Alė Na-

mikienė išleido gausiai nuo-
traukomis iliustruotą leidi-
nį, „Per Skautybę – lietuvy-
bei”. Jame atsispindi lietu-
viškas nagingumas, liaudies
meno puoselėjimas ir jo per-
davimas mūsų jaunajai kar-
tai. Leidinio vertė – didžiu-
lė. Apie tai ir apie labai sėk-
mingai praėjusį knygos pri-
statymą jau esame skaitę
spaudoje.

Kita džiugi žinia, kad
šio leidinio laida jau yra iš-
sibaigusi. Šių užbaigtuvių
proga, o taip ir artėjančiam
ju biliejui besiruošiant, dvie-
jų mūsų darbš čiųjų sesių –
v.s. Alės Nami kie nės ir lei-
dinio administratorės, v.s.
Dalės Gotceitienės – suma-
nynu, susidaręs pelnas buvo
paskirtas pastatyti lietuvių
skautų kryžių, Lemonte,
prie Pasaulio lietuvių cent-
ro esančiame kryžių kalne-
lyje. Kryždirbys – mūsų bro-
lis s. dr. Romualdas Povilai-
tis. Šis kryžius bylos, kad per
visą 70-tį metų, išeivijoje
skautai mylėjo savo Tėvy nę,
dirbo jos labui, garsino jos
vardą, stengėsi išlaikyti liau-
dies papročius ir ... budėjo.

Kas gali būti gražiau,
kaip tuo būdu išreikšta pa-
dėka Kūrėjui už sėkmingai
nueitą mūsų organizacinį
kelią!

Gi besiruošiant švęsti mūsų Są jun gos 100-mečio jubiliejų ir iš pa grindų
paruošiant Rako stovyklavie tę joje įvyksiančiai Tautinei stovyklai, bus pri-
sidėta ir prie šio projekto. (Beje, šiais metais, Rako stovyklavie tė švenčia 60-
metį nuo savo įsikūrimo.)

Šią kryžiaus šventinimo šventę, švęsime birželio 26 d., sekmadienį, po
11 val. r. šv. Mišių, Pal. J. Matulaičio misijoje. Po iškilmių, visi kviečiami
dalyvauti pietuose Ateitininkų na muose, kur bus proga padėkoti mūsų darbš-
čioms ir kūrybingoms sesėms Alei ir Dalei.

SENJ. DARIUS ČEPULIS

Šį dešimtmetį mūsų kompiuterių pro-
cesoriai tapo neįtikėtinai stiprūs ir maži.
Šie pajėgumai sudarė stebuklingas ga-
limybes. Todėl į savo kasdienius daik-
tus dabar galime dėti kompiuteri nius
procesorius. Šis laikotarpis kompiute-
rio istorijoje vadinamas „Daiktų inter-
netu” („The Internet of Things”).

Kai mūsų „daiktai” – įtaisai pri-
jungti prie interneto, jie gali
vienas su kitu kalbėtis – mūsų

laikrodžiai gali mums pasakyti apie
mūsų sveikatą; mūsų termostatai gali
išmokti iš jungti šilumą, kai mūsų nėra
namuo se ir – sutaupyti pinigų; mūsų
automo biliai gali vienas su kitu kal-
bėtis, optimizuodami mūsų judėjimą.
Bet ši technologija turi ir rimtos rizi-
kos. Kai visa mūsų informacija yra in-
ternete ir kai mūsų daiktai prijungti
prie interneto, kenkėjiškai nusiteikę
žmonės gali prieiti prie mūsų infor-
macijos ir net įeiti į programines įran-
gas. Pavyzdžiui: prieš porą mėnesių įsi-
laužėliai (hackers) kontroliuojamame
eksperimente sėkmingai perėmė au-
tomobilio kompiuterio kontrolę per
ląstelinį internetą (cellular internet).

Šitokie įsilaužėliai nepaprastai
pa vojingi. Jei mūsų daiktai prie in-
terneto bus prijungti neapsaugoti, įsi-
laužėliai gali prieiti prie bet ko, bet yra
numatyti būdai apsiginti. Pirmasis
bū das: programinė įranga turi būti
kuo paprastesnė, – sudėtingumas ku ria
pažeidžiamumą. Antrasis bū das: or-
ganizacijos ir asmenys turi per žiūrėti
šias programas. Dabar didelės tech-
nologijų kompanijos moka žmo nėms,
jeigu jie randa problemų arba pažei-
džiamų vietų jų programose. Jei į tech-
nologijų sritį ateina naujos kom pani-

jos, tai ir jos privalo šią praktiką ap-
svarstyti. Trečiasis bū das: turi būti ga-
lima atnaujinti (update) programinę
įrangą iš tolo; jei iškilo saugumo klau-
simas, programas reikia kuo greičiau
pataisyti.

Ir visgi – net ir turint tokių atsar-
gumo priemonių, ar verta savo daiktus
jungti prie interneto? Taip! Įsi vaizduok
– turi prijungtą automobilį ir namo me-
chanizmus. Esi parduotuvėje, ir tavo
šaldytuvas tau „pasako”, kad reikia nu-
pirkti pieno ir kiau ši nių. Tavo auto-
mobilis gali „pranešti” tavo namui,
kad tu grįžti iš parduotuvės, ir tavo na-
mas įjungs šilumą (kai buvai darbe, na-
mas ją buvo išjungęs, taupė tavo pini-
gus), uždegs šviesas ir užkurs pečių,
kad viskas būtų pa ruoš ta, kai tu grįši
namo. Mecha niz mai gali išmokti mūsų
kasdienių įpročių ir sutaupyti mums
pinigų ir laiko.

Daiktų interneto reikšmė yra kur
kas didesnė negu tik „gudrus namas”.
Tavo laikrodis šiandien tau pasako, kad
reikia mankštintis; rytoj paskambins
tavo daktarui, jeigu nu matys, kad tu
sirgsi. Mūsų mašinos šiandien per ra-
diją gauna progra minius atnaujini-
mus, o rytoj kalbės su kitomis maši-
nomis ir pagreitins judėjimą gatvių
kamščiuose, net pa sakys kitoms ma-
šinoms apvažiuoti avarijų vietas. Šian-
dien tiltai įlūžta, net kai yra dažnai tik-
rinami, rytoj visi tiltai bus prijungti ir
visada tikrinami kompiuteriais; bet til-
tai ir patys tikrins orą ir eksploatavi-
mą, todėl jei jie manys, kad kur nors
yra netvarka mums galės pranešti ke-
liais mėnesiais anksčiau.

Žvelgdami į XXI amžių su jo būsi-
momis technologijomis matome rizi kų,
bet, jei būsime atsargūs žinosime ir tas
rizikas. Daiktų internetas bus labiau
patikimas už patį internetą. Pokyčiai
keis mūsų gyvenimą ir jį gerins.

Clevelando Akademikų skautų metinėje šventėje buvo pristatomos temos (su viena iš jų supažindinama šiame straipsnyje). Algio
Rukšėno nuotraukoje (iš k.): Akademinio skautų sajudžio pirmininkas v.s. fil. Ričardas Chiapetta, pakeltieji į tikrus narius – Julija
Totoraitytė, Ramunė Bartuškaitė ir Darius Čepulis, fil. Rima Nasvytienė, fil. Rimas Minkūnas, fil. Giedrė Matienė.

Daiktų 
internetas

Clevelando
Akademikų skautų
metinės šventės
temų pristatymas

Rakui 
– 60!

Liepos 16–23 dienomis
Rake vyks Čikagos apylin-
kių tuntų stovykla. Re-

gistracijos anketas galite rasti www.nerija.org, tinkla-
lapyje www.rakas.org arba kreipkitės į savo vadovus.
Registracija baigiasi birželio 25 d.

v.s. Alės Namikienės nuotr.
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Viktoro Nako interviu su Wa shingtono Švč. Merge-
lės Marijos Ne kaltojo Prasidėjimo Nacionalinės šven-
 tovės archyvare bei parodų kuratore dr. Geraldine
M. Rohling (Ph.D., M.A.Ed.), kuri kuruos ir parodą „Ši-
luvos koplyčia po 50 metų”. Ji sutiko atsakyti į keletą
klausimų apie Šiluvos koplyčią bei būsimą parodą,
kuri atsidarys š.m. birželio 30-ąją ir tęsis iki spalio 17-
osios (į lietuvių kalbą vertė Kristina Nakienė ir Dia-
na Šarakauskaitė).

– Bazilikos internetinėje svetainėje rašoma, kad
Nacionalinėje šventovėje yra daugiau kaip septyniasde-
šimt koplyčių ir koplytėlių, pašvęstų Mergelei Marijai.
Kelin ta buvo Šiluvos koplyčia?

– Per pastaruosius penkerius me tus kop-
lyčių ir koplytėlių padaugėjo iki daugiau
nei aštuoniasdešimt, ir tai dar ne pabaiga. 

Šventovės širdis ir siela – Bazi li kos
Kriptos bažnyčia – buvo baigta pirmoji. Ba-
zilikos apsidoje jai priklauso penkiolika
koplyčių. Pirmosios šv. Mišios Kriptos baž-
nyčioje buvo aukotos 1924-ųjų balandžio
20-ąją, Velykų sekmadienį, tačiau praėjo
dar dveji metai, kol Kripta buvo baigta. Vė-
liau, dar po vienerių metų, buvo įrengtas
pagrindinis altorius, vadinamasis Mari-
jos Atminimo altorius, kuris kartu su visa
Kriptos bažnyčia dedikuotas Katakombų
Mergelės garbei. 1931-aisiais pirmoji kop-
lyčia, įrengta ne pačioje Kriptos bažny-
čioje, buvo dedikuota Lurdo Mergelei
Ma rijai. Įdomus faktas, kad besimokantys
seminarijoje būtent šioje koply čioje mo-
kėsi atnašauti šv. Mišias. 

Pirmosios penkios koplyčios Di džio-
joje Aukštutinėje bažnyčioje bu vo šlo-
vingųjų rožinio slėpinių koply čios, įreng-
tos šiaurinėje apsidoje 1960-aisiais. Tai
buvo Amerikos katalikių dukterų orga-
nizacijos dovana.

Lietuvių koplyčia, dedikuota 1966
m., priklausė pokariniam periodui, kai lė-
šas koplyčių įrengimui aukojo Rytų Eu-
ropos imigrantai. Tai ir Lenkijos Čens-
takavos Marijos koplyčia, įrengta 1964 m.,
esanti kitoje bazilikos pusėje, priešais Ši-
luvos koplyčią, ir Slovakijos Sopulingo-
sios Motinos koplyčia, įrengta 1965 m.

Pačios naujausios dedikuotos kop ly-
čios Bazilikos kriptoje yra skirtos Liba-
no Mergelei (įrengta 2011-aisiais) ir Veng-
rijos Mergelei (įrengta 2015-aisiais). Ši
koplyčia ir Aust ri jos Mūsų Mergelės Ma-
riazell koply čia yra vienintelės, kurių pa-

statymui lėšas aukojo tų šalių vyskupai, gyve nantys
už Amerikos ribų.

– Ar dažnai Bazilikoje rengia mos parodos?
– Parodos Nacionalinėje šventovėje skiriamos

meno kūriniams, nu šviesti šios bažnyčios istoriją bei
globaliu mastu – visuotinės bažny čios istoriją. Per
pastaruosius penke rius metus šventovėje surengtos
trys-keturios parodos, tai išties yra daug. 

Kasmet vyksta Šventosios vai kys tės kalėdinių
atvirukų konkursas. Iš visos Amerikos mokslei-
viai – nuo darželinukų iki aštuntos klasės – pateikia
originalius darbus Švento sios vaikystės asociacijai.
Draugija išrenka laimėtojus, kurių darbai ek sponuo-
jami Nacionalinėje šventovėje pradedant Adventu ir
tęsiasi per visą kalėdinį laikotarpį.

Be to, veikia nuolatinė paroda, skirta popie-
žiams. Galima išvysti sos tą, ant kurio 1993-aisiais
Denve ry je, per Pasaulio jaunimo dienas, sė dėjo po-
piežius Jonas Paulius II, sostus, ant kurių 2008 m. sė-
dėjo Popie žius Benediktas XVI ir Popiežius Pran ciš-
kus 2015 m. jų vizitų Nacio nalinėje šventovėje metu.

Be sostų parodoje eksponuojama sakykla, iš ku-
rios kalbėjo popiežius Pranciškus, Aukso arba Po-
piežiaus Rožė, kurią padovanojo Popiežius Bene-
diktas, įvairių popiežių pijusės, šventųjų popiežių
Jono XXIII ir Jono Pauliaus II pirmojo laipsnio re-
likvijos. Ekspozicijoje taip pat rodoma po piežiaus
Pauliaus VI pastoralo kopija, kurią iki šiol naudoja
visi jo įpėdiniai.

– Kuri iš jūsų kuruotų parodų paliko giliausią įspūdį?
– Tai įdomus klausimas, nes la biausiai mėgstu

tą parodą, kurią būtent tuo metu kuruoju. Manau,
kad tai yra todėl, kad kiekviena paroda reikalauja
viso mano išmanymo ir energijos. Be to, kiekviena
ekspozicija atneša kaž ką naujo ir nežinomo, prilygs -
tan čio tikram atradimui. Aš sten giuosi, kad kiek-
vienoje parodoje būtų kaž kas įdomaus, naujo, uni-
kalaus šiai Ba zilikai. Parodos taip pat yra svarbi ka-

techetinė priemonė.
Vis dėlto vienas iš man įdomiau sių čia rodomų

eksponatų buvo 2007-aisiais eksponuota kulkos per-
verta Rusijos Kazanės Mergelės ikona. Tai – Rusijos
bolševikų revoliucijos laikų relikvija. Kaip buvo
toje parodoje minėta, kai 1920-aisiais buvo įmūrytas
Nacionalinės šventovės kertinis akmuo, iškilmių pa-
mokslo metu tarp kitų pasaulio įvykių buvo kalbama
ir apie suirutę Rusijoje. Tai yra maldos ir tikėjimo ga-
lios liudijimas, kad mes po tiek dešimtmečių galėjo-
me būti kartu Nacionalinėje šventovėje, švęsdami
savo atsidavimą Dievo Motinai.

