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Kas manęs nepražudo, tas mane sustiprina –  Friedrich Nietzsche

Ruta Lee Lietuvoje – 7 psl. 

Užbaigėme dar vienus
mokslo metus – 6 psl. 
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Sekmadienį, minint Pasaulio lietuvių vienybės
dieną Seimo pirmininkė Loreta Graužinienė
kartu su Pasaulio Lietuvių Bendruomenės

(PLB) pirmininke Dalia Henke atidengė stogastulpį
Užugiryje, Ukmergės rajone. Tai PLB dovana Prezi-
dento Antano Smetonos gimtajam kraštui.

Sveikindama visus susirinkusiuosius parla-
mento vadovė džiaugėsi tautiečių vienybe, peržen-
giančia kasdienybės rėmus. „Kartais mums, gyve-
nantiems čia, atrodo, kad jūs esate kažkur toli, kad
mes gyvename savo reikalais, o jūs – savo. Bet iš tie-
sų taip nėra. Kiekvienas gyvename bendromis min-
timis ir kiekvienas galvojame apie savo gražią, nuo-
stabią šalį – Lietuvą”, – kalbėjo parlamento vadovė.

Baigdama sveikinimo kalbą, Seimo pirmininkė
L. Graužinienė linkėjo tautiečiams visame pasauly-
je ir toliau išlaikyti bendrystę. „Būkime visada kar-

Paminėta
pasaulio lietuvių
vienybės diena

Būrėsi Bendruomenių atstovai iš keturių žemynų

Į Taujėnus suvažiavo lietuviai iš dvidešimties pasaulio šalių. Arūno Sartanavičiaus nuotr.

Liepos 14–16 dienomis Ukmergės raj. Taujėnų dva-
re vyko kraštų Lietuvių Bendruomenių ir Jaunimo
sąjungų pirmininkų suvažiavimas „Susipažinti, iš-

mokti, pasidalyti ir pažymėti”. Suvažiavime dalyvavo Pa-
saulio Lietuvių Bendruomenės (PLB) valdybos nariai,
kraštų bendruomenių ir Jaunimo sąjungų pirmininkai,
Lietuvių Bendruomenių atstovai – apie 60 dalyvių iš dau-
giau nei 20 šalių ir keturių žemynų: Jungtinės Karalys-
tės, JAV, Vokietijos, Šveicarijos, Maltos, Ispanijos, Aust-
ralijos, Liuksemburgo, Nyderlandų, Norvegijos, Kolum-
bijos, Ukrainos, Kazachstano, Belgijos, Švedijos, Austri-
jos, Airijos, Estijos, Latvijos, Rusijos, Islandijos.

Tokie metiniai suvažiavimai jau vyko Klaipėdoje, Kau-

ne, Kernavėje, Trakuose, Birštone, Vilniuje, Druskinin-
kuose ir Ignalinoje. Šiemet aktualūs pasaulio lietuviams
klausimai svarstyti Prezidento Antano Smetonos dvare.
Ši vieta suvažiavimui pasirinkta neatsitiktinai. Pasak PLB
pirmininkės Dalios Henke, „taip mes pažymime Lietuvos
valstybės atkūrimo 100-mečio minėjimų pradžią ir ski-
riame išskirtinį dėmesį pirmojo nepriklausomos Lietu-
vos Prezidento institucijai. Antanas Smetona laikomas
Lietuvos valstybingumo, laisvės ir nepriklausomybės sim-
boliu. Ir šiomis dienomis tai Lietuvai ypač svarbios ver-
tybės. Kad ir kur begyventume, esame viena nedaloma
tauta.”

– 5 psl. 

ŠIAME NUMERYJE:

tu. Net jeigu ir toli – tai širdyje visada kartu”, – sakė ji.
Stogastulpio atidengimo iškilmėse dalyvavo PLB vado-

vybė, kraštų lietuvių bendruomenių ir jaunimo sąjungų pir-
mininkai, užsienio šalių diplomatai, ambasadoriai, vietos val-
džios atstovai ir bendruomenė. – 4 psl. 

Prezidento A. Smetonos gimtinėje
atidengtas stogastulpis

Stogastulpio atidengimo iškilmių akimirka. Jį sukūrė Kolumbijos LB
pirmininkas tautodailininkas Aleksas Eugenijus Kulvietis.

Rengėjų nuotr.



VITALIUS ZAIKAUSKAS 

Kaip „Draugas” jau ne kartą rašė, šį pavasarį, po sniegingos ir šlapios žiemos,
pradėjus aukščiau kilti saulei ir įšilus žemės paviršiui, Gedimino kalno velė-
noje ėmė matytis įtrūkimai. Jie su kiekviena diena, su kiekvienu didesniu lie-
tumi ir šiltesnio vėjo gūsiu, džiovinančiu žemę, didėjo ir plėtėsi. Nuo kelių cen-
timetrų – iki pusmetrio ir dar daugiau. 

Kasdien vis didesnis pavojus grėsė ir kalno papėdėje įsikūru-
siam Nacionaliniam muziejui, jo pastatams. Šio muziejaus va-
dovybė skubiai kreipėsi į Kultūros ministeriją, į Vyriausybę,

į Vilniaus miesto savivaldybę, prašydama atkreipti dėmesį į šią vis
didesnių bėdų žadančią problemą. 

Muziejus ėmėsi iniciatyvos ir pats – suradęs lėšų skubiai sukvietė
specialistų, praktikų ir mokslininkų grupę, kad kruopščiai ištirtų pa-
dėtį. Komisija, pasitelkusi pačią moderniausią techniką ir techno-
logijas, susipažino su situacija ir paskelbė neraminančią išvadą: su-
laikyti velėnos pleišėjimą būtų įmanoma, tačiau tam reiktų didžiu-
lių investicijų. O jų, žinant itin prastą šalies kultūros įstaigų finan-
savimą, muziejus neturi. Daugiausia nerimauti verčia Antrojo pa-
saulinio karo metais vokiečių išrausti tuneliai kalne, taip pat geo-
loginiai, augalų biologiniai reiškiniai. 

Dažnas vilnietis mano, kad Gedimino kalnas būtų dar šimtus metų
stovėjęs, jeigu nebūtų prieš porą metų iškirsti jo šlaituose savaime
sužėlę medžiai ir krūmai. Žinoma, vilniečiai kaip visada, ,,žino” vis-
ką geriau nei specialistai. Tačiau mokslininkai šią mintį atmeta ka-
tegoriškai ir vienbalsiai. Pastebėta, kad liftas-keltuvas, kaip ir mi-
nėtieji tuneliai kalne, žalos tikrai padarė. Nepaisant to, kad įrengi-
nėjant keltuvą buvo turėta pačių gražiausių ketinimų – siekta Ge-
dimino pilį ir Gedimino kalną padaryti lengviau pasiekiamą seny-
vo amžiaus ir neįgaliems lankytojams.

Šlaitas specialia įranga buvo laikinai sutvirtintas ir buvo viltingai
laukiama atsakymų iš Kultūros ministerijos bei Vilniaus savivaldybės.

Šiomis dienomis Nacionalinio muziejaus direktorė Birutė Kulnytė
atsakymą gavo. Tiesa, ne tokį, kokio tikėjosi. Kultūros ministerija vis-
gi atsisako vertinti kalno būklę kaip avarinę ir todėl iš Vyriausybės
biudžeto lėšų skubiam kalno šlaito tvarkymui neskirs. Pinigų skir-
ti negali, tačiau gali už dyką patarti – kreiptis į Vilniaus miesto sa-
vivaldybę.

Kreiptis, žinoma, galima, – sako Nacionalinio muziejaus direk-
torė B. Kulnytė. Tačiau, savaime suprantama, pinigų tą pačią dieną
ji neatneš. Laikas eina, artėja ruduo su lietumis, artėja žiema su snie-
gais... O ir apie vasaros antrąją pusę kalbėdami meteorologai sako,
jog ji turėtų būti šlapia. 

Kol kas kalnas uždengtas, tačiau visi kaip vienas specialistai tei-
gia, jog tai tik „kosmetinė” priemonė. Uždangalas tikrai neišspren-
džia problemos. 
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Skubėkite ant Gedimino kalno!

Vilniaus simboliui – Gedimino kalnui – iškilo pavojus. Jam panaikinti kol kas nesiimama rimtų priemonių. Autoriaus ir internetinių šaltinių nuotraukos

Pavasarį atsiradę plyšiai sparčiai didėjo. 

S. Dariaus ir S. Girėno skrydžio 
83-iosios metinės paminėtos Lenkijoje

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų viceministras Mantvydas Bekešius
bei Lietuvos Respublikos ambasadorius Lenkijoje Šarūnas Adomavičius liepos
16–17 d. dalyvavo legendinio S. Dariaus ir S. Girėno transatlantinio skrydžio 83-
ųjų metinių minėjimo renginiuose Šiaurės Vakarų Lenkijoje.