– Kurios iš  parodų buvo populiariausios?
– Kiekviena paroda turi savo ypatingą etosą, to-

dėl negali būti palyginimo. Kiekviena paroda yra ver-
tinga ir pritraukia ją pamėgusius lankytojus.

– Ar yra įprasta organizuoti atskirų koplyčių parodas,
minint jų jubiliejus?

– Nepasakyčiau, kad neįprasta, tačiau viskas pri-
klauso nuo to, ko kios parodos jau yra planuotos, kas
vyksta Visuotinėje Bažnyčioje ir pa saulyje, atsi-
žvelgiant ir į Nacionali nės šventovės istoriją.

– Ar galite pasidalinti būsimos parodos „Šiluvos baž-
nyčia po 50 metų” vizija. Ko gali tikėtis lankytojai?

– Mano supratimu, parodoje bus eksponuojami
tautiniai rūbai, rūpintojėliai, meno kūriniai bei kiti
religinės tematikos eksponatai.

– Nuo 1999-ųjų  dirbate bazili kos archyvare bei pa-
rodų kurato re. Be abejonės, esate išsamiai susipažinusi su
kiekviena čia esan čia koplyčia. Kuo Šiluvos koplyčia išsi-
skiria iš kitų?

– Kiekviena koplyčia turi savo išskirtinį etosą, ir
tai yra Nacio na li nės šventovės ypatumas. Įvai riose
koplyčiose lankytojas patenka į skirtin gą dvasingu-
mo bei etniškumo atmosferą. Tik įžengus į Šiluvos
kop lyčią altoriaus priekinėje dalyje išsyk regimas
Kryžių kalnas bei Madonos figūra, kuri dominuoja
koplyčios priekinėje dalyje.

Nors yra daug dominuojančių vaizdų, vis dėlto
labiausiai imponuojančios ir kultūriškai reflektuo-
jan čios yra koplyčios mozaikos. Teksti lės menas – au-
diniai, pynimas, siuvinėjimas yra išskirtiniai Lie-

tuvos folklorinio meno elementai. Šiluvos kop ly-
čios kupole, šoniniuose skliautuose, yra vaiz-

duojami ornamentai, kurie naudojami lietuvių
tautiniuose rūbuose. Koplyčios Madona taip
pat dėvi lietuviškus tautinius rūbus. Vy tauto
K. Jonyno (1907–1997) dviejų da lių mozaika
šoninėse koplyčios sie nose įdomi ne tik
savo vaizdais, bet ir tuo, kad net akmenyje
dailininkas sugebėjo išlaikyti medžiaginį
audi nio pojūtį, tarsi būtų audžiama dro bė,
besitęsianti per visą koplyčią. Mozaikos pa-
neliai yra lyg audinio fonas. Akmenys,
naudoti mozaikoje, parinkti tokie, kad pri-
silietus išlieka naminio audinio jausmas,
būtent atkartojantis  čia vaizduojamos ver-
piančios motinos sceną. Keturios kop lyčios
Madonos: Trakų, Aušros Vartų, Pažaislio ir
Sopulingosios mo zaikos yra sukurtos iš
stiklo bei pa auksuotų ar sidabruotų plyte-
lių. Jos ne tik džiugina akį, bet atlieka mo-
 zaikos pagrindinę funkciją: atspin dėti švie-
są. Jos apšviečia koplyčią ir simboline, ir
praktiškąja prasme.

Keletas įdomių pastebėjimų: he raldinis
Vyčio simbolis – raitelis ant balto žirgo – yra
randamas ir rusų didikų Galicinų šeimos
heraldikoje. Tėvas Dimitrijus Galicinas,
„Ale ga nų kalnų apaštalas”,  atsisakęs savo
turtų ir titulo, tapo pirmuoju iš Try likos ko-
lonijų priėmusiu kunigo šven timus. Jis
buvo kunigas pionierius. Atmenant Lietu-
vos istoriją ir jos santykius su Rusija, aš ne-
nustebau sužinojusi esant sąsajų tarp Lie-
 tu vos ir Rusijos kilmingųjų asmenų. 

Visuose Lietuvos koplyčios meno kū-
riniuose yra gausu simbolikos, tai vertin-
gas ir dėmesį prikaustantis pasakojimas,
kiekvienam apsilankiusiam ir norinčiam
sužinoti apie Lie tuvą, atskleidžiantis isto-
riją bei atsidavimą Marijai.

Šiluvos koplyčios meno kūriniai – įspūdingas Lietuvos atspindys

Geraldine M. Rohling
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AUKSĖ MOTTO

2016  m. kovo mėn. JAV LB Švieti mo taryba or-
ganizavo meno konkur są, skirtą knygos metams.
Tema  – „Seku seku pasaką”. Su jaunesniųjų kla-
sių mokinių darbais supažindinome birželio 16-
osios dienos laidoje. Šiandieną pristatome vy-
resniųjų rašinius ir piešinius. 

Meno konkursas „Seku seku pasaką”

gyvendavo naujos pasakos. Na meliai buvo skir-
tingo dydžio ir iš vaizdos. Vieni nameliai buvo pi-
lys, kiti turėjo didelius sodus, o dar kiti buvo ne-
dideli namukai. 

Mieste galėjo gyventi tik draugiški pasakų
veikėjai, o blogieji pasakų veikėjai gyveno ant kito
kalno. Juos valdė blogoji pykčio karalienė. Blo go-
sios pasakos troško, kad jos galėtų persikelti į ge-
rąjį kalną, bet piktoji karalienė jų neleido. Ji tu-
rėjo didelį, piktą drakoną, kuris saugojo, kad jo-
kia pasaka nepabėgtų...

2 vieta: Lukas Baumilas (7 kla sė, A. Kazickie-
nės lituanistinė mo kykla, NY).

Kelionė į kalną

Seniai seniai gyveno lietuvių kalbos moky-
toja. Ji mokino savo moki nius apie Čiurlionį. Bet
vaikams la bai nusibodo. Tomas paklausė: „Ko dėl
mum reikia mokintis apie šitą se nelį, visai neį-
domu”. Mokytoja atsa kė, kad Čiurlionis buvo vie-
nas iš ži nomiausių lietuvių menininkų. To mui tai
tikrai taip neatrodė. 

Taip jam buvo nuobodu, kad  jis užmigo.
Tomą pažadino mokytoja, bet kai To mas atsibu-
do, jis nebebuvo mokykloje. Mokytoja Tomui pa-
sakė, kad jis įstrigo Čiurlionio paveiksle „Pilies
pa saka” ir kad vienintelis būdas išeiti iš pa-
veikslo, yra pasiekti pačią aukščiausią kalno
dalį. Bet mokytoja perspėjo jį, kad kalno viršūnę
saugoja slibinas. Jeigu Tomas tą slibiną nugalės
ir pasieks kalno viršūnę, tai jis grįš atgal į mo-
kyklą. Tomas labai norėjo grįžti namo, tai pradėjo
keliauti. Tomas daug valandų lipo, kol pasiekė var-
tus. Jis suprato, kad kažkada čia tikriausiai gy-
veno daug žmonių, bet dabar jų nesimatė. Dar po
valandos Tomas pasiekė antrus vartus. Ir jis pa-
matė mažą apleistą miestą. Iš toli at rodė kaip ka-
pinės. Kai pasiekė miestą, Tomas pastebėjo, kad
tai labai senas miestas. Berniukas pa gal vojo,
kad reikia rasti kalvį. Jeigu rei kės nugalėti sli-
biną, tai reikės gink lų. Tomui labai pasisekė, nes
jis rado kardą ir arbaletą. Pagaliau Tomas rado
laiptus ir užlipo į patį aukščiausią aukštą. ...To-
mas juto, kad labai greitai kyla į dangų. Kalno da-
bar jau visai nebesimatė, tik debesys. Staiga jis
pradėjo kristi žemyn ir išgirdo stebuklingą balsą:

– Tomai, ar tau vis tiek nuobodu? Tikiuosi,
kad ne.

Tomas pakėlė galvą ir prisiminė, kad jis yra
klasėje... Jam jau  neatro dė nuobodi Čiurlionio kū-
ryba.

3 vieta: Greta Ačaitė (7 klasė, Čikagos litua-
nistinė mokykla, IL).

Pilies pasaka

Kartą, prieš daugelį metų, toli mo je karalys-

Simon Trzepizur 

Bernard Vyja

Monika Mikulevičiūtė

Saulė Kairytė

Nicholas Devoe Austė Sabonis Ritos Clemens nuotraukos

4–5–6 klasės  piešė iliustracijas Salo-
mėjos Nėries eilėraščiui „Sene lės pasaka” 

1 vieta: Simon Trzepizur (5 klasė, litua-
nistinė mokykla „Lietu vėlė”, NJ)

2 vieta: Nicholas Devoe (4 klasė, A. Ka-
zickienės lituanistinė mokykla, NY)

3 vieta: Austė Sabonis (4B klasė, Maironio
lituanistinė mokykla, Le mont, IL)

7–8 klasės piešė pagal  Maironio baladę
„Jūratė ir Kastytis”. 

1 vieta: Bernard Vyja (7A klasė, Bostono
lituanistinė mokykla, MA)

2 vieta: Monika Mikulevičiūtė (7 klasė,
Detroito „Žiburio” lituanisti nė mokykla,
MI)

3 vieta: Saulė Kairytė (7A klasė, Bostono
lituanistinė mokykla, MA)

9–10 klasės pasirinko lietuvių liau dies
pasaką ir nupiešė daug gra žių piešinių.

1 vieta: Ema Vilčinskaitė (9 kla sė, A. Ka-
zickienės lituanistinė mo kykla, NY)

2 vieta: Gertrūda Granickaitė (9 klasė,
Lietuvių mokykla Vašing tone, VA)

3 vieta: Gintaras Baipšys (9A klasė, Šv. Ka-
zimiero lituanistinė mo kykla, Los Ange-
les, CA)

7–8 klasių mokiniams reikėjo sukurti pasa-
ką pagal M. K. Čiurlio nio paveikslą „Pilies pa-
saka”. Li tua nistinėse mokyklose buvo daug kal-
 bama apie K. Čiurlionio asmenybę, ruošiamos jo
darbų parodos, buvo rodomi video filmai. Tad mo-
kiniams nebuvo sunku sukurti pasaką pagal jo
paveikslą. Prizines vietas pasidalino šie mokiniai:

1 vieta: Saulė Kairytė (7 klasė, Bos tono litua-
nistinė mokykla,  MA).

Pasakų miestas (ištrauka)

Labai seniai pilyje ant kalno gy veno pasakų
karalius ir karalienė. Jiedu turėjo dukrą.

Mieste gyveno pasakos. Kiekvie na pasaka tu-
rėjo nuosavą namelį, ku riame gyveno jos veikė-
jai. Kai buvo kuriamos pasakos, Pasakų mieste
bu vo statomi nauji nameliai. Vėliau juo se apsi-



9DRAUGAS 2016 BIRŽELIO 23, KETVIRTADIENIS

Ema Vilčinskaitė

Gertrūda Granickaitė

tėje gyveno  ragana. Ji nuolatos sten-
gėsi pagražinti gyvenimą, kad jis ne-
būtų toks liūdnas ir niū rus. Kas dieną
ji ryškiomis spal vomis nudažydavo
gėles bei dangų. Žaismingai ji išpur-
tydavo ne šva rius debesis, kad jie, bal-
ti ir purūs, gied rintų jos dangų. Taip ji
gyveno, kol neatrado jos pasaulio elfai.
Pik ty biški ir niūrūs elfai erzino raga-
naitę: „Tavo visos gėlės išmėtytos lau-
kuose, mūsų guoliai netvarkyti gražiau
atrodo!” „Ta saulė tokia šviesi – ne-
nuostabu, kad tu akla!” Vieną dieną ra-
ganaitei pabodo klausyti tų elfų peš-
tynių. Ji pamojo savo stebuklingąja laz-
dele ir išnyko. Su savimi ji iš naikino ir
šviesią saulę, ir puriuosius debesis.

9–10 klasių mokiniams užduotis
buvo pasirinkti vieną iš duotų M. K.
Čiurlionio paveikslų ir sukurti savo le-
gendą. Legendos veiksmo vieta – Lie-
 tuva arba jos herojai, susiję su Lie tuva. 

1 vieta: Herkus Kriščiūnas (9 kla sė,
Lietuvių mokykla, Vašingto ne).

Amžinoji ugnis

Kartą gyveno kunigaikštis, var du
Jonas. Jis valdė vieną iš didžiau sių ku-
nigaikštysčių Lietuvoje. Ši vie ta buvo
apsupta aukščiausių kalnų, di džiausių
ąžuolų ir kvapiausių gė lių.

Vieną dieną Jonas nusprendė ieš-
 koti laimės tarp kalnuotos Lietuvos. Po
ilgos kelionės Jonas priėjo seną ąžuo-
lą. Tai nebuvo paprastas medis. Tai
buvo senasis Perkūno simbolis. Nė
vienas žmogus paklaustas nepa sakytų
šio medžio amžiaus. Kuni gaikštis nu-
sprendė permiegoti prie šio ąžuolo.