LR ambasados ir Garbės konsulo Vakarų Pamario vaivadijoje W. Wierzchos
rūpesčiu liepos 16 d. Ščecine buvo surengtas Lietuvos mokslų akademijos miš-
raus choro koncertas, sukvietęs gausius vietos gyventojus ir Lenkijos lietuvius.
Taip pat atidaryta R. Požerskio fotografijų paroda „Lietuva 1988–1993”, atspin-
dinti Lietuvos kelią į nepriklausomybę.

Liepos 17 d. renginiai prasidėjo Ščecino Katedroje šv. Mišiomis už lietuvių
lakūnus, o vėliau Pščelniko miške netoli Myšlibužo buvo surengtas skrydžio me -
tinių minėjimas. Minėjime dalyvavo aviacijos mylėtojai iš Lietuvos ir Len ki jos,
vietos lietuvių bendruomenė, Kauno miesto ir rajono delegacijos.

Prieš 83 metus tuometinėje Vokietijoje, netoli Soldino (dabar – Myšlibužas),
iki galo neišaiškintomis aplinkybėmis katastrofą patyrė lietuvių lakūnų S.
Dariaus ir S. Girėno pilotuojamas lėktuvas „Lituanica”. Prieš įspūdingų techni-
nių parametrų skrydį lakūnai paskelbė atsišaukimą, kuriame teigė, jog savo neį-
prastu žygiu siekia garsinti Lietuvos vardą pasaulyje, o jų vardai tapo moder-
nios Lietuvos tapatybės dalimi.

URM info
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Globalioji Lietuva
– paklydusi tarp Anglijos lietuvių ir Japonijos prostitučių?

ANDRIUS TAPINAS

Įsivaizduokime situaciją – už mūsų nuodėmes ant Lie-
tuvos už leidžiamas keturiasdešimties die nų ir nak-
tų lietus. Žinoma, pas mus tai vadinasi vasara, bet tar-
 kim. Nemunas su Nerimi kyla iš krantų, o 297 669 Kau-
no gyventojų kyla nerimas, juk niekas nesiti kėjo, kad
taip smarkiai lis, ekspertai aiškino, kad pakrapnos ir
viskas.

Dar daugiau – kiti ekspertai tvirtina, kad liū-
tys paveikė ir Algirdo Brazausko hidroe-
lektrinę ir galimas dalykas, jog po dvejų

metų ten įvyks avarija ir tada jau Kaunui bus visai
blogai.

Ką daro mūsų šalies valdžia? Tur būt visiems aiš-
ku – meta gelbėjimo pajėgas, specialiąsias tarnybas,
ramina žmones, tuo pačiu sprendžia elektrinės
problemą, kad 297 669 ša lies piliečių po dvejų metų
nebūtų blogai.

Apie ką aš čia? Tikrai ne apie potvynį ir ne apie
Kauną, Kaunas čia tik dėl skaičiaus, nes kalbėdami
apie mūsų tautiečius Jungtinėje Karalys tėje mini-
me panašų skaičių.

Iškilus skendimo galimybei kauniečius Lietuva
gelbėtų (tikiuosi), o kaip su užsienio lietuviais? Juk
„Bre xit” ir yra tas prasidėjęs ilgalaikis lietus ant
mūsų emigrantų parado, jų nerimas yra akivaizdus
ir juntamas per kelis tūkstančius kilometrų. Gal būt
ta užtvanka ir nesugrius, bet „Brexit” fone įdomu pa-
sižiūrėti, kiek Lietuvai rūpi jos išvažiavę piliečiai.

Pažiūrėkime, ar mums tai svarbu?
Ką apie „Brexit” kalbėjo trys pag rindiniai šalies

vadovai? Prezidentė kalbėjo apie Didžiosios Brita-
nijos svarbą ir, tiesa, užsiminė, kad „ten gy vena daug
lietuvių”. Premjeras nerimavo dėl silpnėjančio sva-
ro ir Lietuvos eksportuotojų, o taip pat manė, kad
„dėl to lietuviai Jungtinėje Karalystėje atsiųs mažiau
pinigų į Lietuvą” ir lygioje vietoje svaigo apie už-
sienio lietuvių laukiančias darbo vietas Lietuvoje.
Seimo pirmininkė nieko negalvojo ir nieko apie tai
nemanė.

Partijų vadovai?
Gabrieliui Landsbergiui svarbiausi Britanijos

konservatorių re ika lai ir Boris Johnson Pyro per-
galė, Remigijus Šimašius kalbėjo apie permainas Eu-
ropos Sąjungoje, Valenti nas Mazuronis jautėsi iš-
duotas ir paliktas, o Rolandas Paksas ir pasta ruoju
metu vis labiau į High Sparrow (kas žiūri „Sostų ka-
rus”, tas supras) panašėjantis Ramūnas Karbauskis
visiems linkėjo gerų Joninių.

Vėlgi juos galima suprasti – am basados JK
duomenimis, rinkimuose dalyvauja vos 5 000 arba 1,5
proc. emigravusių piliečių, ką čia dėl jų nerimausi.

Žiniasklaida ir visuomenė?
Įprastinis patyčių iš emigravusių lietuvių kok-

teilis. Šį kartą jis ypač saldus, nes dar yra papildy-
tas slaptuoju ingredientu – prastai slepiama pikt-
džiuga. Kai kurie apžvalgininkai įsivažiuoja tiek, kad
būtent lietuvius apkaltina dėl to, kad britai pasakė
„ne” Europos Sąjungai. Išvažiavot, gy vatės, norėjot
geresnio gyvenimo, tai turėkitės. Šekit jums ir
„Brexit”, šekit ir rekordiškai smukusį svarą, he he.
Jus ten įžeidinėja, taip jums ir reikia, he he. Pabė-
got iš Lietuvos, tai ir eikit ..... (įrašyti norimą žodį
norima kalba).

Bet noriu priminti, kad nepai sant tokio Lietu-
vos požiūrio tie gyvatės vis dar remia mūsų šalį pi-
nigais ir yra didžiausias donoras, pridedantis dau-
giau kaip 4 proc. BVP. Ir faktiškai nieko už tai ne-
prašantis.

Net ir ilgalaikis Vyriausybės po žiūris į emig-
ravusius lietuvius yra absoliučiai graudus. Ramb-
linėjanti Premjero kanceliarija nusprendė, kad 2016
metais yra pats metas imtis ryžtingų žingsnių ir…
parengė ap klau są, kurioje gyventojai galės išreikš-
ti savo nuomonę apie emigraciją ir pasiūlyti idėjas,
kaip ją stabdyti. „Jei bus gerų idėjų, tai kodėl jų ne-
panaudoti” – svarsto Vyriausy bės kancleris.

Graudu. Kaip stipriai graudu? Labai graudu. Pa-
našiai, kaip žiūrint į nuvargusį cirko klouną, kuriam

publika sako „gal tu jau nebeik į areną”.
Jau beveik dešimt metų kaip biliardo kamuolys

stumdoma Globalios Lietuvos idėja irgi serga. Kaž-
kas lyg ir vyksta, trylika institucijų koordi nuoja dar-
bą, apdovanojami keli nu sipelnę žmonės, bendrai su-
giedamas himnas, globalieji  vadovai  kelis kartus per
metus kažką networkina, bet didžioji dalis veiksmo
vyksta tokiame uždarame abejingų institucijų rate.
Ir tas ratas sukasi. Vienos Glo balios Lietuvos idėjos
gyvena tik tol, kol yra finansavimas, kitos apskritai
miršta ir reinkarnuojasi į japoniškus patarimus, kur
pirkti seksą.

Nejuokauju. Prieš penkerius me tus Vygaudas
Ušackas reklamavo ir džiaugėsi Vlado Lašo idėja „Pa-
kviesk draugą į Lietuvą”, globalieji vadovai kūrė pus-
lapį www.invite2lithuania.com. Dabar tas puslapis
atrodo taip:

www.invite2lithuania.com

Antra vertus, negali nuneigti, kad patarimai no-
rinčioms parsidavi nėti japonėms apie „vyrų kal ma-
rus” („Google” vertimas) nėra globalu. Netgi labai. 

Mirė ir tautiečius turėjęs sujung ti interneto tink-
lalapyje  www.3milijonai.lt, kaip mirė ir „Lietuva
2030” vizija, kurios puslapyje – dviejų mė nesių se-
numo biurokratinės naujienos ir kvietimas į pernai
spalį vykusį forumą. Gal kiek gyvesnis Globalios Lie-
tuvos „Facebook” puslapis, bet iš kiekvieno didžio-
siomis raidėmis pradedamo įrašo jaučiasi, kad jį ad-
ministruoja valstybinė institucija. Galbūt tik Pa-
saulio Lietuvių Jaunimo dienos yra maloni išimtis
ir puikiai organizuotas ambicingas ren ginys, bet ar
pakanka tokio renginio kartą per dvejus metus? 