Kitą rytą ąžuolo nebuvo, vietoj jo
stovėjo neišpasakyto grožio merge lė.
Tai buvo ugnies deivė Gabija. Ji pa si-
sveikino su  Jonu ir pradingo liepsno-
se. Jonas stovėjo kaip pabučiuotas, ne-
supratęs, kas čia atsiti ko. Ap stulbęs jis
sugrižo į savo miestą. Ku nigaikštis
jautė skausmą savo širdy, lyg kažkas jį
šauktų grįžti atgal. Po kelių dienų Jo-
nas vėl iškeliavo ieš koti Gabijos. Ap-
sistojęs toje pačioje vietoje, jis sutiko
Gabiją. Jie kalbė josi ilgai, kol deivė vėl
pranyko liepsnose.

Trečią dieną kunigaikštis  sugrį-
žo ieškoti deivės. Šį kartą jis ją ra do.
Bet ji nebeatrodė linksma, ji ver kė.
Staiga žaibas trenkė Jonui į galvą, ir šis
nualpo. Atsikėlęs kunigaikštis neat-
pažino šios vietos, jis buvo viduryje
tamsios girios. Šalia jo stovėjo Gabija,
o priešais juos buvo sumažintas mies-
telis. Kunigaikštis atpažino savo ku-
nigaikštystę. Staiga miestelis aptemo,
jį apsupo tamsūs debesys, besisvai-
dantys žaibais. Iš mažų namelių pra-
dėjo bėgti mažyčiai žmogeliukai. Iš
žemės pradėjo veržtis ugnis, namai
griuvo. Netrukus visa kunigaikštystė
degė liepsnose. Tik dabar kunigaikštis
suprato, ką jis pa darė dėl savo meilės.
Taip kunigaikš tis visą savo gyveni-
mą gyveno matydamas, kaip jo miestas
dega amžina ugnimi ir skausmu.

2 vieta: Ema Vilčinskaitė (9 klasė, Lie-
tuvių mokykla Vašingto ne, VA).

Lietuvos sukūrimas

Kai Lietuvos dar nebuvo, gyveno
karalius ir karalienė, kurie valdė visą
pasaulį. Tai buvo ramus laikas, be
kančių, karų, ligų ir skurdo.Visi žmo-
nės mylėjo vieni kitus, padėjo vienas
kitam ir dienos pabaigoje žinojo, kad
turi vienas kitą.

Bet vieną dieną atsitiko nepaprasti
dalykai. Karalienė dingo, ir karalius iš-
ėjo jos ieškoti. Jis vaikš čiojo karalienės
takais, kol pamatė kažką blizgantį.

Vieną naktį karalius Auštaras at-
sibudo nepažįstamame miške. Jis ne-
suprato, kas atsitiko. Aplink jį buvo tik
medžiai ir tyla. Karaliui buvo šalta ir
nejauku, ir jis nežinojo ką daryti.

...Staiga jis pamatė tai, ką ir jo ka-
ralienė matė – spindinčius žiburiu-
kus. ir ne du ar tris, bet daugybę, mi-
lijonus spindinčių žiburiukų.

– Kaip čia gražu, – pastebėjo ka-
ralius Auštaras. Karalius žiūrėjo į
dangų neatsistebėdamas taip ilgai,
kad jis beveik nepastebėjo, kaip viena
žvaigždė pradėjo kristi ...tiesiai į jį.

Jis norėjo pasitraukti, bėgti nuo
žvaigždės, bet pastebėjo, kad ta žvaigž-
dė ypatingai keistai spindi ant žemės.

Karalienė atsargiai pakėlė tą
žvaigždę. Ji laikė savo rankose ir pa-
stebėjo, kad kažkas joje labai artima ir
pažįstama.

Staiga jie suvokė:
– Čia yra mūsų gintaro karalystė!

– apsidžiaugė karalius. Jie abu nuste-
bę žiūrėjo į žvaigždėje esantį mažytį
miestelį.

– Bet kaip mes atsiradome miške,
kodėl mūsų Gintaro karalystė yra
žvaigždėje? 

Gabija susimąsčiusi žiūrėjo į
žvaigždę ir pasakė:

– Čia yra sapnas, Auštarai, mums
reikia atsibusti.

– Bet kaip? – klausė karalius.
– Mums reikia užmigti ir tada mes

vėl atsibusime savo pilyje.
–  Gerai, bet kaip mes miegosime?

– galvojo karalius Auštaras.
– Pasek man pasaką, brangusis.

Tai visada padeda man ir tau ramiai
užmigti.

Karalius Auštaras nusišypsojo: 
– Gerai... Prieš daug metų gyveno

karalius Auštaras ir jo karalienė Ga-
bija...

Prizinės vietos buvo paskirtos mo-
kiniams už anglų kalba parašytus ra-
šinius.

1 vieta: Veronika Dilbaitė, (Bos to no
lituanistinė mokykla, MA).

2 vieta: Dominykas Knueppel („Ži-
burio” lituanistinė mokykla, Detroit,
MI).

3 vieta: Patrikas Knueppel („Ži burio”
lituanistinė mokykla,  Detroit, MI).

JAV LB Švietimo taryba nuošir-
 džiai dėkoja lituanistinių mokyklų va-
dovams, mokytojoms, mokiniams už
puikų dalyvavimą meno konkurse.
Amerikos lietuviai didžiuojasi, kad
jie yra Lietuvos vaikai, todėl savo ra-
šiniuose ir piešiniuose parodo, ko kia
brangi ir miela jiems yra Lietuva, šil-
tai, su meile išreiškia savo jausmus
mene.

Konkurso laimėtojai buvo apdo va-
noti piniginėmis premijomis ir pagy-
rimo raštais. Visi mokiniai, ku rie da-
lyvavo konkurse ir tapo laimėtojais,
gaus dovanų knygelę „Seku se ku pa-
saką”. Taip pat buvo atrinkti paskati-
namieji darbai. Jų autoriams bus įteik-
tos knygelės su jų  piešiniais ir raši-
niais.

Premijuotus piešinius/rašinius
taip pat galima pamatyti JAV LB Švie-
timo tarybos internetiniame puslapy-
je ir „Facebook” paskyroje.

Meno konkursui ir knygos pro-
jektui  „Seku seku pasaką” paramą
sky rė Lietuvių Fondas ir Lietuvos
Švietimo ministerijos Užsienio lietuvių
skyrius. 

Nuoširdžiai dėkojame už Jūsų pa-
ramą ir palaikymą, už Jūsų kilnu mą ir
dosnumą.

Jūsų gera valia turėti knygelę su
savo piešiniu ar rašiniu suteiks vai-
 kams daug džiaugsmo. 

Gintaras Baipšys

Tai buvo karalienės gintarinis žiedas.
Po ilgų klaidžiojimų jis priėjo seną
namą. Rūsyje karalienė buvo sura-
kinta grandinė mis. Karalius sutraukė
grandines, pa ėmė ją ant rankų ir išnešė
pro du ris. Karalienė buvo labai lai-
minga, bet žynė pasakė, kad jie grei-
čiau eitų iš tos vietos, nes ji labai pa-
vojinga. Ka raliai nežinojo ką daryti, tai
žynė pasiūlė jiems sukurti naują šalį,
kurioje galėtų gyventi laimingai, ir val-
dytų tą šalį ilgai, išmintingai ir gar-
bingai. Žynė sukūrė šviesos rutulį ir
paklausė, kaip karalius nori pavadin-
ti savo šalį. Karalius ir karalienė pa-
sitarė ir nusprendė savo šalį pavadin-
ti „Lietuva”. Kai tik jie tai pasakė, švie-
sos rutulys dingo, ir jie atsidūrė pačioje

gražiausioje šalyje. Didžiulės žalios
eglės, didingos ąžuolų girios, švariau-
sios upės, skaidriausi ežerai, vaidilu-
tės, dainiai. Tai buvo jų svajonių šalis
– Lietuva. 

3 vieta buvo paskirta Arijai Simo-
naitytei (9 klasė, Indianapolio lituanis-
tinė mokykla, IN).

„Gintarinis sapnas”.

(ištraukos)
Prieš daug metų gyveno karalius

Auštaras ir karalienė Gabija. Jie buvo
labai turtingi ir gudrūs. Auštaras tu-
rėjo ilgą barzdą, o karalienė ilgus ir be
galo gražius plaukus.
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Parengė Vitalius Zaikauskas

LIETUVA  IR PASAULIS

Seimas taisys Pilietybės įstatymo spragas
Vilnius (ELTA) – Seimas pradėjo

svarstyti Pilietybės įstatymo pakeiti-
mo projektą, kuriuo siekiama atstatyti
nuo 2011 m. iki 2015 m. galiojusią
praktiką, kai pateikę reikiamus do-
kumentus pilietybę be biurokratinių
kliūčių galėjo susigrąžinti asmenys,
kurie turėjo pilietybę iki 1940 m. bir-
želio 15 d. ir išvyko iš Lietuvos iki 1990
m. kovo 11 d., ir jų palikuonys.

Dabar buvo sukurta problema
tiems išeiviams arba išeivių palikuo-
nims iš Lietuvos, kurie patys arba jų
protėviai išvyko iš Lietuvos iki 1940
metų ir pagal galiojantį įstatymą, pri-
imtą 2011 metais, jie turėjo teisę į dvi-
gubą pilietybę, tarp jų ir gausi litvakų
bendruomenė tiek Izraelyje, tiek Pie-

tų Afrikoje, tiek kitur gyvenanti.
Nuo 2014–2015 metų, niekaip ne-

pasikeitus įstatymui, Migracijos de-
partamentas pradėjo reikalauti iš kiek-
vieno asmens asmeniškai įrodyti, kad
jo protėviai iki 1940 metų iš Lietuvos
pasitraukė dėl kokio nors asmeniš-
kai grėsusio pavojaus.

Numatoma, kad priėmus patai-
sas bus atkurta nuo 2011 iki 2015 m. ga-
liojusi praktika, kai pateikę reikiamus
dokumentus pilietybę be biurokratinių
kliūčių galėjo susigrąžinti asmenys,
kurie turėjo pilietybę iki 1940 m. bir-
želio 15 d. ir išvyko iš Lietuvos iki 1990
m. kovo 11 d., ir jų palikuonys.

Projektą plenariniame posėdyje
svarstys skubos tvarka birželio 23 d.

Vilnius (Mano vyriausybė) – Pra-
deda veikti nevyriausybinių organi-
zacijų registras NVOatlasas.lt. Tai pir-
mas toks registras Lietuvoje. Jame
pateikiama išsami informacija apie
daugiau kaip 2 000 šalyje veikiančių ne-
vyriausybinių organizacijų. 

Pasak registro sudarytojo „Trans-
parency International” Lietuvos sky-
riaus, iki šiol nevyriausybinės orga-
nizacijos apie save teikė ypač mažai in-

formacijos – savo veiklos ataskaitas
viešino tik kas ketvirta, o finansus – tik
kas penkta organizacija.

Naujajame registre galima rasti ir
politikų valdomų fondų.

„Transparency International” pro-
jektų vadovė Rugilė Trumpytė sako, kad
registras bus naudingas ir gyvento-
jams, nes jie vienoje vietoje galės rasti
visą informaciją apie nevyriausybines
organizacijas bei nuolat sekti jų veiklą.

Vilnius (ELTA) – Birželio 21 die-
ną Kultūros ministerijoje buvo pa-
skelbtas Europos kultūros sostinės
2022 miestų kandidatų trumpasis są-
rašas. Pirmuoju kandidatu įvardinta
Klaipėda, antruoju – Kaunas. Kiti likę
keturi miestai – Anykščiai, Jonava,
Plungė ir Rokiškis – pakviesti ir toliau

bendradarbiauti kultūros srityje, pa-
brėžiant jų darbų reikšmingumą re-
gionui, Lietuvai ir Europai.

Po galutinės atrankos, kuri vyks
2017 m. pavasarį, ekspertų grupė su-
sitars dėl vieno Lietuvos miesto, ku-
riam bus suteiktas Europos kultūros
sostinės 2022 vardas.

Vilnius (Mano vyriausybė) – Lie-
tuvos Respublikos prezidentė Dalia
Grybauskaitė pasirašė įstatymus, ku-
rie užtikrins pastovų šaukimą į nuo-
latinę privalomąją pradinę karo tar-
nybą ir įtvirtins mišrios kariuomenės
modelį.    

Nacionalinio saugumo pagrindų
įstatymo, Krašto apsaugos sistemos or-
ganizavimo ir karo tarnybos įstatymo
bei Karo prievolės įstatymų pataisos
Prezidentės iniciatyva parengtos pri-
tarus Valstybės gynimo tarybai (VGT).

Prezidentės vadovaujama VGT
yra nutarusi, kad į nuolatinę privalo-
mąją pradinę karo tarnybą kiekvienais
metais būtina pašaukti po 3 500–4 000
karių. Praėjusiais metais atnaujinus
privalomąją karo tarnybą visi pir-
mieji 3 tūkstančiai pirmųjų šauktinių
buvo savanoriai. Tarnybą atlikę kariai
jau išleidžiami į atsargą, o į jų vietą sto-

ja nauji šauktiniai. Šiuo metu ryžtą tar-
nauti Tėvynei yra išreiškę daugiau
kaip 3 800 jaunuolių.    

Įstatymų pataisos leis greičiau
užpildyti reguliarias karines pajėgas ir
suformuoti reikalingą parengtąjį karių
rezervą. Privalomas šaukimas į pra-
dinę karo tarnybą, mišrus kariuome-
nės modelis, kai kariuomenę sudaro
profesionalai ir šauktiniai, sukuria
glaudesnį visuomenės ir kariuome-
nės ryšį. Jis padeda geriau suprasti pa-
sirengimo visuotinei gynybai, kaip
efektyviausio atgrasymo, būtinumą. 

Visuomenės apklausos rodo, kad
nuolatinį privalomą šaukimą į ka-
riuomenę palaiko 68 proc. apklaustų-
jų, o 75 proc. pritaria artimo žmogaus
sprendimui savanoriškai atlikti pra-
dinę karo tarnybą.