Ką daryti? 
Galbūt pradžioje be didelių darbo grupių iden-

tifikuoti, ko nori kiekvie na pusė. 
Lietuva iš užsienio lietuvių nori (ar bent turė-

tų norėti): 
1. Pinigų. Juokdamiesi iš emigran tų ir silpnė-

jančio svaro, juokiamės iš savo šalies ateities. Užsie-
nio lietuvių pinigai jau dabar yra labai svarbūs, pa-
galvokite, kiek jie bus svarbūs, kai 2020 metais užsi-
suks Europos kraneliai. Ir Lietuva turėtų pagalvoti,
ką pasiūlyti užsienio lietuviams, kad pinigų srautai
nemažėtų. 

2. Intelektinio potencialo. Kiek Lietuva yra at-
vira išvažiavusių lietuvių pasiūlymams, universiteto
profesorių ir magistrantų idėjoms, finan sininkų ir
verslininkų norui prisi dė ti prie bendro valstybės kū-
rimo? Žinoma, paprasčiau yra kikenti ir visiems už-
klijuoti tą pačią „budulių” etiketę.

3. Balso. Kad Jungtinėje Karalys tėje balsuoja 1
proc. lietuvių yra neįtikėtinai liūdna ir dar kartą pa-
rodo tą properšą. Lietuva turėtų iškelti aiškų tiks-
lą – 2020 metais Seimo rinkimuose turi balsuoti ne
mažiau kaip 25 proc. išvykusių svetur lietuvių ir su-
sidėlioti veiksmų planą, kaip tai pasiekti. 

Andrius Tapinas

Užsienio lietuviai iš Lietuvos nori: 
1. Kad liautumėmės svaigti apie „sugrąžinimo

strategijas” ir apie baudas už emigracijos skatini-
mą. Kaž kada turi ateiti blaiviai mąstantys žmonės,
kurie supras, kad šitas traukinys ne tik nuvažiavo,
bet dar prie jo kabinami vis nauji vagonai. 

2. Pagarbos. Taip, elementarios pagarbos iš
viešų asmenų, iš valstybės institucijų. Pagarbos,
kuri pa lengva artina, o ne atstumia. Pagar bos žmo-
nėms, kurie dirba ir kuria sve tur, bet neatsisako min-
čių apie pa liktą valstybę. Atsiradus tarpusavio pa-
garbai, bus lengviau statyti tiltus. 

3. Dialogo. Abi pusės turi kalbė tis. Per susiti-
kimus, per normaliai su kurtus puslapius, per ben-
drus ren ginius. Išvykę žmonės turi žinoti, kad šita
šalis eina į priekį ir nori, kad jie prisidėtų prie jos
kelio. 

4. Seimo nario. Tai tiesiog būti ny bė. Užsienio lie-
tuviai turi turėti savo rinkimų apygardą ir jų inte-
resams atstovaujantį Seimo narį. Jeigu norėtume
būti visiškai modernūs, tai galėtų būti užsienio lie-
tuvis, kuris dalyvautų posėdžiuose ir balsuotų vir-
tualiai. Nes dabar Seime turime tik visišką rūpes-
čio parodiją. 

5. Dvigubos pilietybės. Po „Bre xit” šitas klau-
simas įgyja dar svar besnę reikšmę. Tam reikalingas
referendumas ir politinis įgalumas priimti spren-
dimus. Šito rinkėjai gali reikalauti iš naujojo Seimo,
nes da bartinė klounų sueiga, kurioje klau simas dėl
referendumo nėra svars to mas, nes iš 141 nario į dar-
bą ateina tik 66, yra visiškai neįgali. Nauja val džia
turi labai aiškiai išdėstyti savo veiksmų planą – re-
ferendumas dėl dvigubos pilietybės vyksta kartu su
2019 metų prezidento rinkimais, tuo pačiu turime pa-
kankamai laiko dis kusijoms ir visuomenės švieti-
mui šiuo klausimu, galbūt per tą laiką atsirastų ir
galimybė užsienio lietuviams referendume balsuo-
ti internetu. 

Ir nors be galo tikiu pilietinėmis iniciatyvomis,
šitie klausimai ir no rai vis dėlto sprendžiami vals-
tybiniu lygmeniu. Belieka tikėtis, kad atei nan tys
mus valdyti iš naujo atsižvelgs į tą Kauno dydžio (o
jeigu pridė sime ir kitas šalis – tai Kauno ir Vil niaus)
minią, kuriai negalime leisti atitrūkti nuo Lietuvos.
Ir kiek dar laiko seilėsimės žiūrėdami į Estiją, ku-
rioje šiemet imigracija jau viršijo emigraciją ir gy-
ventojų skaičius pradėjo „eiti į pliusą”. 

Nes dabar mes lyg ir bandome kažką daryti, bet
galų gale vis tiek liekame su puslapiais, mokančiais
prostitucijos Japonijoje meno. 

Haiku
Kalmarai vyrų 
Globaliai veržias priekin 
Darbo vietų bus 

Delfi.lt

A. Tapinas – žurnalistas, rašytojas, laidų
vedėjas.

O pasitelkus vertėją taip:
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TELKINIAI

Paminėta pasaulio lietuvių vienybės diena

Simbolinę Pasaulio lietuvių vie-
nybės dieną iš Vilniaus geležin-
kelio stoties buvo išlydėti 15-

osios ekspedicijos ,,Misija Sibiras
2016” dalyviai. Šios misijos globėja –
Prezidentė Dalia Grybauskaitė. Šiais
metais komanda, sudaryta iš 16 pilie-
tiškų jaunų žmonių, keliaus į vieną to-
limiausių ir svarbiausių lietuvių trem-
ties vietų – už Šiaurinio poliarinio rato
esančią Igarką, kur yra išlikusios vie-
nos didžiausių lietuvių kapinių bu-
vusios SSRS teritorijoje.

Valstybės vadovė pabrėžė ir sim-
bolinę Pasaulio lietuvių vienybės die-
nos svarbą.

,,Šiandien, Pasaulio lietuvių vie-
nybės dieną, mintyse ištieskime ran-
ką kiekvienam tautiečiui šioje plane-
toje. Kad ir kur šiuo metu esame, mus
visus jungia ir vienija Lietuva – mūsų
bendra Tėvynė”, – sakė Prezidentė.

Ekspedicijos dalyvius sveikino ir
premjeras Algirdas Butkevičius, pa-
brėždamas istorinės atminties puose-
lėjimo būtinybę. ,,’Misija Sibiras 2016’
dalyviai – verti pagarbos. Šiandien, ve-
dini pareigos ir meilės Tėvynei, Jūs iš-
vykstate į garbingą misiją, padėsian-
čią išsaugoti istorinę atmintį. Dėkoju
už žygdarbį, kurį atliksite Lietuvai ir
mums ir linkiu didžiausios ištver-
mės”, – tokie ministro pirmininko
sveikinimo žodžiai perduoti ekspedi-
cijos dalyviams.

Atkelta iš 1 psl.

Stogastulpis ženklina užsienyje
gyvenančių lietuvių solidarumą su
Tėvyne ir vienybę su tauta bei Lie-
tuvos valstybės atkūrimo 100-mečio
minėjimų pradžią. Stogastulpio au-
torius – Kolumbijos Lietuvių Ben-
druomenės pirmininkas tautodaili-
ninkas Aleksas Eugenijus Kulvietis.

Pasak Seimo vadovės, pagamin-
tas iš ąžuolo – Lietuvių tautos vie-
nybės ir tvirtybės simbolio – stogas-
tulpis mums ir ateinančioms kar-
toms liudys apie svetur gyvenančių
tautiečių solidarumą su tėvyne ir
vienybę su tauta.

Alkas.lt

Apie istorinės atminties puoselėjimą primena pilietiški jaunuoliai

Į Sibiro platybes išlydimi 15-osios, jubiliejinės, ekspedicijos dalyviai.  Dainiaus Labučio nuotraukos

Išlydėti jaunuolių atvyko ir politikai (iš d.): Krašto apsaugos ministras Juozas Olekas, ES atstovas Rusijoje Vygaudas Ušackas, prof.
Vytautas Landsbergis. 

Lietuvai 2018 metais ruošiantis
minėti Lietuvos valstybės atkūrimo
šimtmetį, istorinės atminties išsau-
gojimo klausimus kuruojanti vyriau-
sybinė komisija šiai istorinei ekspe-
dicijai šiemet skyrė 12 tūkst. eurų.

,,Misija Sibiras” projekto metu da-
lyviai vyksta į apleistas Sibiro vietoves
susitikti su dar ten tebegyvenančiais

lietuvių tremtiniais ir sutvarkyti ap-
leistas kapavietes. Projekto tikslas –
jaunosios kartos pilietiškumo bei di-
džiavimosi savo valstybe jausmo ug-
dymas. Šiemet dalyvauti ekspedicijo-
je norą pareiškė 800 dalyvių.

Primename, kad 1932 metų vasario
7 dieną Kaune įkurtos Draugijos už-
sienio lietuviams remti iniciatyva lie-

pos 17-oji, tai yra S. Dariaus ir S. Gi-
rėno žūties diena, pasirinkta kaip
Amerikos, o vėliau ir viso pasaulio lie-
tuvių vienybės minėjimo data.