Įstatymų pataisos įsigalios nuo
šių metų rugsėjo 1 dienos.

Roma (Vatikano radijas) – Popie-
žius Pranciškus Lenkijoje lankysis
liepos 27–31 dienomis, dalyvaus tuo
metu Krokuvoje vyksiančių Pasaulio
jaunimo dienų renginiuose, susitiks su
Lenkijos tikinčiaisiais, Bažnyčios ir
valstybės vadovais.

Iš Romos popiežius išskris liepos
27 d. po pietų. Atvykęs į Krokuvą, Va-
velio pilyje susitiks Lenkijos prezi-
dentu, visuomenės atstovais ir diplo-
matiniu korpusu; katedroje – su vys-
kupais.

Antrąją vizito dieną aplankys Čens-
takavo Marijos šventovę ir aukos Mi-
šias. Grįžęs į Krokuvą pasisveikins su
į jaunimo dienas atvykstančiu jaunimu.

Trečiają dieną, liepos 29 rytą, lan-
kys Auschwitzo mirties lagerį, pavakare
Pranciškus dalyvaus Pasaulio jaunimo
dienų Kryžiaus kelio pamaldose.

Liepos 30 rytą numatytas Švento-
jo Tėvo apsilankymas Krokuvos mies-
to pietinėje dalyje esančioje Gailes-
tingumo šventovėje. Netoliese esan-
čioje Jono Pauliaus II šventovėje bus
aukojamos Mišios. Vakare popiežius at-
vyks į „Campus misericordiae” – pa-
grindinę Pasaulio dienas švenčiančio
jaunimo susibūrimo vietą.

Liepos 31 rytą Šventasis Tėvas
aukos Pasaulio jaunimo dienų užda-
rymo Mišias. Po to, atsisveikinęs, po-
piežius iškris į Romą.

Briuselis (LRT.lt) – Ukrainos pi-
lotei ir parlamentarei Nadijai  Sav-
čenko suteiktas žodis Europos Tarybos
(ET) Parlamentinėje Asamblėjoje. 

Jai, kaip Ukrainos delegacijos na-
rei, leista kalbėti dvi minutes, nors tai
nebuvo numatyta darbotvarkėje.

Tokios kalbos yra labai retos. N.

Savčenko pareikalavo, kad Rusijos de-
legacijai nebūtų leista sugrįžti į Par-
lamentinę Asamblėją, nes šalis nepai-
so ukrainiečių teisių.

Rusija 2014 metais dėl Krymo
aneksijos neteko balso teisės Asamb-
lėjoje – ši sankcija vėliau buvo pratęsta.

Manhattenas (Diena.lt) – Gra-
sindamas rinkimuose balsuoti už Do-
nald Trump, vienas elgeta New Yorke
įsuko verslą. „Duok man dolerį, arba aš
balsuosiu už Trump”, – skelbė jo ant
kartono išraitytas užrašas. Taip vyras
savaitgalį elgetavo netoli Times aikštės.

Už plakato buvo matyti daugybė
dolerių banknotų. Turistai ir praeiviai
vis sustodavo, fotografavo ir aukojo. In-
ternete net imta siūlyti marškinėlius
su šiuo užrašu. Šūkis patiko ir kai ku-
riems elgetos „kolegoms”, kurį jie
„pasiskolino”.

Londonas (ELTA) – Referendu-
mo dėl Jungtinės Karalystės pasi-
traukimo iš Europos Sąjungos (ES) iš-
vakarėse jo baigtis buvo visiškai ne-
aiški, rodė apklausos. 

Remiantis paskelbtais atlikto ty-
rimo rezultatais, vadinamojo „Bre-
xit” priešininkų šiuo metu yra 49
proc., o šalininkų – 47 proc. Už Jung-
tinės Karalystės pasitraukimą pasi-

sakančių rinkėjų skaičius, palyginti su
praėjusia savaite, išaugo trimis pro-
centiniais punktais. To tarpu proeu-
ropietiška stovykla liko stabili.

Britai spręs, ar jų šalis liks ES, ar
iš jos išstos. Abi stovyklos savaitgalį at-
naujino savo kampanijas, kurios buvo
nutrauktos po mirtino išpuolio prieš
leiboristų deputatę Jo Cox.

Ženeva (Faktai .lt) – 2015 metų pa-
baigoje 65,3 mln. žmonių buvo pabė-
gėliai, prieglobsčio prašytojai arba
perkelti šalies viduje. Per metus skai-
čius išaugo 5 mln. Teigiama, kad kas
113-as planetos žmogus yra pabėgėlis. 

Kasmetinėje ataskaitoje JT tei-
gia, kad pirmą kartą pabėgėlių skai-
čius visame pasaulyje perkopė 60 mln.
ribą. Daugiau nei pusė iš jų yra iš karo
nuvargintos Sirijos, Afganistano ir

Somalio. 
Remiantis Tarptautinės migraci-

jos organizacijos (TMO) duomenimis,
praėjusiais metais į Europą jūra at-
vyko daugiau nei 1 011 700 migrantų.
Kitos agentūros pateikia daug didesnį
skaičių. TMO teigimu, 35 tūkst. atvy-
ko sausuma. 

Vokietija ir Švedija yra labiau-
siai trokštamas pabėgėlių tikslas.

Orlando žudynės senato nesujaudino  
Washingtonas (BNS) – Respubli-

konų kontroliuojamas Senatas nepri-
tarė keturioms konkuruojančioms
ginklų kontrolės priemonėms. 

Šis žingsnis išryškino skirtingą
partijų požiūrį ginklų kontrolės klau-
simu, kuris neabejotinai bus plačiai ap-
tariamas įtemptos prezidento rinkimų
kampanijos metu.

Likus mėnesiui, kai respublikonai
ir demokratai oficialiai paskelbs savo
kandidatus į prezidento postą, įstaty-
mų leidėjams nepavyko pasiekti komp-

romiso vienu opiausių nūdienos klau-
simų Amerikoje.

Nors po didžiausių per JAV isto-
riją šaudynių Orlando naktiniame
gėjų klube, kurios nusinešė 49 gyvybes,
respublikonai ir demokratai rodė va-
lią imtis veiksmų, bet pataisas visgi at-
metė, nors jos būtų sugriežtinusios
ginklų įsigijimo tvarką.

Tokios priemonės dažnai atmeta-
mos Senate, kur teisės aktui patvirtinti
reikia 60 iš 100 senatorių pritarimo.

Privalomoji karo tarnyba bus nuolatinė

Kontroliuos nevyriausybines organizacijas

Europos kultūros sostinė 2022 – Klaipėda ar Kaunas?

Privalomoji karo tarnyba bus ne „akcija”, bet nuolatinė.                                            Ve. Lt nuotr.

Išradingas elgeta.                             Dpa nuotr.

Referendumo dėl „Brexit” baigtis lieka neaiški

JT: rekordiški pabėgėlių skaičiai

N. Savčenko pasisakė ET Asamblėjoje 

Popiežiaus kelionės Lenkijoje programa

„Duok dolerį, arba aš balsuosiu už Trump”



11DRAUGAS 2016 BIRŽELIO 23, KETVIRTADIENIS

Pusė lietuvių, 44
proc. latvių ir 39 proc.
estų per pastaruosius
metus buvo linkę užsi-
imti papildoma veikla,
siekiant gauti papildo-
mų pajamų.

Populiariausi būdai
gauti papildomų paja-
mų Baltijos šalyse yra
laisvai samdomų spe-
cialistų veikla, konsul-
tavimas ir tokie su
namų ūkiu susiję dar-
bai, kaip namų tvarky-
mas, remonto ar taisy-
mo paslaugos ir vaikų
priežiūra.

Tuo pat metu 17
proc. estų nurodė, kad
per pastaruosius 12 mėnesių ne tik ne-
sivertė jokia papildoma veikla, bet ir ne-
ketina to daryti ateityje. Lietuvoje pa-
pildomo uždarbio neplanuoja 10,5 proc.
respondentų, Latvijoje – 14,5 proc.

Per mėnesį uždirbama papildomų
pinigų suma dažniausiai siekia iki 50

eurų. Tokią sumą nurodė apie 35 proc.
dirbusiųjų papildomai Lietuvoje ir Lat-
vijoje bei apie 25 proc. dirbusiųjų Esti-
joje. Dar maždaug penktadalis (apie 20
proc.) per mėnesį uždirbo nuo 50 iki 100
eurų.

ELTA

Didžiojoje Britanijoje vykstantis
referendumas dėl piliečių ap-
sisprendimo likti ar pasitraukti

iš Europos Sąjungos (ES), ir nerimas
tarp investuotojų, politikų ir gyventojų
auga vis greičiau. Kaip įprasta, vienos
iš pirmųjų reagavo valiutų ir akcijų
biržos, kuriose per pastarąsias die-
nas pastebėta, kad silpnėja svaras
sterlingų ir smarkiai krenta bendrovių
akcijų kainos. 

Jeigu britai referendume pasisa-
kys už Jungtinės Karalystės pasi-
traukimą iš ES („Brexit”), neigiamų
padarinių Lietuvos gyventojai ir įmo-
nės, matyt, neišvengtų.

Vertinant galimus Jungtinės Ka-
ralystės pasitraukimo iš ES scenari-
jaus tiesioginius padarinius Lietuvos
ekonomikai, verta išskirti keturis vals-
tybių ekonominius santykius rodan-
čius veiksnius: užsienio prekybą, tie-
siogines užsienio investicijas, finansų
sektoriaus tarpusavio ryšius ir gy-
ventojų migraciją. Juos sieja kinta-
masis, turintis įtakos ekonominiam
bendradarbiavimui, šiuo atveju – Di-
džiosios Britanijos svaro sterlingų
kursas euro atžvilgiu. Jeigu referen-
dume būtų daugiau balsuota už „Bre-
xit”, svaro sterlingų kursas silpnėtų ne
tik JAV dolerio, bet veikiausiai ir euro
atžvilgiu. Dėl to tiesiogiai mažėtų Lie-
tuvos eksportuotojų pajamų ir užsi-
enyje gyvenančių Lietuvos piliečių
perlaidų vertė eurais.

Kristų eksporto pajamos

Didžiausia į Didžiąją Britaniją
eksportuojamų prekių dalis yra skirta
vartojimo reikmėms, bet, britams pa-
sisakius už „Brexit”, jų importo kiekis
smarkiai nesikeistų, tačiau gaunamos
Lietuvos  eksportuotojų  pajamos  su-
 silp nėjus svarui sterlingų mažėtų.

Paslaugų eksportas (daugiausia
transporto ir finansinių paslaugų) į
Jungtinę Karalystę praėjusiais me-
tais buvo 250 mln. eurų, arba mažiau
negu 1 proc. viso Lietuvos paslaugų
eksporto, todėl „Brexit” įtaka šiuo at-
veju būtų nedidelė. Prekių ir paslaugų
importas į Lietuvą iš Jungtinės Kara-
lystės yra mažesnis negu eksportas, ir
vargu, ar akivaizdžiau pasijustų silp-
nesnio svaro sterlingų teigiama įtaka
importuojamų prekių kiekiui ir kai-
nai. Pasitvirtinus „Brexit” variantui,
veikiausiai neatsirastų esminių ne-
palankių prekybos tarifų, bet tarpu-
savio prekyba per ilgesnį laiką visgi
silpnėtų.

Asmeninių perlaidų vertė mažėtų

Ne mažesnę negu eksportas į
Jungtinę Karalystę įtaką Lietuvos eko-

nomikai daro asmeninės perlaidos iš
ten gyvenančių mūsų šalies piliečių.
Nuo 2004 metų į Jungtinę Karalystę iš
Lietuvos emigravo 200 tūkst., o sugrį-
žo apie 50 tūkst. asmenų, tad šiuo
metu šioje šalyje gyvena bent 150 tūkst.
lietuvių, arba ketvirtadalis visų užsi-
enyje gyvenančių mūsų šalies piliečių.
Perlaidos iš Jungtinės Karalystės į
Lietuvą per metus gali siekti apie 300
mln. eurų. Jei svaro sterlingų kursas
išties susilpnėtų euro atžvilgiu, ati-
tinkamai mažėtų ir perlaidų eurais
vertė, o tai turėtų įtakos vartojimui ir
nekilnojamojo turto rinkai Lietuvoje.
Be to, sumažėtų ne tik naujų emig-
rantų į Didžiąją Britaniją skaičius,
bet didesnį nerimą dėl tolesnio gyve-
nimo šalyje pajustų ir jau įsikūrę bei
prakutę ten Lietuvos piliečiai.

Kuklios finansų sektoriaus sąsajos

Lietuvos tiesioginės užsienio in-
vesticijos Jungtinėje Karalystėje 2015
metų pabaigoje siekė 49 mln. eurų, tad
„Brexit” scenarijaus įtaka lietuvių in-
vesticijoms ten būtų nedidelė. Nors bri-
tų tiesioginės užsienio investicijos
Lietuvoje didesnės (2015 metų pabai-
goje siekė 426 mln. eurų, arba 3,2 proc.
visų investicijų), abejotina, ar „Brexit”
padarytų joms didelę neigiamą įtaką.
Stabilumas – Didžiosios Britanijos ir
ES politikų rankose.