2013 m. kovo 30 d. Seimas įtraukė
liepos 17-ąją – Pasaulio lietuvių vie-
nybės dieną – į atmintinų dienų sąra-
šą. 

ELTA

Susitiko lietuviai iš viso pasaulio. Pirmame plane – PLB valdybos ekonomikos komisijos pirmininkė Angelė Kavak (k.) ir LR Seimo pir-
mininkė Loreta Graužinienė.  Rengėjų nuotr.
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Atkelta iš 1 psl.

Penktadienį į Smetonos dvarą be-
sirenkantys dalyviai buvo sutikti te-
atralizuotu vaidinimu ir vaišėmis. Su-
važiavimą šeštadienio rytą atidarė
PLB pirmininkė Dalia Henke, invo-
kaciją pasakė kunigas iš Australijos
Juozas Deveikis. D. Henke  pristatė
valdybą, kraštų pirmininkus, vice-
pirmininkus, jaunimo sąjungų atsto-
vus, Lietuvos valdžios atstovus, sve-
čius.

Tarp suvažiavimo dalyvių buvo
JAV Lietuvių Bendruomenės (LB)
Krašto valdybos  pirmininkė Sigita
Šimkuvienė ir LISS programos daly-
viai, LR Seimo ir PLB komisijos narys
Kęstutis Eidukonis, buvusi PLB pir-
mininkė Danguolė Navickienė, PLB
valdybos ekonomikos komisijos pir-
mininkė Angelė Kavak, buvęs amba-
sadorius JAV Žygimantas Pavilionis ir
kt.

Buvo įteiktos dvi padėkos akty-
vioms ilgametėms bendruomeninin-
kėms, dalyvavusioms visuose suva-
žiavimuose – JAV LB narei, PLB Seimo
narei ir PLB Konfliktų komisijos pir-
mininkei Angelei Nelsienei ir Estijos
LB pirmininkei Cecilijai Rasa Unt.
Lietuvių Fondo (LF) atstovas Lietuvoje
Leonas Narbutis perskaitė LF valdybos
pirmininko Mariaus Kasniūno svei-
kinimą, linkintį suvažiavimo daly-
viams ,,tvirtai žengti lietuvybės puo-
selėtojų taku, gerbti savo intelektualinį
turtą, jį saugoti ir juo dalintis”. 

Suvažiavimo dalyvius pasveikino
į atidarymą atvykęs buvęs ambasado-
rius JAV Ž. Pavilionis, paraginęs pa-
saulio lietuvius žymiai aktyviau bal-
suoti. Jis sakė tikįs, kad būsimame Sei-
me, jei bus išrinktas, galės pasiekti dvi-
gubos pilietybės sprendimo rezultatų
– jei ne visiems, tai bent jau ES ir
NATO šalių lietuviams. Bet be akty-
vaus užsienio lietuvių balsavimo re-
zultatų, pažymėjo Ž. Pavilionis, to pa-
siekti bus sudėtinga.

Posėdžių Taujėnų dvaro salėje
metu kalbėta apie PLB XV valdybos
prioritetus ir veiklą 2016–2018 metais,
diskutuota apie lietuvių bendruome-
nių darbo organizavimą, motyvavi-
mą, aptarti LR Seimo ir PLB komisijos
darbo rezultatai baigiantis Seimo ka-

Būrėsi bendruomenių atstovai iš keturių žemynų

Plojimais sutiktas Lietuvių Fondo atstovas Leonas Narbutis. Arūno Teišerskio nuotr.

Žygimantas Pavilionis ragina pasaulio lietuvius aktyviai balsuoti Seimo rinkimuose. PLB pirmininkė Dalia Henkė (v.) su apdovano-
tosiomis Angele Nelsiene (k.) ir Cecilija Rasa Unt (d.). 

dencijai, lituanistinio švietimo per-
spektyvos, lietuvių bendruomenių
įvaizdis Lietuvoje. Taip pat pristatyta
PLB akcija „Registruokis ir balsuok
2016” ir pasiruošimo rinkimams į LR
Seimą veiksmai. Neužmiršti ir Lietu-
vos valstybės atkūrimo šimtmečio mi-
nėjimo projektai, aptartas pasirengi-
mas 2018 m. Lietuvos šimtmečio dainų
šventei. Suvažiavimo dalyviai supa-
žindinti su„Globalios Lietuvos” prog-

ramos įgyvendinimo iššūkiais, nau-
jienomis Lietuvos turizmo srityje.

„Labai smagu, kad suvažiavimui
pasirinkta Ukmergė, miestas, kuris
man yra labai svarbus ir susijęs su
mano praeitimi”, – sakė Kolumbijos LB
pirmininkas tautodailininkas Alek-
sas Eugenijus Kulvietis, sekmadienį
Taujėnuose atidengto stogastulpio au-
torius. Gimęs ir augęs Medellin, Ko-
lumbijoje, nuo 2004 m. A. E. Kulvietis

gyvena Kretingoje. Jo senelis ir įkvė-
pėjas lietuvių išeivis tapytojas Euge-
nijus Ginvill-Kulvietis, kilęs iš Uk-
mergės apylinkių, buvo Prezidento
Antano Smetonos kaimynas.

Suvažiavimą rėmė Lietuvių Fon-
das, Ukmergės rajono savivaldybė ir
Lietuvos Respublikos užsienio reikalų
ministerija.

PLB  ir ,,Draugo” info

PLB pirmininkė D. Henke (antra iš k.) ir JAV LB Krašto valdybos pirm. Sigita Šimkuvienė
(antra iš d.) su jaunimo sąjungų atstovais.                         Arūno Sartanavičiaus nuotraukos
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VAKARŲ  KRANTAS

MARYTĖ S. NEWSOM

Metai prabėgo greitai ir ramiai. Pripratę
prie mokyklos tvarkos, kas šeštadienį
visi atlikdavome savo pa rei gas ir ėjome
pirmyn sukalbėję bendrą maldą, pa-
gerbę Amerikos vė liavą, sugiedoję Lie-
tuvos himną ir pa siklausę dienos pra-
nešimų.

Pradėjome metus pakilia nuotai-
ka ir turėdami tikslą – švęsti
mūsų mylimos Šv. Kazimiero

parapijos 75-ąjį, o bažnyčios – 65-ąjį ju-
biliejų. Skatinome dalyvavimą para-
pijos veik loje, suprasdami, kad be pa-
rapijos mokykla vargu ar tiek metų
būtų išsilaikiusi. Dėkojame globėjui
kun. Tomui Karanauskui už parapijos
pa talpas, užleidžiamas mokyklai, 25
mo kytojams ir talkininkams, Tėvų
ko  mitetui su geru viršininku Linu Venckumi, iž-
dininke Jūrate Gulbi nie ne, Tauru Radveniu, Danute
Pa kuckiene, Augiu Gedgaudu ir mūsų svarbiau-
siems žmonėms – mo ki niams ir tėveliams.

Metai buvo ypatingi mokytojų tobulinimosi pa-
stangomis: mokytojos sėmėsi žinių kitų lituanistinių
mokyklų konferencijose, o direktorė dalyvavo „Com-
munity Heritage School Conference”, Washington,
DC. Tai organizacija, kurios tikslas yra jungti įvai-
rių tautybių paveldo mo kyklas. Paaiškėjo, kad lie-
tuviai savo mokyklas organizuoja gan gerai ir jo mis
rūpinasi. Suorganizavome labai sėkmingą Vakarinio
pakraščio mokytojų konferenciją, pavadintą „Išsikal -
bėkime”. Mokinių ir tėvelių simpoziume dalyviai
gvildeno klausimą: „Kaip technologija veikia mano
gyve nimą ir lietuvybės išlaikymą”.

Jautėm naujai atvykusio Lietu vos Respublikos
Los Angeles genera linio konsulo Dariaus Gaidžio ir
konsulato darbuotojų šiltą paramą. Ma lonu mokyk-
loje matyti Renatą Gai die nę su sūneliais Dominyku
ir Po vi lu, nors jie dar privalo neakivaizdi niu būdu na-
muose atlikti papildomas Lietuvos mokyklų reika-
laujamas pa mokas. Konsulas ir jo žmona Renata, vi-
ce konsulas Gediminas Sereika ir žmo na Laima skai-
tė paskaitas vyriausiose klasėse. Dėkojame. 

Kiekvienais metais sulaukiame netikėtų svečių.
Šiais metais lankėsi: kun. Remigijus Butkevičius,
kun. Kęs tutis Dvareckas, vysk. Eugenijus Bartulis,
LR Seimo narys Raimundas Paliukas, „Aukso žu-
vies” istorijos kny gų leidyklos atstovė Sigita Pūkie -
nė, dr. Dalia Cidzikaitė, „Manėm, kad greit grįšim”
knygos redaktorė,  svei ko gyvenimo puoselėtojas Ne-
rijus Brazdžiūnas, mokytojos iš Čikagos, Bostono ir
San Francisco bei mo ki nių seneliai ir giminės. Vi-
siems su pasididžiavimu rodėme savo mokyklą ir
įdomius, užsiėmusius mokinius. Vyriausiųjų klasių
mokiniai, vadinami seminaristais, taip pat susilaukė
įdomių prelegentų: Dalilės Polikaitie nės, Daivos

Los Angeles Šv. Kazimiero lituanistinės mokyklos
2015–2016 mokslo metams pasibaigus

Venckutės, Gabrielės Ur bonaitės, Eleonoros Jonu-
šienės, dr. Jo lantos Aritz, Gidos Urbonienės ir kitų.