Žala Lietuvos ir visos ES ekono-
mikai būtų tuo mažesnė, kuo sklan-
džiau būtų suvaldyta neigiama reak-
cija, jeigu išties daugiau balsų gautų
„Brexit” alternatyva. Tikėtina, kad iš
pradžių prireiktų ir centrinių bankų
pagalbos norint nuraminti finansų ir
valiutų rinką. Svarbus būtų Didžiosios
Britanijos ir ES politikų, kurie turėtų
iškart pateikti aiškius tolesnius abie-
jų pusių žingsnius, vaidmuo, nes di-
džiausia grėsmė visiems – neraciona-
lios panikos persimetimas į ES eko-
nomiką, kurios padarinius jau pajus-
tų visi. „Brexit” atveju ES vienybė dar
labiau susilpnėtų. Tuo bandytų pasi-
naudoti ES oponentai tokiose šalyse
kaip Austrijoje ar Graikijoje, kuriose
euroskeptikų yra daugiausia. Tai būtų
ypač nepalanku Lietuvai, kuri gauna
daug naudos iš ES, o tą rodo ir Euro-
barometro apklausos rezultatai – Lie-
tuvoje yra mažiausiai neigiamai ES
vertinančių asmenų. Jau dabar aišku,
kad skirtumas tarp balsuojančių už ir
prieš „Brexit” bus labai nedidelis. To-
dėl pasiruošti galinčiai kilti rizikai turi
ne tik politikai ar centrinių bankų at-
stovai, bet ir įmonės bei gyventojai, tu-
rintys artimesnių ar tolimesnių ryšių
su Jungtine Karalyste.

Ekonomika.lt

Galimos „Brexit” pasekmės Lietuvai

Lietuviai linkę užsidirbti papildomai

VERSLO N AUJIENOS

Vadovai nuolat ieško būdų, kaip
motyvuoti darbuotojus. Tyri-
mai rodo, kad šiuolaikinius

darbuotojus ilgiau vienoje darbovietėje
sulaiko ne tik sąlygos nuolat tobulėti,
bet ir galimybė dirbti savarankiškai.

JAV, Jungtinėje Karalystėje bei
Vokietijoje atlikta apklausa, kurioje da-
lyvavo 9 000 žmonių, parodė, kad dar-
buotojai kaip patraukliausią nūdie-
nos darbovietės bruožą įvardijo veiki-
mo laisvę. Kitaip tariant, darbuotojai
nenori jausti nuolat į nugarą įsmeigto
vadovo žvilgsnio ir laukti nurodymų,
rašo svetainė  entrepreneur.com. Spe-
cialistai yra daug laimingesni, o ir
produktyvesni bei labiau įsitraukę į
įmonės reikalus, jei jiems suteikiama
galimybė dirbti savarankiškai ir pa-
tiems priiminėti sprendimus.

Leiskite pasirinkti

Dažnai įmonės ugdo darbuotojus
pagal savo reikmes, t. y. bendrovei ple-
čiantis tam tikra kryptimi, stengiamasi
ten pat kreipti ir komandos narius. Su-
prantama, darbdavys paiso savo inte-
resų ir siekia, kad darbuotojai prisi-
taikytų prie situacijos. Nors toks ko-
mandos ugdymo būdas ir leidžia dar-
buotojams tobulėti, tačiau tokia prak-
tika turi ir neigiamų aspektų. Pavyz-
džiui, darbuotojai gali pasijusti tarsi
užkamšantys komandoje atsiradusias
skyles. 

Pasak svetainės, darbuotojai vilia-
si turėti galimybių puoselėti savo ge-
bėjimus ir vėliau juos tinkamai pa-
naudoti. Tyrime, kurį atliko „Society for
Human Resource Management”, skel-
biama, kad 55 proc. apklaustųjų dar-
buotojų JAV nurodė, jog pasitenkinimą

darbu daugiausia lemia, ar darbovietėje
galima tinkamai realizuoti savo įgū-
džius bei gebėjimus. Maža to, darbuo-
tojai labiau įsitraukia į veiklą, kai turi
sąlygas ugdyti savo stipriąsias savybes,
o ne stiprinti silpnąsias. 

Taigi tyrėjai daro išvadą, kad dau-
giau laimi tos įmonės, kurios leidžia
darbuotojams rinktis, kokioje srityje gi-
linti žinias, nei tos, kurios pačios savo
nuožiūra parenka, o kartais net ir nu-
rodo, darbuotojo specializacijos sritį.
Aiškumo bus daugiau, jei vadovai daž-
niau kalbėsis su darbuotojais, išsiaiš-
kins jų lūkesčius, pageidavimus, galų
gale žinos, ar apskritai žmogus sieja
savo ateitį su įmone.

Daugiau autonomijos

Tipiška darbuotojo diena biure
susideda iš užduočių, kurias šis turi at-
likti tam tikru laiku. Suprantama, kad
terminų laikytis būtina, tačiau kai
darbuotojui suteikiama daugiau erd-
vės, kaip užduotis įgyvendinti, kokius
sprendimus ir kada priimti, nustatyta,
kad toks žmogus jaučiasi ne tik pilna-
verčiu komandos nariu, bet ir jaučia di-
desnį pasitenkinimą atliekamu darbu. 

Autonomija, sprendimų laisvė tik-
rai didina darbuotojų motyvaciją. Kaip
rašoma svetainėje, vietoj to, kad kaip
įprastai nurodytumėte, ką darbuotojui
veikti, leiskite jam pasirinkti. Pavyz-
džiui, jei įmonėje reikia įgyvendinti ke-
lis vienodo svarbumo projektus, leis-
kite darbuotojui pasirinkti, kurio im-
tis pirmiausia. Pokytis nedidelis, ta-
čiau gali gerokai padidinti darbuotojo
susidomėjimą bei įsitraukimą į veiklą.

Milda Tarcijonaitė, „Verslo žinios”

Nespoksokit į dirbančius pavaldinius

Euro ir kitų valiutų santykiai (2016 metų birželio 22 d.)

1 USD (JAV doleris) – 0,88 €
1 AUD (Australijos doleris) – 0,66 €
1 CAD (Kanados doleris) – 0,69 €
1 GBP (Didžiosios Britanijos svaras sterlingų) – 1,30 €
1 NZD (Naujosios Zelandijos doleris) – 0,63 €

Lietuviai noriai užsidirba papildomai. 15min.lt nuotr.

Kaip Lietuvą paveiktų JK atsiskyrimas nuo ES? Rcomoney.com nuotr.
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1941 m. Birželio sukilimo 75-mečio paraštėje

reigojimus nepažeisti Lietuvos suve-
renumo ir jos teritorijos integra lumo,
jėga ir apgaule, pasak Škirpos, „pa-
glemžė Lietuvos nepriklausomybę ir
ėmė be atodairos ir be pasigailėjimo, be
saiko ir be galo, vykdyti nekaltų žmo-
nių areštus, ardyti krašto ūkį, išnie-
kinti mūsų tautos šventoves, ir griau-
ti visą kultūrinį ir socialinį gyvenimą,
skubėdama iš plėšti mūsų kraštą ir
mūsų tautą iš civilizuotos Vakarų Eu-
ropos ir mus nustumti į Sov. Social. Res-
publikų Sąjungos materialinį ir dvasinį
skurdą...”

Lietuvių parodytas pakantumas
susilaikyti nuo aktyvaus pasiprie šini-
mo, vengiant suerzinti ir sukelti so-
vietinio okupanto įniršį, nė kiek ne-
prilaikė jo nuo griovikiškų darbų, nu-
siaubusių šalį ir sukėlusių tikrą so-
cialinę katastrofą. 

„Tik po to, kai kalėjimai jau buvo
sausakimšai prikimšti nekaltų žmo nių,
– rašo plk. Škirpa, – kai pa aiškėjo, jog
kalinamieji yra verčiami prisiimti ant
savęs nusikaltimus, kurių jie niekad
nebuvo padarę, ir kai vis daugiau ėmė
pasitvirtinti, jog jie yra žiauriausiai
kankinami ir sadistiškai nužudomi,
tada tik visi pradėjo suprasti kas tai yra
ta sovieti nė santvarka tikrumoje, ir kad
tai yra ne kas kita, kaip laukinė, Krem-
 liaus kriminalistų sugalvota ir iš anks-
to suplanuota, žmonių laisvei ir žmo-
gui, kaip tokiam, naikinti sistema, iš
kurios būtų bergždžia tikėtis nors ele-
mentarių žmogaus teisių atsižvelgi-
mo, arba laukti paprasto žmogiško pa-
sigailėjimo nekalto žmogaus. <…> Sa-
vaime pasidarė aišku, jog ten, kur
siaučia sovietinis režimas, ten žmogui,
mylinčiam savo Tėvynę, prisirišusiam
prie Vakarų kultūros, tikinčiam į Die-
vą ir trokštančiam laisvės, gyvenimo
nėra, o tik begalinės kančios; todėl
savaime brendo mintis, kad geriau
būtų mirti Laisvės kovotojo mirtimi,
negu pasiduoti nevilčiai bei leistis so-
vietinių sadistų žvėriškai nužudomam
arba deportuojamam į Sov. Rusijos ka-
cetus sistemingam nukankinimui be
pėdsako...”

Nedovanoja iki šiol

Štai kodėl ryžtingesnieji Lietu vos
žmonės apsisprendė pavartoti kraštu-
tinę gelbėjimosi priemonę – sukilimą!

Istorikas Augustinas Idzelis:
„Daug kas tvirtina, kad sukilimas
buvo vokiečių ir antisemitų propa-
gandos rezultatas. Tai nesąmonė! Kai
tavo akyse dingsta be žinios žmonės –
tavo vakarykščiai bendradarbiai ir
kaimynai, – kai matai trėmimus, kai
tavo paties šeimą kiša į vagonus, kai su-
žinai apie įvykdytus sadistinius kan-
kinimus ir žudymus, tau nereikia pro-
pagandos, kad paimtum ginklą ir da-
lyvautum sukilime. 

Negaliu suprasti istorikų, kurie
taip paviršutiniškai ir primityviai gal-
 voja: propaganda, o ne gyvenimo są-
lygos lemia tokį rizikingą apsispren-
dimą – imti į rankas ginklą! Tai daro
tik tas, kuris nebeturi ko pra rasti! Bet
tikrai ne tas, kuris vogčia perskaito ne-
legalų atsišaukimą...” (http://lzi-
nios.lt/lzinios/Lietuva/tautos-atsakas-
sovietams-sukili mas/150572)

Štai kodėl sukilėliai, Škirpos žo-
džiais, „nebebrangindami savo gy vy-
bės, griebėsi plikom rankom nu plėšti
šautuvą nuo rusų raudonar miečių pe-

Atkelta iš 2 psl.

čių, patys apsiginklavo, ir 1941 m. bir-
želio mėn. 23 d. įstengė pravesti Lietu-
vių Tautos sukilimą. <…> Su ginklu
rankoje nublokšdama sovietiškąjį jun-
gą nuo savo pečių, atstatydama Lietu-
vos valstybės ne priklausomybę ir pa-
statydama naują tautinę krašto Vy-
riausybę, Lietuvių Tauta apnuogino
prieš visą pasaulį ir istoriją Maskvos
melą apie neva Lie tuvos laisvą įsijun-
gimą į Sovietinių Socialistinių Res-
publikų Sąjungą 1940 m.  Iš kitos pusės,
tuo savo žygiu ji įspėjo hitlerinę Vo-
kietiją, jog Lie tuva vėl yra nepriklau-
soma valstybė, o savo laike sukilimo su-
dėtomis kraujo aukomis dar kartą pa-
rodėme vi siems, jog nesame jokia ver-
gų tauta, jog branginame Vakarų civi-
lizaciją ir demokratines laisves ne
vien ant popieriaus, ir kad esame pa-
siryžę ko voti už savo tautinius idealus.”

Už šitą pažeminimą, kai bolševi-
kams teko netvarkingai bėgti iš Lie tu-
vos, ir kuris sugriovė jų mitą apie
„laisvanorišką” Lietuvos įsijungimą į
sovietinę imperiją, imperialistinių am-
bicijų žmonės bei jiems asistuojanti
publika, nedovanoja iki šiol. Tą epizo-
dą jie labai suinteresuoti vaizduoti ne
kaip lietuvių kovos už laisvę šlovingą
valandą, bet kaip kraujo puotą, kuri
„dėsningai” turėjo pratrūkti, pasi-
traukus iš Lietuvos jos „šeimininkui”.
Kadangi potekstė yra paprasta kaip dvi
kapeikos: tai turi patvirtinti, kad „ant-
isemitinio gaivalo” tampoma tauta
yra nesubrendusi valdyti valstybę ir
nepajėgi tvarkytis pati, jai reikia „prie-
vaizdo”, kad ją pri žiūrėtų, sudraustų,
nustatytų „el ge sio taisykles”. Tada ir
to „auklėtojo griežtumas” tampa tarsi
pateisinamas...

Įrodymas, kad jaučia kaltę

Kai Vytauto Landsbergio papra-
 šiau pakomentuoti Rusijos istoriko
tvirtinimus, esą, bolševikai nežudė ir
netrėmė nekaltų žmonių, tik „poten-
cialius nacių talkininkus”, priskirda-
mi prie jų taip pat ir vaikus, moteris bei
senelius, politikas taip kalbėjo:

„Čia yra prisipažinimas. Pripaži-
 nimas savo nusikaltimo, kurį dabar rei-
kia kokiais nors judesiais užtem dyti,
nuslėpti. Užtamsinti kruvinus pėdsa-
kus, užšluoti juos purvina uodega.
Nieko kito čia daugiau nėra.

Tie senukai mat būtų tapę ‘liau dies
priešais’. O tie, kurie bėgdami dar ėjo

šaudyti politinių kalinių arba tie, ku-
rie organizavo tuos šaudymus, kaip, pa-
vyzdžiui, LTSR Aukščiau siosios Ta-
rybos pirmininko J. Palec kio pava-
duotojas Domas Rocius, buvo ‘liau-
dies gynėjai’. D. Rocius ir P. Ras lanas
organizavo skerdynes Rainiuo se.