Neišvengėme ir liūdnesnių aki mirkų, netekę šei-
mos ar visuomenės nario – parapijietės Marytės Še-
pikai tės ir kitų. Stengėmės palaikyti ir paguosti vie-
ni kitus, prisimindami ir Lietuvos vaikus Vilniaus
„Vilties an gelo” vaikų centre, kuriam skyrėme su-
rinktus pinigus iš labai smagaus labdaros renginio
„Blusų turgus”. Be to, mok. Aušros Rosegard ini-
ciatyva surinkome šimtą porų kojinių vieti niams be-
namiams. Į prieglaudą jas nuvežė mokytoja ir klasės
mokiniai. Vėlinių proga, kaip ir kasmet, aplan kėme
lietuvių kapus, papuošdami juos trispalvėmis ir gė-
lėmis.

Sutvirtinimo sakramento kandidatai atstovavo
lietuviams Los Ange les arkivyskupijos metinėse
tarptau tinėse Mišiose Marijos Angelų katedroje.
Pasidžiaugėme kalėdinės eglu tės programa, talen-
tingais daininin kais, deklamatoriais, „Gintarėlių” or-
kestrėliu. Dėkojame mok. Rimai Ve ličkienei ir dr.
Kristinai Kazlaus kienei. Lietuvos Nepriklausomybės
šventes ir sausio 13-osios jubiliejų prisiminėme is-
torinio turinio minėjimais ir pamokomis. Mokytojas
Dau ras Dargis paruošė istorinę laiko juostą, kuri vaiz-
davo Lietuvos kelią į nepriklausomybę. Keli drąsūs
moki niai  ir mokytojai pirmą kartą rašė Lietuvos na-
cionalinį diktantą. Kon sulas Darius Gaidys apdo-
vanojo moksleivius ypatingais raštais, sveikinda mas
jų drąsą ir pasiryžimą.

Motinos dienos proga sveikino me mamytes ir
juokėmės, kai scenoje jos nugalėjo tėvelius žinių var-
žybose. Šalia įprastos mokslo programos mo kiniai
buvo paruošti sakramentams – Susitaikymui, Pir-
majai komunijai, Sutvirtinimui. Dėkojame moky-
tojoms Tarai Barauskaitei ir Žydrai van der Sluys.
Pastaroji mokinius ruo šė Sutvirtinimui net dvejus
me tus. Pradėję Dievo Gailestingumo metus siunti-
nėjome Kristaus paveikslą ir maldas įvairių mokinių

šei moms. Dalyvavome Švietimo tary-
bos piešinių ir rašinių konkursuose.
Liu cė Memėnaitė ir Gintaras Baipšys
pelnė premijas.

Suspėjome išleisti dailų, spal ving -
ą metraštį, sudarytą mok. Sigitos Ne-
wsom su viltimi, kad ateinančios kar-
tos domėsis mūsų nuveiktais jaunat-
viškais darbais lietuvybės labui. 

Birželio pirmą šeštadienį atsi svei-
 kinome su devyniais abiturientais,
baigusiais 12-ąją klasę: Arija Em pake-
ryte, Gintu Kazlausku, Nina Kasputy-
te, Luku Ragu, Tomu Pečiu liu, Matu
Gajausku, Aiste Remeikai te, Kristina
McKenna, Emilijum Gin talu (prisidė-
jo dvyliktoje klasėje). Mokytoja Vitalija
Virbukienė juos nuoširdžiai mokė ir
globojo visus metus. Konsulas ir mo-
kyklos direktorė abiturientams įteikė
atestatus ir konsulas dar visus apdo-
vanojo svei kinimo raštais ir kepurėmis

su Lie tuvos emblema. Šia proga gauti svei kinimai iš
LR Švietimo ir mokslo ministerijos, o direktorei įteik-
tas ypa tingas sveikinimo laiškas iš Seimo nario R. Pa-
liuko. Geru  mokyklos lankymu pasižymėjo dvidešimt
penki mokiniai. Nepraleidusiems nė vieno šešta-
dienio bus sumažinti mokslapinigiai ateinančiais
mokslo me tais. Praėjusiais metais įsteigtą mo kyklos
steigėjo prel. Jono Kučingio premiją už gerą moky-
mąsi ir ypatingą krikščionišką dvasią pelnė Arija Em-
pakerytė. Direktorės premiją už uolumą moksle
pelnė Aistė Remei kai tė, kuri, nors jau yra pradėju-
si uni versitetines studijas, nuotolio bū du baigė dvy-
liktą klasę. Onos Razu tienės premija įteikta Ninai
Kaspu tytei už meilę lietuviškam šokiui ir dainai ir
už uolų dalyvavimą įvairioje veikloje.

Californijos Lietuvių kredito unija („California
Lithuanian Credit Union” – CLCU) kiekvienam abi-
 tu rientui atidarė taupymo sąskaitą su 100 dol. indė-
liu. Iškilmėse sveikino me ne vien abiturientus. Visų
klasių mokiniai buvo pagerbti ir pavaišinti „B&I
Overseas Trading” įmonės pa dovanotais „Dadu” ir
„Bandi” ledais.

Ačiū tėvų komitetui: Linui Venc kui, Danutei Pa-
kuckienei, Augiui Gedgaudui, Taurui Radveniui, Jū-
ra tei Gulbinienei. Dėkojame rėmėjams: Gražutės Si-
rutienės fondui per Albi ną Markevičių, „Oak Tree
Founda tion”, LA LB, Lietuvių Fondui, Tau tinių
namų valdybai, CLCU, Nijolei ir Vitaliui Lember-
tams, Danai Paškevi čie nei, Donatui Indai (B&I Tra-
ding) ir kitiems. 

Tik daugelio rankų dėka galime vieningai ir sėk-
mingai veikti. Už da rome dar vienus mokslo metus.
Į Šo kių šventę, mokyklos apdovanoti rank pinigiais,
keliavo 50 mokinių, lydimų mok. Danguolės ir Val-
do Var nų, kur šokiu ir daina jie pasitiko vasarą.

Marytė Newsom – LA Šv. Ka zi mie ro lituanistinės
mokyklos direktorė.

Iš k.: abiturientai Matas Gajauskas, Arija Empakerytė, direktorė Marytė Newsom, abitu-
rientai Kristina Mckenna, Emilijus Gintalas, Aistė Remeikaitė, klebonas kun. Tomas Ka-
ranauskas, mokytoja Vitalija Virbukienė. Empakerių šeimos albumo nuotr. Atsisveikiname su mokykla.    Sigitos Newsom nuotr.

Mokytojai ir tėvų komiteto nariai. Sėdi iš kairės: Rima Veličkienė, Vilma Jeneliauskienė,
Indraja Jonušonienė, Danguolė Varnienė, Aldona Kudirkienė, Elina Venckienė, Evelina Ke-
dienė, Raimonda Hencz, Laima Gajauskienė. Stovi: Linas Venckus (tėvų komiteto pirmi-
ninkas), Matas Gajauskas, Arvydas Jakeliūnas, Danutė Pakuckienė (tėvų komiteto narė),
Viktoras Ralys, Reda Perevičienė, Rasa Paliulienė, Gailė Hayden, Vitalija Virbukienė, Ma-
rytė Newsom, Gida Urbonienė, Jurgita Warren, Dalia Jasaitis, Tauras Radvenis (tėvų ko-
miteto narys). Tomas Hencz nuotr.



2016 LIEPOS 19, ANTRADIENISDRAUGAS 7

ALGIS VAŠKEVIČIUS

Ryški, linksma ir švytinti – tokia į Pasaulio lietuvių jau-
nimo susitiki mą Prienų rajone atvyko garsiausia lie-
tuvė aktorė Ruta Lee, vienintelė iš lietuvių turinti savo
žvaigždę Holly woode Žvaigždžių alėjoje. Nors per vi-
 sas renginio dienas dažnai lijo, pū tė šaltokas vėjas,
viešnios pasirodymas privertė užmiršti blogą orą.

82-uosius einanti aktorė, kine suvaidinusi per 150
vaidmenų visus sužavėjo savo energija, gražia

lietuviška kalba su dzūkišku akcentu bei pasakoji-
mais, kuriais pasidalino su maždaug 4 tūkstančiais
jaunimo iš įvairiausių pasaulio šalių. Renginio or-
ganizatoriai, pakvietę šią žvaigždę į Lietuvą, tikrai
neapsiriko, o su vyru Webster Lowe atvykusi akto-
rė atsi vežė ir dar vieną garsią šeimą – žino mą Jung-
tinių Amerikos Valstijų televizijos ABC7 vedėją
George Pen nacchio, kuris yra laimėjęs tris Emmy ap-
dovanojimus ir jo žmoną dizainerę Erin. Dabar
kiekvieną viešnagės Lietuvoje dieną jo socialinio
tinkla;apio „Facebook” puslapis mir ga įdomiau-
siais vaizdais iš Lietuvos.