Tačiau P. Raslano ir D. Rociaus aiš-
kinimai, kad tie žmonės ‘būtų ėję prieš
tarybų valdžią’, todėl juos rei kėję nu-
žudyti, negali turėti jokio pa teisinimo.
Tokie pat buvo įsakymai ir iš Maskvos.
Evakuacija. Jeigu eva kua cija negali-
ma, tada evakuacija ‘pagal pirmą ka-
tegoriją’: visus sušaudo. Kaip Pravie-
niškėse. Sukilėliai nespėjo arba nebū-
tų pajėgę apginti, nors išgelbėjo tūks-
tančius. 

Kai kur pagal asmeninius čekistų
polinkius arba kokius nors jausmus
buvo vykdomas ne paprastas sušau-
dymas, o siaubingas sadistinis žudy-
mas. Su pasimėgavimu. Netgi nebi-
jant jau netoli esančios vokiečių ka-
riuomenės. O dar ‘malonumas’ visą
naktį kankinti žmones Rainiuo se buvo
toks didelis, kad jie nenušovė tų žmo-
nių paprasčiausiai į galvas ir nepabė-
go kuo greičiau. Ne. Jie dar pasisma-
gino. 

Įtariamas, vadinasi, kaltas! Tai
stalinistinė koncepcija. Kiek to esa me
prisiklausę! Net ir dabar kai kas dar pa-
filosofuoja, kad ‘be reikalo’, matyt,
ūkininkų ir mokytojų netrė mė. 

Nauji valdiškų Maskvos istorikų
išvedžiojimai – įrodymas, kad daly-
 kas jiems rūpi, jaučia kaltę. Ir tokiu iš-
kreiptu būdu prisipažįsta.” (http://kul-
tura.lrytas.lt/istorija/v-landsbergis-
svarbu-pabrezti-faktu-istorija-nes-
mums-brukamos-interpretacijos.htm)

Tai paaiškina kodėl su tokiu įnir-
 šiu ir stebėtinu ištvermingumu ne nu-
stojami pulti iškiliausi Birželio suki-
limo žmonės ir Laikinoji Lietu vos Vy-
riausybė (LLV). Kazio Škirpos atmi-
nimas iki šiol bandomas menkinti,
kergiant jam nebūtas antisemi tines
nuotaikas. Škirpa buvo valstie tis liau-
dininkas, prezidento Kazio Griniaus
bendražygis, kairiųjų pa žiū rų žmo-
gus. Jų šaknys siekia rusų revoliucijos
tradicijas, t. y. tų kairiųjų grupių, ku-
rios nebuvo antisemitinės. Pasak prof.
Kęstučio Skrupskelio, valstiečiai liau-
dininkai „kai kuriais atžvilgiais gal net
giliau suprato antisemitizmą kaip blo-
gybę nei katalikai”. (http://lzinios.lt/l
zinios/Istorija/Chaoso-dienos)

Tikroji Škirpos „kaltė”, žinoma,
buvo ta, kad jis buvo tiesiakalbis, ryž-
to ir veiksmo žmogus, kaip pulki ninkui
ir dera. Jis gynė Lietuvos in teresą, ne
pataikavo okupantams. Ir veikė racio-
naliai tomis istorinėmis aplinkybėmis,
kurios Lietuvą tada buvo ištikusios. Ki-
tos jėgos, kuri būtų galėjusi išblokšti
bolševikus ir padėti Lietuvai išsiva-
duoti iš jų užkurto pragaro, tuo metu
tiesiog nebuvo – vienintelė Vokietija.

Laisvės simbolis

Žinomas verslininkas ir filantro pas
Juozas Kazickas (1918–2014) buvo su-
kilėlis Vilniuje. Paklaustas kodėl Juo-
zas Brazaitis, Laikinosios Vyriau sy-
 bės vadovas, neįsipareigojęs naciams,
nesutikęs tapti generaliniu ta rėju, nors
buvo siūloma, o verčiau pa sirinkęs ri-
zikingą antinacinio po grindžio veiklą,
kai kurių vertintojų akyse tapo tarsi
kaltesnis už tuos, ku rie dirbo išvien su
naciais, tų įvykių amžininkas atsakė:

„J. Brazaitis buvo simbolis, kurį
reikėjo sunaikinti. Kiti buvo antraeiliai
žaidėjai. O jis buvo pagrindinis. Nesa-
kyčiau, kad Adolfas Damušis, Pranas
Padalis, Vytautas Vaitiekūnas ar dau-
gelis kitų būtų mažiau svarbios asme-
nybės. Anaiptol. Tačiau vis tiek jos
nebuvo tos, kurios būtų tu rėjusios sim-
bolinės reikšmės. O J. Bra zaičio asme-
nybė būtent tą reikš mę turėjo. Reikia
matyti žmogaus intelektą, visą jo va-
dinamąjį orumą. Jis buvo būtent tas,
kuris buvo lais vės simbolis. Bekomp-
romisis laisvės simbolis. Ir dėl to jį rei-
kėjo sunaikinti. Visiems. Ir vokiečiams,
ir bolševikams.”

Priekaištaujama, tarsi, J. Brazai tis
buvęs nepalankus žydams. Ar bu vo jo
asmenybės sanklodoje kokių nors še-
šėlių dėl antisemitinių nuotaikų, sim-
patijų profašistinėms pa žiū roms? J.
Kazickas:

„Absoliučiai jokių. Absoliučiai.
Aš jį pažinojau dar Lietuvoje, dar prieš
Vyriausybės sudarymą. Po to pažinojau
kaip premjerą. Vėliau kaip pogrindi-
ninką, besislapstantį nuo gestapo. La-
bai artimai bendravome čia, Ameriko-
je. Jis yra mano sūnaus krikšto tėvas.
Artimas mano bičiulis. Jis pas mane
praleisdavo gana daug laiko. Tad aš jį
labai gerai pažinau, galiu liudyti. Ne,
ne. Nė mažiausio šešėlio! Niekur. Jo-
kiais atžvilgiais. Absoliuti niekšybė
kaltinti jį priešiš kumu žydams ar sim-

Kazys Ambrozaitis LCVA nuotr. Adolfas Damušis
V. Valiušaičio asmeninio archyvo nuotr.

Kazys Škirpa LCVA nuotr.
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patijomis naciams. Jis buvo gilus žmo-
gus, intelektualas, humanistas par
excellence. Ta prasme, kad jam kiek-
vienas žmogus buvo Dievo kūrinys.
Nesunaikina mas, nepažeidžiamas.
Kiekvienas žmo gus jam turėjo stovė-
ti Dievo akivaizdoje ir Jam atiduoti
ataskaitą. Ataskaitą Dievui, ne žmo-
gui. Ar juodas, ar baltas, ar katalikas,
ar žydas, ar kitos religijos, ar visai be
religijos. Jo buvo toks požiūris.”
(http://www.delfi.lt/news/ringas/lit/j
kazickas-jbrazaitis-simbolis-kuri-no-
rejo-sunaikinti.d?id=58746969)

Tyrė, bet nieko nerado

Kodėl viskas taip, atsako Vytau tas
Landsbergis: „Spraga – mūsų pačių ne-
padarytas darbas. Istorijos tyrimų
stoka. Turi būti nušviesta visa Laiki-
nosios Vyriausybės veikla. Matoma ne
vien per žydų likimo prizmę. Jų liki-
mas buvo baisus. O kas nors lengvai
mėto kaltinimus: kodėl Laikinoji Vy-
riausybė neapgynė žydų? Nerealūs
dalykai. 

Juk vyriausybė neturėjo tikslo
persekioti žydų. Jos tikslas buvo vi sai
kitas – Lietuvos valstybė. Galbūt ga-
lime vėl turėti Lietuvos valstybę?
Įtvirtinti sampratą: vokiečių kariuo-
menė atėjo į Lietuvą, o ne į Sovietų Są-
jungą. <…> Viso to šviesoje kaltinti,
kad pati Vyriausybė neva vykdė žydų
naikinimo politiką, yra nesą žininga.
Arba kai kurie žmonės nieko nežino ir
nenori žinoti. Rašo istoriją ne iš fak-
tų, o iš kokio nors gando. Pa leistas
gandas tampa netikru faktu.”
(http://kultura.lrytas.lt/istorija/v-
landsbergis-svarbu-pabrezti-faktu-is-
torija-nes-mums-brukamos-interpre-
tacijos.htm)

O faktai tokie, kad į faktus nela bai
gilinamasi. Ypač į tuos, kurie prieš ta-
rauja išankstinėms kaltinan čioms
nuostatoms, grindžiamoms so vietine
įvykių aiškinimo praktika. 

1970 m. sovietai išleido doku-
mentų rinkinį „Documents Accuse”,
ku riame buvo įterpta ir subtiliai pa-
 rengtų klastočių, susijusių su kalti-
nimais Laikinajai Vyriausybei. Šių
tik rų ir tariamų dokumentų pagrindu
sovietams pavyko pasiekti, kad dien-
raštis „The New York Times” 1974 m.
paskelbė sąrašą Amerikoje gyvenan-
 čių 38 asmenų, kurie buvo įtariami pri-
sidėję prie Holokausto nusikalti mų
Antrojo pasaulinio karo metais. Tarp
jų buvo ir dviejų lietuvių pa vardės –
LLV vadovo Juozo Brazaičio ir Vi-
daus reikalų ministro, genera linio
štabo pulkininko Jono Šlepečio. Kong-
resmenė Elizabeth Holtzman tuo pa-
grindu iškėlė klausimą Jungti nių
Valstijų kongrese. 

Prasidėjo didelis tyrimas. JAV
Imi gracijos ir natūralizacijos tarnyba
apklausė per 100 JAV įstaigų bei žydų
organizacijų visame pasaulyje, tyri-
nėjančių Holokausto nusikalti mus.
Kaltinimai nepasitvirtino. JAV Kong-
reso Teismų komiteto Imigra cijos, pi-
lietybės ir tarptautinės teisės pako-
mitečio pirmininkas Joshua Eilbergas
1975 m. sausio 13 d. prane šė: „Siunčiu
nukopijuotą Imigracijos ir natūrali-
zacijos tarnybos raštą, ku riame kons-
tatuojama, kad J. Brazai tis ir J. Šle-
petys buvo išbraukti iš Jungtinėse
Valstijose gyvenančių na cių karo nu-
sikaltimais įtariamųjų sąrašo ir kad jų
atžvilgiu vykdyti ty rimai buvo su-
stabdyti. Tai padaryta remiantis Imig-
racijos ir natūralizacijos tarnybos
sprendimu, kad nėra šių asmenų anti -
semitinės arba prona cistinės veiklos
įrodymų. Tikiuosi, kad šis dokumen-
tas padės dviem mi nėtiems vyrams ir

jų draugams išsivaduoti iš suspaudimo
ir nevilties dėl jiems iškeltų kaltini-
mų.”

Iš pateiktų dokumentų matyti, jog
tyrimą atliko, Imigracijos ir natūrali-
zacijos tarnybos įgaliotinio žodžiais,
„labai kvalifikuoti ir už visų Jungti-
nėse Valstijose gyvenančių nacių karo
nusikaltimais įtariamųjų bylų prie-
žiūrą bei vertinimą atsakingi parei-
gūnai iš kiekvieno mūsų tar nybos
veiklos padalinio”. Būtent jie ir kons-
tatavo, kad „tyrimo metu ne rasta jokių
faktinių įrodymų, kuriais galima būtų
pagrįsti pareikštus įtarimus”.
(http://lzinios.lt/lzinios/Komenta-
rai/Issivaduoti-is-suspaudimo-ir-ne-
vilties)

Izoliuoti reikalavo 
karo komendantas 

Amerikos lietuvių kultūros archy -
ve (ALKA), Putname, suradau ke letą
svarbių amžininkų liudijimų, atsira-
dusių ryšium su šia byla, kurie isto-
riografijos apyvartoje nefigūruoja iki
šiol. 

Svarbų liudijimą apie žydų pa dėtį
Laikinosios Vyrausybės veiklos metu,
kas dabar, nesigilinant į istorinį kon-
tekstą ir to meto aplinkybes, labiausiai
eksploatuojama, mėginant kaltinti LLV,
yra palikęs Mečislovas Mackevičius,
tos Vyriausybės teisin gumo minist-
ras, taip pat Valstiečių liaudininkų
srovės žmogus. 

Trijų puslapių mašinraštyje auto-
 rius pažymi, kad netrukus po to, kai vo-
kiečių kariuomenė užėmė Lietuvą, į
LLV kabineto posėdį „at vyko pulk. Bo-
belis ir pranešė gen. Pohl (karo lauko
komendantas – V.V.) reikalavimą, bū-
tent: karas tęsiasi, vokiečių armijai yra
labai svarbu, kad fronto užnugaris
būtų saugus. Rei cho vyriausybė žy-
dus laiko nepa tikimais, priešingu ele-
mentu. Jie turi būti izoliuoti. Trumpai
– uždaryti į getto.”

Tą patį liudija ir Kazys Pal -
čiauskas, to meto Kauno burmistras:
„Kauno komendantas plk. J. Bobelis at-
vyko į Rotušę ir burmistrui pra nešė,
kad gen. maj. Pohl reikalaująs Kauno
m. žydų tautybės gyventojus iškeldin-
ti į atskirą miesto dalį gyventojų sau-
gumo sumetimais (išskirta Palčiausko
– V.V.). Žydų bendruome nė esanti stip-
riai infiltruota besislapstančiais ko-
munistais, kurie galį ap šaudyti per
miestą pražygiuojančius vokiečių ka-
rius ir tuo būdu išprovokuoti keršto-
baudimo akciją prieš nekaltus miesto
gyventojus. To meto sąlygomis motyvas
atrodė įtikinantis. Žydų tautybės gy-
ventojų koncentracija veiktų preven-
tyviai: išsišokimas prieš vokiečių ka-
rius sudarytų tiesioginį pavojų pa-
tiems žydams. Todėl savivaldybė turinti
pasiūlyti miesto dalį, į kurią žydų tau-
tybės gy ventojai turėtų persikelti.
Buvo pa rinkta Vilijampolė, nes ten
nuo seno tirščiausiai žydų gyventa.”
(K. Pal čiauskas, Pastabos apie žydų tau-
tybės gyventojų iškeldinimą į Vilijam -
polę 1941 m., priedas prie autoriaus
1974 m. rugpjūčio 30 d. laiško J. Bra-
zaičiui.)

Čia reikia pridurti, kad karo są-
lygomis, siekiant užsitikrinti užnuga-
rio saugumą, vokiečių praktika nebu-
vo išskirtinė. Panašiai elgėsi ir kitos
kariaujančios pusės: sovietai suėmė ir
deportavo į Vidurinę Aziją Pavolgio vo-
kiečius, Krymo totorius, amerikiečiai,
iš visų Pacifiko pakrantėje esančių
valstijų – Californijos, Oregono ir Was-
hingtono – surinko ir uždarė į „perkė-
limo centrus” 112 tūkstančių japonų,
kurių du trečdaliai jau buvo gimę
Jungtinėse Amerikos Valstijose

(http://www.vqronline.org/essay/unac
knowledged-lesson-earl-warren-and-ja-
panese-relocation-controversy).

Nepaisant viso to, o taip pat krau-
pios lietuvių patiries dėl žvėriško be-
sitraukiančios sovietų administra cijos
elgesio (nuo masinių areštų ir trėmimų
buvo praėjusios vos dvi sa vaitės, o nuo
sadistiškų žudynių Pra vieniškėse, Rai-
niuose, Panevėžyje ir kitur – savaitė)
lietuviai bandė prie šintis nacių rei-
kalavimams. Komen dantas pulk. Bo-
belis generolui von Pohl pareiškė, kad
„žydai yra Lie tu vos piliečiai ir jų teisės,
– pasak Mac kevičiaus, – gali būti su-
siaurintos tik įstatymo keliu. Gen.
Pohl atsakė, kad tas reikalas nedelsiant
turi būti sutvarkytas.”

M. Mackevičius toliau liudija, kad
kabinetas svarstė Vidaus reikalų mi-
nisterijos parengtą projektą, bet
tai buvęs tik projektas – pasiūly-
mas vokiečių karo komendantui
gen. Pohl. „Gerai prisimenu, – tę-
sia LLV ministras, – kad buvo il-
gai tas projektas svarstomas.
Buvo įvairių nuomo nių. Prisi-
menu, kad buvo sustota ties klau-
simu: kokį savo turtą žydai gali
pasiimti su savimi. Žinau, atsi-
menu, kad buvo iškilęs klausimas
dėl liuksusinių daiktų, pav. pia-
ninų. Šiaip, bu vo nuomonė, kad
žydai turi su sa vimi pasiimti vis-
ką, nors administraciniai, vie-
tos, patalpų atžvilgiu, tas nebuvo
taip paprasta ir lengva.”

Projektui, pasak Mackevi-
čiaus, vyriausybės buvo pritarta
ir jis tuojau „įteiktas žymesniems
žydų bendruomenės atstovams“.

Klausimas nebuvo
LLV kompetencijos

„Prisimenu kaip šiandien, –
rašo liudijimo autorius, – kai pas
mane, kaip teisingumo ministerį,
atvyko, į mano kabinetą-istaigą,
buvęs mano profesorius (pas kurį
rašiau diplominį teisininko dar-
bą), ir geras, artimas mano uošvio
Mykolo Sleževi čiaus draugas –
prof. adv. S. Bieliac ki nas, žydas.
Kalbėjau su juo neofi cia liai. Pasikvie-
čiau jį atsisėsti į fotelį, nuošalioj vietoj,
kaip aš elgiausi su garbingais ir reikš-
mingais mūsų tautai žmonėmis-asme-
nimis. Pasikeitus žodžiais apie esamą
tragišką padėtį, prof. S. Bieliackinas iš-
siėmė iš kiše nės minėtą projektą, at-
sistojo, priėjo prie manęs (ir aš atsi-
stojau) ir pa reiškė: „Kolega Mackevi-
čiau (tuojau bereikalingai pasitaisė
„pone ministeri”), jeigu tas projektas
praeis ir bus vykdomas, tai Lietuva bus
laisva, turėsime savo vyriausybę, val-
džią (išskirta Mackevičiaus – V.V.”.
Jis tuo projektu buvo labai patenkintas,
nes jis gerai suprato ir žinojo nacių Vo-
kietijos nusistatymą ir elgesį su žydų
mažuma.”

Mackevičius pažymi, kad minis trų
kabinete svarstytą ir aprobuotą pro-
jektą pulk. Bobelis pristatė gen. Pohl
štabui. Komendantas gen. Pohl, tuo
metu vyriausiasis Reicho atstovas Lie-
tuvoje iki įsikūrė čia civilinė vokiečių
valdžia, tiesioginių ryšių su LLV ne-
palaikė, tik su Kauno komendantu.
Pulk. Bobelis, kaip nurodo Mac kevi-
čius, „pirmą kartą prie gen. Pohl, jo šta-
be, rado du ar tris SS aukštesnio ran-
go karininkus. Pulk. Bobelis turėjo
referuoti projektą. Jis buvo išverstas į
vokiečių kalbą. Jis pradėjo jį skaityti.
Ir perskaičius įvadinius projekto pa-
ragrafus, vienas iš SS karininkų jį,
pulk. BobeIį, pertraukė ir pareiškė:
„Matau, kad Jūs žydų reikalą nesu-
tvarkysite. Mes sutvarkysime (išskir-

ta Mackevičiaus – V. V.). Tas projektas
ir pasiliko tik po pieriuje. Greit atvyko
vokiečių civilvervaltungas, su dr. von
Renteln prie šaky, ir vokiečių gestapas
perėmė žy dų tvarymo-genocido šiurpų
reika lą.”

Šią įvykių eigą patvirtina ir kitas
LLV narys, pramonės ministras dr.
Adofas Damušis: „Kiek aš atsimenu, dėl
ghetto Laikinoji Vyriausybė ne buvo
priėmusi jokio nutarimo. Klau simas
buvo iškilęs, bet nesvarstytas, kadangi
nebuvo Laikinosios Vyriau sybės kom-
petencijoje.” (A. Damušio 1974 m. ge-
gužės 10 d. laiškas J. Bra zaičiui.)

Mackevičius priduria, kad Laiki no-
 joje Vyriausybėje, svarstant minė tą
projektą, „nebuvo jokio kiek ryš kesnio
odijumo, neapykantos, o tuo la biau už-
mačių sunaikinti žydų ma žumą. Ir

buvo nelengva atsispirti prieš spora-
dinius antižydiškus pasi reiškimus, nes
jų atstovai patiekdavo daug pavyzdžių
iš žydų pasireiškimo per pirmąją oku-
paciją. Tie pasireiš kimai buvo aki-
vaizdūs ir žiaurūs. Aš pats buvau su-
imtas dviejų žydų – en kavedistų įran-
kių, kurie mane terorizavo, dar na-
muose, kratos metu, kad rado daug
tuščių saldainių dėžučių. Jų nuomone
ir supratimu, aš buvau liaudies priešas,
išnauduotojas ir prispaudėjas. Aš esu
laimingas, kad iš to nedariau bendrinių
išvadų apie visą žydų bendruomenę. Ir
taip galvojau ne aš vienas. Deja, dabar
žydai mato tik neigiamus sporadinius
faktus, bet nenori suprasti lietuvių
tautos, istorinėje plotmėje, animus.
Bet, tai yra politika, konjunktūrinė
pažiū ra ir filosofija. Suprantu, kad yra
reikalas į tai reaguoti ir pasisakyti.”

Kas atsitiko su minėtu projektu vė-
liau? Mackevičius nurodo, kad Gene ra-
linio tarėjo gen. Petro Kubi liūno „įstai-
ga-biuras, sugalvojo iš leis ti Laikinosios
Vyriausybės ir kitų potvarkių rinkinį.
Jis buvo iš spaus dintas, kiek prisimenu,
rotatoriumi. To rinkinio tarpe buvo
paskelbtas ir anksčiau minėtas dėl
žydų projektas, kaip priimtas įstatymas.
Bolševikai ant to arkliuko dabar ir
joja. Gaila, kad mes čia neturime to pro-
jekto teksto. Bolševikinė gi nuomonė,
įvykių ir faktų interpretacija, visiems
žinoma: melas, visokeriopas faktų fal-
sifikavimas ir subversyvinė mintis –
tikslas.”

Juozas Ambrazevičius-Brazaitis
V. Valiušaičio asmeninio archyvo nuotr.
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n  Moteris ieško senelių priežiūros darbo su gy-
venimu kartu. Gali pakeisti ilgesniam laikui, išleis-
ti atostogų. Patirtis, anglų kalba. 
Tel. 773-681-2957.

n  Moteris ieško žmonių priežiūros darbo su gy-
venimu. Didelė darbo patirtis, minimali anglų kal-
ba, nevairuoja. Gali pakeisti savaitgaliais. Tel. 773-
940-5264.

n  Vyras ieško nebrangiai  išsinuomoti studiją ar
vieno miegamojo butą Lemont, IL . Tel. 708-220-
3202
n  Vyras ieško žmonių priežiūros darbo  pakeiti-
mų penktadieniais, šeštadieniais, sekmadieniais.  Le-
galūs dokumentai, vairuoja, patirtis, rekomenda-
cijos. Tel. 708-465-6854.

n  Moteris, turinti medicininį išsilavinimą, pasi-
šventusi ligonių ir senų žmonių priežiūrai, turi au-
tomobilį, legali, ieško darbo. Gali dirbti Čikagoje ir
jos priemiesčiuose. Tel. 773-330-0092.

n  Moteris ieško žmonių priežiūros darbo savait-
galiais. Vairuoja. Tel. 312-937-1636.

n  Moteris ieško žmonių priežiūros darbo su gy-
venimu. 15 metų darbo patirtis, kalba angliškai, ne-
vairuoja. Tel. 872-218-0098.

n  Moteris ieško žmonių priežiūros darbo su gy-
venimu rusų ar lietuvių šeimoje. Didelė patirtis. Gali
pakeisti bet kurią savaitės dieną. Siūlyti įvairius va-
riantus. Tel. 773-640-3559.

n  Moteris ieško senelių priežiūros darbo pakeiti-
mų savaitės bėgyje. Tel. 773-786-7078.

Remkime 
Draugo fondą

www.draugofondas.org

DR. JOVITA KERELIS
DANTŲ GYDYTOJA

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

Tel. 708-598-8101

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 

EDmUnDAS VIŽInAS, m.D., S.C.
VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS

Kalbame lietuviškai
6918 W. Archer Ave. St. 5 ir 6 

Chicago, IL 60638
Tel. 773-229-9965

Valandos susitarus

AKiŲ liGOS

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

Joliet, IL 60435
Tel. 815-741-3220

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

Lietuviams sutvarkys dantis už prieinamą kainą 
Susitarimui kalbėti angliškai arba lietuviškai

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

DAntŲ GYDYtOjAi

Advokatas
GInTARAS P. ČEPĖnAS

6436 S. Pulaski Rd., 
Chicago, IL 60629

Tel. 773-582-4500
Valandos susitarus

ADVOKATAI

DR. RENATA VARIAKOJYTĖ
SKAUSMO GYDYMO SPECIALISTė

7600 W. CollegeDrive
Palos Heights, IL 60463
Tel. 708–361–5550

Nugaros, kaklo, galvos, sąnarių bei kitų
skausmų gydymas

SKAUSMO GYDYMAS

ĮVAIRūS

MANO  VIRTUVĖ

Vasariški desertai

Braškių putėsiai

Reikės:
750 g (24,5 oz) braškių 
4 kiaušinių baltymų
1/2 puodelio + 1 valg.
šaukšto cukraus
5 arbat. šaukštelių žela-
tinos
1/2 citrinos sulčių
žiupsnelio druskos
vandens

Želatiną išbrinkinti 1/3 puo-
delio šalto vandens, po to ištir-
pinti virš garų (virš puodo su
verdančiu vandeniu).

Nuplautas, nusausintas
braškes sutrinti. 1/3 gautos ma-
sės supilti į atskirą dubenėlį, o
į likusią dalį suberti 1/2 puode-
lio cukraus (1 valg. šaukštą cuk-
raus palikti), supilti citrinos
sultis ir ištirpintą želatiną. Šiek
tiek mišinį pakaitinti, kad žela-
tinas gerai susimaišytų su braš-
kėmis. Atvėsinti.

Baltymus išplakti su žiups-
neliu druskos ir šaukštu cuk-
raus iki standžių putų. Išplaktus
baltymus po truputį atsargiai
įmaišyti į braškes. Putėsius su-
pilstyti į nedidelius dubenėlius
ir dėti į šaldytuvą. Galima pa-
likti nakčiai. Išėmus, putėsius iš-
versti iš dubenėlių į lėkštutes ir
papuošti trintomis uogomis.

Lietuvoje, netoli Zarasų, prie Duburio
ežero, parduodamas 6.4 ha žemės

sklypas. Kaina 40 000 eurų.

Tel. 370 6103-9960 (Vida)

PARDUODA

Česlovo Senkevičiaus 
vedamųjų rinkinys

,,DVyLIKA mETų”
Gerą vedamąjį parašyti yra nelengva. Turiningus, apmąstytus, gražia kalba pa-
rašytus vedamuosius sukurti gali tik retas talentas. Toks talentas yra Česlovas
Senkevičius, per ketvirtį amžiaus ,,Tėviškės žiburiams” parašęs daugiau kaip
1 200 vedamųjų. 