Kol susirinkusieji laukė vieš nios, ekrane buvo
rodomi filmų, ku riuose Ruta Lee yra vaidinusi, iš-
trau kos, taip pat akimirkos iš jos žvaigž dės suteiki-
mo prieš 10 metų Holly woode Žvaigždžių alėjoje, kad-
rai iš 2007 metų aktorės viešnagės Lietu vo je, kai LR
prezidentas Valdas Adam kus ją apdovanojo ordino
„Už nuopelnus Lietuvai” Riterio kryžiumi. Tada bu -
vo pirmas kartas, kai ji grįžo į Ne priklausomą Lie-
tuvą, prireikė dar be veik dešimt metų, kol atvyko vėl,
bet dabar žada lankytis dažniau.

Visi jau iš tolo pamatė ryškiai rau dona skrybė-
le pasipuošusią akto rę, kuriai iki tribūnos teko eiti
per hipodromą. R. Lee nusiėmė aukšta kulnius ba-
telius, kurių kulniukai smi go į pjuvenas ir žygiavo
basa, pa keliui pajuokavusi, kad ji „nebijo arklio šū-
dukų”. 

„Jūs visi tokie gražūs, pavydžiu jums jūsų jau-
nystės. Mano lietuvių kalba nėra gera, retai ją namuose
nau doju, bet perduodu jums visiems daug gerų dienų
nuo lietuvių bendruomenės Californijos valstijoje, nes
tą jiems pažadėjau”, – pasisveikino garsi aktorė.

Toliau televizijos ABC7 žurnalistas G. Pennac-
chio kalbino ją angliš kai, ir šia kalba ji atsakinėjo.
Aktorė džiaugėsi, kad didžioji renginio daly vių da-
lis gimė taikos metu ir sakė ti kinti, jog jaunimas iš-
moks ir brangins istoriją, kraują ir prakaitą, kurį jų
tėvai ir seneliai įdėjo į Lietuvą, kad visi galėtume būti
laisvi ir gy venti taip, kaip norime. 

„Mes pamirštame trėmimus į Si birą, badą, žu-
dynes. Man patinka žy dai, turiu tarp jų daug drau-
gų – jie niekada neleidžia pamiršti, kad Hit leris nu-
žudė šešis milijonus žydų. Bet nepamirškime krikš-
čionių, juk retai kalbama apie 35 milijonus, kuriuos
nužudė Josifas Stalinas ir jo pakalikai. Aš gimiau Ka-
nadoje, bet brangi nu Lietuvos žemę ir tikiuosi, kad
Die vas amžinai laimins Lietuvą. Lais  vė čia tokia nuo-
stabi, palyginus su 1964 metais, kai pirmą kartą bu-
 vau čia. Tada Lietuva buvo tamsi, ne draugiška,
liūdna vieta, aplink daug alkoholikų, nes ‘samagonas’
buvo vie  nintelė šiluma”, – prisiminė R. Lee. 

Aktorė papasakojo, kad ją lydintis Hollywoodo
žurnalistas G. Pen nacchio yra labai garsus Ameri-
koje, jis veda „Raudonojo kilimo” iškilmes  prieš „Os-
karų” įteikimą, turi daug apdovanojimų už savo dar-
bą. Tai, kad šis žmogus nutarė aplankyti Lietuvą, yra
nuostabu, nes jis parengs laidų apie savo viešnagę. 

„Į Los Angeles oro uostą mus palydėjo George su
savo žmona Erin, kuri yra dizainerė ir siuva mano
vi sus drabužius, įskaitant ir šią suk nelę, kuria esu
pasipuošusi. Prieš registruojantis į lėktuvą ji ištraukė
iš krepšio dar vieną gražią suknelę ir pasakė, kad ją
turiu pasiimti. Atsa kiau jai, kad negaliu pasiimti, nes
la gaminai jau supakuoti ir priduoti, o tada ji nusi-
šypsojusi atsakė, kad pati paims tą suknelę, nes
skrenda kartu su mumis. Tai buvo neįtikėtinai ma-
 loni staigmena, nes jie pasiėmė pen kias dienas atos-
togų ir ryžosi patys pamatyti tą Lietuvą, apie kurią
nuolat šneku”, – pasakojo aktorė.  

Ruta Lee prisiminė, kaip džiau gėsi, kai prieš de-
šimtmetį gavo savo žvaigždę Hollywoode. Tai jos
mama nusprendė, kad Ruta bus Lietuvos atsakas jau-
nutei Amerikos aktorei Shirley Temple. „Jūs tos
žvaigždės neatsimenate, bet ji buvo tokia garsi kaip
Britney Spears”, – paaiškino dabartiniam jauni-

Rutos Lee žvaigždė nušvietė Lietuvos padangę

mui aktorė. „Mano vaikų darželio auklėtoja pasakė
ma mai, kad esu kitokia nei kiti vaikai. Persikėlėme
į Californiją, pradėjau lankyti mokyklą Hollywoode,
kur ma no bendraklasė buvo Lana Turner ir kitos bū-
simos žvaigždės”.

Ji ypatingai džiaugėsi, kad toji jos žvaigždė
Žvaigždžių alėjoje yra priešais kažkada veikusį
kino teatrą, kuriame ji iš pradžių nuvesdavo žiū rovus
į savo vietas, pasišviesdama ži bintuvėliu, o vėliau dir-
bo ir kasinin ke, tačiau skaičiavo blogai, tad buvo at-
leista. Tada su ašaromis akyse savo darbdaviams ji
pasakė, kad vieną die ną sugrįš į kino teatrą trium-
fuoda ma. Taip ir nutiko – dabar ten šviečia jos
žvaigždė. „Žinau, kad lietuviai, kai ten nuvažiuoja,
ieško tos žvaigž dės ir ją randa. Aš pati gana retai ten
apsilankau jos apžiūrėti, o kai būsite Hollywoode, at-
sineškite skudurėlį ir nuvalykite mano žvaigždę, kad
ji nuo lat žibėtų?” – šį Rutos prašymą jaunimas pa-
lydėjo plojimais ir juoku. 

Linksmas temas keitė liūdnos – R. Lee prisimi-
nė savo jaudinančią senelių tremtinių istoriją, kai jos
senelis mirė pakeliui į Sibirą, į kurį buvo vežamas
gyvuliniu vagonu. „Jis nušalo kojas. Kai jam nuėmė
batus, kartu nusilupo ir oda. Jį išsodino iš vagono,
jis mirė. Močiutė liko gyva, nors bandė nusižudyti.
Kai vėliau jai buvo leista grįžti į Lietuvą, gimtinėje
ji nieko neberado – šeimos namus Aly taus rajone,
Dauguose buvo užėmęs kažkoks partijos veikėjas. 

Močiutė gyveno lūšnelėje Klaipė doje, mano
mama iš Amerikos jai siųs davo siuntinius – kavos,
taukų, taip pat drabužių, į kuriuos įsiūdavo suvy-
niotų dolerių banknotų. Kartą gavome laišką, kurį
parašė mano teta, nes močiutė nemokėjo rašyti. Mo-
čiutė pasakojo, kad buvo pas gydytoją, kuris ją išvarė
namo ir pasakė, kad ji vis tiek greitai mirs. Močiu-
tė dėkojo už mūsų siuntinius ir sakė, kad bus palai-
dota su mūsų atsiųstais rūbais. Skaičiau ir širdis ply-
šo, turėjau kažką daryti. 

Buvo visiškai aišku, jog turiu pa daryti viską, kad
močiutę atsivežčiau į Ameriką. Visi manė, kad man

ne pavyks, bet po kelių mėnesių pastan gų ir skam-
bučio pačiam Nikitai Chruš čiovui man pavyko – mo-
čiutę leido išsivežti. Kai vėl nuvykau į Lie tuvą ir ją
parskraidinau į Ameriką, ji oro uoste pabučiavo žemę
ir pasakė ‘Hello, America’. Dievas po visų vargų jai
davė ten dvejus metus, du mėnesius ir dvi dienas gy-
venimo. Nedaug, o kai susitiksime ten, aukštybėse,
paklausiu jo, kodėl tik tiek. Bet dar ne dabar, po ke-
leto metų”, – sakė R. Lee.

Aktorė pasakojo ir apie savo labdaringą veiklą,
kuriai ją įkvėpė reli gingumas. Jau daug metų ji ne-
mažą savo laiko dalį skiria labdaros projektams Hol-
lywoodo aktorių 1955 metais įsteigtoje organizacijoje
„The Tha lians”, kurios veikloje dalyvauja per 50
metų ir padėjo surinkti per 50 milijonų JAV dolerių
žmonėms su proto negalia. 