Pirmoji Č. Senkevičiaus vedamųjų rinktinė ,,Penki taškai...” pasirodė 2004
metais. Geriausi pastarųjų dvylikos metų vedamieji sugulė į knygą ,,Dvylika
metų” – kiekvieniems metams autorius atrinko po šešis straipsnius. Knygą iš-
leido Pasvalio Mariaus Katiliškio biblioteka ir leidykla ,,Naujasis lankas”. Pas-
valys – Česlovo Senkevičiaus gimtinė. Autorius nebijo kandaus žodžio, bet juk
tokie ir turėtų būti vedamieji – taiklūs ir kartais kandūs. 

Rinktinę ,,Dvylika metų” galite įsigyti ,,Draugo” knygynėlyje. 
Kaina – 20 dol. (Illinois valstijos pridėtinės vertės mokestis – 9,25 proc.,

persiuntimas paštu – 5 dol.) Teiraukitės tel. 773-585-9500.

Plaunu, atnaujinu, dažau tvoras,
laiptus, verandas, „dekus”. 

Dažau namus,
butus, daugiabučius. 

Tel. 773-895-2461 Romas

Pavlova
Reikės:

4 kiaušinių baltymų
1 arbat. šaukštelio acto
1 arbat. šaukštelio vanilės ekstrakto
1/4 šaukštelio druskos
1 puodelio smulkaus cukraus
1 valg. šaukšto kukurūzų krakmolo
2 pintų (apie 1 litro) plaktos grieti-
nėlės
braškių, aviečių, kivi arba vyšnių

Orkaitę įkaitinti iki 275 F.

Iki standumo išplakti kiaušinių balty-
mus su actu ir druska. Įpilti 1/2 puodelio
cukraus ir vėl išplakti. Įmaišyti likusį cuk-
rų, krakmolą ir vanilės ekstraktą. 

8 colių skersmens apvalią kepimo skar-
dą ištepti aliejumi ir ant jos atsargiai supilti
baltymų masę. Išlyginti, suformuojant 2–3
colių aukščio plokštainį.

Kepti ant apatinių orkaitės grotelių
275 F temperatūroje 2 valandas. 

Atvėsinti (baltymams vėstant, jų pa-
viršius sutrūkinės, bet dėl to nereikia jau-
dintis). Ant atvėsusio pagrindo uždėti plak-
tą grietinėlę ir papuošti norimais vaisiais
arba uogomis.

Skanaus!
Jūsų Indrė

P.S. Pasidalinkite jūsų mėgstamais vasaros recep-
tais – ar tai būtų šalta sriuba, ar lengvas desertas.

Nors vasara tik prasidėjo, laikas bėga greitai. Galbūt ,,Pavlova” jums
taip patiks, kad norėsite ja papuošti ir savo kalėdinį stalą, tąkart
panaudodami granato sėklas.



A † A
ALBERT G. PREIBIS

Mirė 2016 m. birželio 21 d., sulaukęs 93 metų.
Velionis buvo JAV armijos Antrojo pasaulinio karo veteranas.
Nuliūdę liko: žmona Gloria M. Preibis (Smith), vaikai Glenn

Preibis ir Gloria (Tom) Samson, anūkas Cole Sampson, sesuo M.
Anton „Polly”.

A. a. Albert  buvo „Workman’s Compensation” advokatas,
turėjęs savo kontorą Čikagos apylinkėje ir „State of  Illinois In-
dustrial Commission” arbitras bei komisijos narys, aktyvus
Čika gos Demokratų partijos narys.

Laidotuvės privačios.
Nuliūdę artimieji

Laidot. direkt. Casey Laskowski  & Sons FH. Tel. 773-777-6300 
arba www.caseylaskowskifh.com
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www.draugas.org/mirties.html

Atkelta iš 1 psl.

Kai kuriuos „vilko vaikus” slapta
priglaudė Lietuvos ūkininkai, nors
vos išgalėjo jais pasirūpinti. Mainais
vaikai turėjo prižiūrėti sodybas, dirb-
ti. Dauguma jų taip ir neišmoko skai-
tyti ir rašyti, neturėjo galimybės įgyti
išsilavinimo. Siekiant nuslėpti našlai-
čių tikrąją kilmę, jiems buvo suteiktos
naujos tapatybės bei lietuviški var-
dai. Ištisus dešimtmečius apie jų liki-
mus plačioji visuomenė nieko nežino-
jo.

Claudia Heinermann užfiksavo di-
džio skausmo ir liūdesio akimirkas, ku-
rios pasakoja mums apie beveik pa-
mirštą žmonijos traumą. Portretai, ar-
chyvų nuotraukos knygoje papildytos
vietovių kadrais bei tekstais. Autorė
dirbo kartu su žurnaliste Sonya Win-
terberg, kuri knygai rinko biografinę
medžiagą.  Knyga parašyta anglų ir vo-
kiečių kalbomis. Dizainą kūrė Sybren
Kuiper (SYB).

Knyga buvo nominuota tarp 15 ge-

riausių fotografijos knygų Olandijoje.
Daugiau informacijos apie knygą

rasite čia: www.wolfskinder.eu.
,,Draugo” info

ANGELĖ JAKAVONYTĖ

Per praėjusias šv. Kalėdas grįžusi į gimtuosius na-
mus Kasčiūnų kaime, atvežusi tradicinių kalėdai-
čių, nustebau sužinojusi, kad mano tėveliai „plot-
kelių” jau turi. Juos prieš Kalėdas aplankė Di-
džiosios kunigaikštienės Birutės ulonų bataliono
vadas, majoras Darius Bernotas. Čia tai bent...

Matyt, jaunajam majorui stiprų įspūdį
padarė tėčio nueitas partizano kelias. Jis
ėmė lankytis Kasčiūnuose. O šį pavasa-

rį pateikė dar vieną staigmeną – į Kasčiūnus, pa-
sinaudodami savo laisvalaikiu, atvyko su štabo
viršininku, majoru Rimu Čepanoniu ir vienuolika
jaunųjų karininkų. Jie visą dieną tvarkė aplinką
šalia Pietų Lietuvos partizanų vadų bunkerio sta-
čiame Merkio šlaite, į kurį mano devyniasde-
šimtmečiui tėvui jau sunku įkopti. Pjovė ir rovė
suvešėjusius krūmynus, valė šabakštynus, kad
bunkerio lankytojai galėtų pasigėrėti įspūdingu
Merkio vaizdu. 

Tokių širdies dosnumu pasižyminčių kariškių
Lietuvos kariuomenėje, matyt, vis daugėja, ir tai
teikia vilties, kad Lietuva nebus apleista krizės bei
galimų sukrėtimų atveju. O majoro D. Bernoto ge-
bėjimai auklėti jaunąją kartą pasireiškia ir kito-
mis formomis. Prieš gerą mėnesį, vieną šeštadienį,
į Kasčiūnų vienkiemį įsuko nedidelis autobusas
su keliolika suaugusiųjų ir tuzinu mažų vaikų, ku-
rie pabiro po erdvų kiemą. Pirmiausia visi nuėjo
prie bunkerio. Paaiškėjo, kad tai Kauno Prisikė-
limo bažnyčios parapijiečiai – jaunos šeimos su
savo mažamečiais. Tarp šeimų buvo ir Dariaus
Bernoto šeima, kurios iniciatyva Prisikėlimo
bažnyčios šeimų ratelio atstovai apsilankė Kas-
čiūnuose.

Buvo rami, graži ankstyvo pavasario diena.
Mažieji dūko po kiemą arba drauge su tėvais klau-
sėsi pasakojimų apie slogius praeities laikus.
Didelėje mūsų namų svetainėje, kuri jau yra ta-
pusi savotišku partizanų ir Sibiro tremčių relik-
vijų muziejumi, ir maži, ir dideli klausėsi mano
tėvelio Juozo istorijų apie pokario kovas, Sibiro
lagerius ir tremtį. Ne tik klausėsi, bet ir daug klau-
sinėjo, tarpusavy diskutavo... 

Tai truko keletą valandų. Klausytojai sėdėjo,
susispietę aplink staliuką su archyviniais doku-
mentais, o mano tėvas partizanas Juozas Jaka-
vonis-Tigras stovėjo ir, turėdamas nuostabią at-
mintį, išpasakojo daugybę epizodų iš Sibiro laikų.
Nieku gyvu nenorėjo prisipažinti, kad pavargo.
Jam rūpėjo, kad tie jauni žmonės gautų kuo dau-
giau istorinių žinių. 

Manau, kad majoras Darius Bernotas savo pa-

Graži dovana partizanui Juozui Jakavoniui-Tigrui

Knyga primena dar vieną žmonijos traumą

Claudia Heinermann 
Gedimino Savickio (ELTA) nuotr.

Majoras Darius Bernotas sveikina Juozą Jakavonį su 90-uoju gimtadieniu. 

Prie vadavietės kalba Juozo Jakavonio dukra Angelė. Šeimos archyvo nuotraukos

vyzdžiu išugdys jaunąją karių kartą, kuri būtų pa-
siruošusi bet kokiems netikėtumams ir nesutriktų
prieš galimus priešo išpuolius. Majoras D. Bernotas
2008 metais buvo apdovanotas Motorizuotos pėsti-
ninkų brigados „Geležinis vilkas” garbės ženklu, taip
pat medaliais, tarp kurių yra ir NATO medalis „Už
tarnybą su NATO pajėgomis ISAF operacijoje”, „Už
tarptautines operacijas”, „Už pasižymėjimą” ir t.t.
Karo mokslų majoras D. Bernotas sėmėsi Lietuvoje
ir JAV. 2001 m. jis pusmetį studijavo Karo institute Vir-
ginia valstijoje, 2004 m. – Oro gynybos artilerijos mo-
kykloje Texas valstijoje, o 2006 m. baigė Kapitonų kur-

sus Sausumos pajėgų oro gynybos artilerijos mo-
kykloje, taip pat Texas, o 2012-aisiais metus praleido
Sausumos pajėgų Vadovavimo ir generalinio štabo ko-
ledže  Kansas valstijoje. Ten kurį laiką gyveno visa
šeima, todėl jam ir žmonai likę nuostabūs atsimini-
mai tiek apie žmones, tiek apie šalį, tiek apie Kansas
lietuvius.

Linkime majorui Dariui Bernotui daug sveikatos,
energijos, dėkodami už širdies dosnumą, patriotizmą,
už gėrį, kurį jis sėja tarp jaunimo, pakeisiančio vy-
resniąsias kartas. 



� Birželio 26 d., sekmadienį, 1 val. p. p.
kviečiame visus atvykti į šv. Mišias Tėvų Jė-
zuitų koplyčioje (5620 South Claremont, Chi-
cago, Il). Palaikykime šią gražią neseniai at-
gimusią tradiciją kartą per mėnesį susitik-
ti jaukioje lietuviškoje šventovėje. Po Mišių
– vaišės Jaunimo centro kavinėje. 

� Birželio 26 d., sekmadienį, po 11 val. r.
šv. Mišių, Pasaulio lietuvių centre, Lemon-
te vyks Lietuvių skautų kryžiaus šventinimo
iškilmės. Po iškilmių visus kviečiame į At-
eitininkų namus pietums (pietūs – auka).
Apie dalyvavimą iki birželio 22 d. prašome

pranešti Dalei Gotceitienei tel. 630-235-
2535.

� Kviečiame į Gintaro Janusevičiaus de-
biutinį fortepijono rečitalį, kuris vyks birže-
lio 27 d., pirmadienį, 6:30 val. v. LR ge-
neraliniame konsulate New Yorke (420
5th Ave., New York, NY 10018). G. Janu-
sevičius atliks programą „The Dreamcatcher”
(„Sapnų gaudyklė”), kurioje skambės Beet -
hoveno, Chopino, Debussy ir kitų kompo-
zitorių kūriniai. 

DRAUGAS • 773-585-9500

http://draugokalendorius.org
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Advokatas
VYTENIS LIETUVNINKAS

4536 W. 63 Street
Chicago, IL 60629

(Skersai gatvės nuo „Draugo”)

Tel. 773-284-0100

Namams pirkti paskolos 
duodamos mažais mėnesiniais 

įmokėjimais ir prieinamais nuošimčiais.
Kreipkitės į 

mutual Federal Bank, 
2212 West Cermak Road. 

Tel. (773) 847-7747

PAS MUS
IR

APLINK MUS

Šį sekmadienį, birželio 26 d., 3 val. p. p. Ziono lietuvių 
liuteronų bažnyčioje vyks kamerinės muzikos koncertas.
Skambės J. Haydno, W. A. Mozarto, D. Šostakovičiaus kūriniai,

atliekami

The Windsome Wind Quintet
Įėjimas – auka

9000 S. Menard Ave, Oak Lawn, IL 60453,
tel. 708 422-1433

Birželio 27 dieną, 7 val. v. Ziono lietuvių liuteronų parapijos salėje mūsų
parapijietis Helmutas Stefanas pasakos, kaip yra kuriama muzika, kokie
niuansai nulemdavo didžiųjų kompozitorių kurybinį procesą. Renginys
nemokamas.

Lauksime jūsų,
kun. Valdas Aušra

www.facebook.com/pages/Zion-Evangelical-Lutheran-Church/

Lietuvių evangelikų
liuteronų Tėviškės 
parapijos steigėjo 

vyskupo Anso Trakio 
30-ųjų mirties metinių

paminėjimas bus

šį sekmadienį,
birželio 26 d., 

po 11:30 val. r. pamaldų
5129 Wolf Road, 

Western Springs, IL 60558,
tel. 1-708- 229-2795.
Atviros durys visiems!

Lietuvių Fondas skelbia palidomą paraiškų priėmimą pro-
jektų paramai gauti. Elektroninę paraišką rasite LF tinklala-
pyje www.lietuviufondas.org (skiltyje ,,Parama”). 

Paraiškos priimamos nuo
2016 m. liepos 1 d. iki rugpjūčio 1 d.