„Dievas davė dvi rankas – vieną tam, kad pa-
dėtume sau, kitą – kad pa dėtume savo artimiesiems.
Tikiu, kad tai man padės patekti į dangų. Į savo lab-
daros organizacijos vakarą net dvidešimt metų įkal-
binėjau atvykti garsų aktorių ir režisierių Clint East-
 wood, bet jis vis atsisakinėjo. Galiau siai man trūko
kantrybė, sakau – Clint, mūsų gimtadienius skiria
vie na diena, aš gimusi gegužės 30 dieną, tu 31-ąją, tai
padaryk man gimtadie nio dovaną ir atvyk, o jis at-
sakė, kad jam gimtadienio dovana būtų leidimas ne-
atvykti. Bet galiausiai jis at vyko ir renginys praėjo
puikiai, su rinkome daug aukų”, – prisiminė R. Lee. 

Aktorė papasakojo, kad jau maždaug dešimt
metų rašo atsiminimų knygą, bet vis niekaip ne-
baigia, nes pritrūksta laiko diktuoti tekstus, nes kiek-
viena diena yra užimta įvairiausiais dalykais. R. Lee
mielai priėmė pasiūlymą Lietuvoje nusifilmuoti
po puliariame televizijos seriale „Gimi nės”, pridū-
rusi, jog jei vaidmuo būtų nuolatinis, į Lietuvą ji at-
vyktų kasmet. Dar vienas pageidavimas – kad jos šia-
me seriale kuriama herojė bū tų šiek tiek pašėlusi, nes
„blogas mer ginas vaidinti smagiau nei geras”.

Nukelta į 9 psl.

Ruta Lee su „Misija Sibiras” dalyviais ir Vygaudu Ušacku (d.)                                                                A. Vaškevičiaus nuotraukos

R. Lee pabendravo ir su į festivalį atvykusiais Amerikos lietuviais.
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LIETUVA  IR PASAULIS

Susirūpinimas dėl išpuolių prieš lietuvius
Vilnius/Londonas (ELTA) – Lon-

done užsienio reikalų viceministras
Mantvydas Bekešius Jungtinės Kara-
lystės (JK) imigracijos ministrui Ro-
bert Goodwill išreiškė susirūpinimą
dėl padažnėjusių išpuolių prieš šioje
šalyje gyvenančius lietuvius. Naujai
paskirtas R. Goodwill pirmadienį ap-
silankė Lietuvos ambasadoje Londone.

„Ypač didelį dėmesį viceministras
atkreipė į atmosferą mokyklose, kur
vaikai užgauliojami ne tik bendra-
mokslių, bet kartais ir mokytojų ar
tėvų. Vadovaujantis JK vidaus reika-

lų ministerijos pateikta statistika, 10
procentų neapykantos apraiškų yra
prieš vaikus”, – rašoma Užsienio rei-
kalų ministerijos (URM) išplatintame
pranešime.

Anot URM, R. Goodwill pažymėjo,
kad JK griežtai smerkia nepagarbaus
elgesio atvejus ir netoleruos jokių kse-
nofobinių apraiškų. Ministras taip
pat patikino, kad, kol Londonas ves de-
rybas su Briuseliu dėl išstojimo iš ES
sąlygų, Lietuvos piliečiai JK gyvens to-
kiomis pačiomis sąlygomis, kaip ir
iki šiol.

Kaunas (ELTA) – Kaune Lietuvos
vyrų krepšinio rinktinės vyriausiasis
treneris Jonas Kazlauskas paskelbė
dvylika žaidėjų, kurie bus registruoti
Rio de Janeiro olimpinėms žaidynėms,
ir du atsarginius, kurie toliau ruošis su
komanda.

Dvylikos žaidėjų sąraše nebus Ar-
tūro Milaknio ir Vaido Kariniausko pa-
vardžių, tačiau jie, kaip atsarginiai žai-
dėjai, toliau liks su komanda, keliaus
į Ispaniją, Argentiną ir Braziliją – ten
rinktinė dar sužais penkerias kontro-
lines rungtynes. Jiems galimybė pa-
pildyti olimpinį dvyliktuką atsirastų,
jeigu kuris nors iš registruotų žaidėjų
patirtų traumą arba susirgtų.

„Šie du žaidėjai nepateko į dvy-
liktuką todėl, kad kiti kandidatai ob-
jektyviai buvo geresni už juos”, – tre-
nerių štabo sprendimą komentavo J.
Kazlauskas.

Lietuvos rinktinės sudėtis: Mantas

Kalnietis, Adas Juškevičius, Jonas
Mačiulis, Renaldas Seibutis, Domantas
Sabonis, Antanas Kavaliauskas, Pau-
lius Jankūnas, Robertas Javtokas, Jo-
nas Valančiūnas, Mindaugas Kuz-
minskas, Marius Grigonis, Edgaras
Ulanovas. 

Vilnius (ELTA) – Generalinis pro-
kuroras Evaldas Pašilis susitikęs su
JAV ambasados Lietuvoje Politikos ir
ekonomikos skyriaus vadovu Ryan
Campbell aptarė birželį paskelbtus JAV
Valstybės departamento rengiamos
Prekybos žmonėmis ataskaitos rezul-
tatus. Tokią ataskaitą šis departamen-
tas rengia jau šešioliktus metus iš eilės.

Pasak R. Campbell, Lietuva šių
metų ataskaitoje pateko į geriausiai
vertinamų šalių grupę. Ataskaitoje
pažymima, kad per metus Lietuva pa-
darė ženklią pažangą net keliose labai
svarbiose srityse: patraukiant prekei-
vius žmonėmis baudžiamojon atsako-

mybėn, apsaugant aukas, taip pat vyk-
dant prevencinę veiklą.

Susitikime pabrėžta, kad XXI am-
žiuje vykstanti prekyba žmonėmis
perima moderniausias šio amžiaus
technologijas, įgyja vis naujas išraiš-
kas bei formas, tačiau į šią šiuolaiki-
nę vergiją patenkančių žmonių, kurių
didelė dalis dar vaikai, patiriamos
tiek fizinės, tiek psichologinės kančios
išlieka nesuvokiamai baisios lygiai
taip pat, kaip ir prieš kelis šimtmečius.
Todėl visų valstybių pastangos stabdyti
šį nusikalstamą reiškinį turi tik stip-
rėti, siekiant veikti greitai, koordi-
nuotai ir vieningai.

Ankara („Draugo” info) – Po žlu-
gusio pučo Turkijos prezidentas Recep
Tayyip Erdogan pareikalavo JAV iš-
duoti arba suimti pamokslininką Fet-
hullah Guelen. Jis su savo reikalavimu
kreipėsi tiesiogiai į Prezidentą Ba-
rack Obama. Jei JAV ir Turkija iš tik-
rųjų yra strateginės partnerės, B. Oba-
ma privalo veikti, pareiškė R. T. Er-
dogan. 

Turkijos prezidentas buvusį savo
sąjungininką, o dabar mirtiną priešą
F. Guelen kaltina mėginimu įvykdyti
perversmą. Emigracijoje JAV gyve-
nantis islamo pamokslininkas kalti-
nimus atmetė ir griežtai pasmerkė
dalies kariškių surengtą pučą. 

F. Guelen mano, kad mėginimas
įvykdyti perversmą galėjo būti insce-
nizuotas. Jis paragino Turkijos gy-
ventojus nevertinti teigiamai karinės
intervencijos. Demokratijos esą nega-
lima pasiekti kariniais veiksmais. 

Pasak JAV valstybės sekretoriaus

John Kerry, JAV vertins Turkijos pra-
šymą dėl F. Guelen išdavimo. 

Naujaisiais pranešimais naktį iš
liepos 15 į 16 žuvo 290 žmonių, iš kurių
apie 100 sukilėliai, ir apie 6 000 žmonių
suimta. Tarp suimtųjų kariniai vei-
kėjai, teisėjai, prokurorai.

Rio de Janeiras (ELTA) – Likus
trims savaitėms iki olimpinių žaidynių
Rio de Janeire pradžios Brazilijos sau-
gumo pajėgos surengė plataus masto
antiteroristines pratybas. Deodoro ge-
ležinkelio stotyje miesto šiaurinėje
dalyje kariai mokėsi, kaip elgtis iš-
puolio atveju: du menami teroristai su-
kėlė sprogimą, į įvykio vietą atskubė-
jo kariai. Galiausiai sraigtasparniu
nusileido specialusis dalinys ir štur-
mavo traukinį.

Vasaros olimpinės žaidynės Rio de
Janeire vyks nuo rugpjūčio 5-os iki 21-
os dienos.

Kariuomenės antiteroristinio da-
linio vadas generolas Mauro Sinott

pratybas pavadino „labai naudingo-
mis”. Už žaidynių saugumą atsakin-
gas Cristiano Barbosa Sampaio pa-
brėžė, kad kol kas nėra duomenų apie
konkrečią grėsmę. Nepaisant to, sau-
gumo pajėgose galioja padidinta pa-
rengtis.

Remiantis ligšioliniais planais,
olimpiados dienomis saugumu rūpin-
sis 47 000 policininkų ir 38 000 karių. Į
žaidynes laukiama atvykstant pusės
milijono turistų. 

Be kita ko, sugriežtinta skren-
dančiųjų vidaus reisais saugumo kont-
rolė. Keleiviai ir jų bagažas bus tikri-
nami pagal tokius pat standartus, kaip
tarptautiniuose skrydžiuose.

Vilnius (BNS) – Valstybinė kultū-
ros paveldo komisija (VKPK) kreipėsi
į įvairias šalies institucijas, diploma-
tines atstovybes ir lietuvių bendruo-
menes užsienyje prašydama suteikti tu-
rimos medžiagos ar informacijos apie
svetur esantį Lietuvai svarbų paveldą.

Lietuva, iki šiol neturinti valsty-
bei reikšmingų kilnojamųjų ir nekil-
nojamųjų kultūros vertybių sąrašo,

jau sulaukė medžiagos iš Lietuvos am-
basadų Danijoje, Suomijoje, Brazilijo-
je, Kinijoje, Vokietijos ir Estijos lietu-
vių bendruomenių. 

Kultūros ministras Šarūnas Bi-
rutis mano, kad Lietuvoje būtina įsteig-
ti specializuotą kultūros vertybių pa-
ieškomis užsiimančią instituciją, ana-
logišką esančioms užsienio valstybėse,
pavyzdžiui, Lenkijoje.

Dauguma britų nenori antrojo referendumo
Londonas (Alfa.lt) – Dauguma

britų yra prieš dar vieną balsavimą dėl
savo šalies narystės Europos Sąjungoje
(ES), rodo apklausos. Remiantis pa-
skelbtais rezultatais, 57 procentai res-
pondentų pasisako prieš dar vieną
„Brexit” referendumą. 

Birželio 23-iąją vykusiame refe-

rendume 52 proc. Jungtinės Karalystės
rinkėjų balsavo už pasitraukimą iš
Bendrijos. Daug ES šalininkų tada pa-
reikalavo naujo balsavimo. Atitinkamą
peticiją pasirašė 4 mln. žmonių. Tačiau
naujoji ministrė pirmininkė Theresa
May jau atmetė antrojo referendumo
galimybę. 

Paskelbta Lietuvos krepšinio rinktinės sudėtis

Pažanga stabdant prekybą žmonėmis

Skaičiuos užsienyje esančias vertybes 

Vilnius (Sveikatos apsaugos mi-
nisterijos info) – Lietuvos gydymo
įstaigose su kyšiais susiduria kas ant-
ras pacientas. Prastesnė padėtis Eu-
ropos Sąjungoje yra tik Rumunijoje. 

Tikimasi, kad pasitikėjimo tele-
fonas pagerins padėtį sveikatos srity-
je Lietuvoje. „Tai yra pasitikėjimo te-
lefonas, jo pagrindinė mintis yra tokia,

kad visgi jis turėtų būti skirtas ko-
rupcijos apraiškoms mažinti, – sakė
sveikatos apsaugos ministras Juras Po-
žela. – Mūsų tikslas ir mano kaip mi-
nistro uždavinys yra labai aiškus – nu-
lis tolerancijos bet kokioms korupcijos
formoms.”

Visą parą veikiančio pasitikėji-
mo telefono numeris 8 800 66004.

Pasitikėjimo telefonas medicinoje

J. Kazlauskas paskelbė galutinį olimpinės ko-
mandos sąrašą.   Delfi.lt nuotr.

Reikalauja JAV išduoti F. Guelen

Rio de Janeire – antiteroristinės pratybos

Paryžius (BNS) – UNES-
CO į Pasaulio paveldo sąrašą
įtraukė prancūzų ir šveicarų
architekto Le Corbusier dar-
bus.

Į sąrašą įtraukta 17 vietų
septyniose valstybėse – Pran-
cūzijoje, Šveicarijoje, Belgi-
joje, Vokietijoje, Argentinoje,
Japonijoje ir Indijoje, – sie-
kiant pademonstruoti pasau-
linę Charles-Edouard Jean-
neret-Gris, geriau žinomo
kaip Le Corbusier, darbų sferą.

1887 metais Šveicarijoje gimęs ar-
chitektas būdamas 20 metų persikėlė
į Paryžių, o 1920-aisiais pasivadino Le
Corbusier, perėmęs šį slapyvardį iš vie-
no iš savo protėvių.

Le Corbusier, funkcionalių beto-
ninių pastatų pionieriaus, tarp kurio
darbų yra ir gyvenamasis kompleksas
Marselyje „La Cite Radieuse” („Spin-
dulingasis miestas”), yra laikomas
vienu ryškiausių modernizmo archi-
tektūros pradininkų. 

Jo parengti urbanistiniai projek-
tai su funkcionaliais daugiabučiais

parkų aplinkoje tris dešimtmečius
darė didžiulę įtaką Prancūzijos poka-
rio miestų planavimo politikai.

Vis dėlto jos buvo atsisakyta 1973-
iaisiais, kai tapo aišku, kad daug tokių
gyvenamųjų zonų padaro miestą be-
veidį ir slogų. 

Praėjusiais metais kilo skanda-
las dėl Le Corbusier, kai žurnalisto Xa-
vier de Jarcy knygoje „Le Corbusier:
prancūzų fašizmas” („Le Corbusier, un
fascisme francais”) buvo atskleista
faktų apie garsaus kūrėjo ryšius su fa-
šistais ir sąsajas su pronacišku Pran-
cūzijos Vichi režimu.

UNESCO įvertino Le Corbusier darbus

F. Guelen įtariamas perversmo organizavi-
mu. Vikipedia.com nuotr.

Le Corbusier kūryba įtraukta į Pasaulio paveldo sąra-
šą.                                                                     Archdaily nuotr.



92016 LIEPOS 19, ANTRADIENISDRAUGAS

ViDAUS liGOS 

AKiŲ liGOS

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

Joliet, IL 60435
Tel. 815–741–3220

DR. ŽIBUTĖ ZAPARACKAS
DR. PAUL KNEPPER
Akių ligos – chirurgija

150 E. Huron, Suite 1000
Chicago, IL 60611
Valandos susitarus
Tel. 312–337–1285

DAntŲ GYDYtOjAi

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

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

DR. JOVITA KERELIS
DANTŲ GYDYTOJA

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

Tel. 708–598–8101

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 

Pagerbtas iškilių kunigų 
– A. Svarinsko, J. Zdebskio ir B. Laurinavičiaus – atminimas

Jis prasidėjo bendra malda prie
monsinjoro A. Svarinsko kapo
Duks tynos kapinėse. Po to Di-

džiosios ko vos apygardos partizanų
parke pa šven tinti du nauji kryžiai,
skirti re zistentams kunigams J. Zdebs-
kiui ir B. Laurinavičiui. Giedojo miš-
rus po li tinių kalnių ir tremtinių cho-
ras „Tremtinys”.

Vidudienį šv. Mišias aukojo vys ku-
pas Jonas Kauneckas, koncelebravo at-
vykę vyskupai ir kunigai, giedojo Vil-
niaus Gailestingumo šventovės jau-
nimo ansamblis.

Po šv. Mišių visi renginio da ly viai
ir svečiai pakviesti pasivaišinti koše.

Popietę vyko konferencija, skirta
trijų iškilių kunigų   – monsinjoro A.
Svarinsko, J. Zdebskio ir B. Laurina-
 vičiaus – atminimui. Konferencijos
me tu ir po jos skambėjo partizanų
dai nos, kurias atliko aktorius ir re ži-
sierius Arnoldas Jalianiauskas, folk-
loro ansamblis „Vilniaus Ūla”, Vil-
niaus įgulos karininkų ramovės folk-
loro ansamblis „Vilnelė”, Vil niaus
Gailestingumo šventovės jaunimo an-
samblis.

Monsinjoras A. Svarinskas, eida-
 mas 90-uosius metus, mirė 2014 m.
liepos 17 d.

A. Svarinskas gimė 1925 m. Uk-
 mergėje, 1942–1946 m. mokėsi Kauno
kunigų seminarijoje. 1946 m. pava sa rį
A. Svarinskas išėjo pas partizanus, ap-
rūpindavo juos spauda ir medika-
mentais. 1946 m. gruodį jis buvo areš-
tuotas ir nuteistas 10 metų pataisos la-
gerio ir 5 metus tremties Komijos sri-
tyje. 1954 m. vyskupas Pranciškus Ra-
manauskas lageryje slapta suteikė
jam kunigo šventimus. Grįžęs į Lietu -
vą, A. Svarinskas buvo nuteistas ant-
 rą kartą už antisovietinės literatūros
laikymą. 1958–1964 m. kalėjo Mordo vės
lageriuose.

Vėliau A. Svarinskas bendradar-
biavo pogrindiniame leidinyje „Lie tu -
vos Katalikų bažnyčios kronika”, bu -

vo vienas iš Katalikų komiteto ti kin-
čiųjų teisėms ginti įkūrėjas.

Už pogrindinę antisovietinę veik-
lą, jaunimo ugdymą katalikiška dvasia
1983 m. A. Svarinskas buvo areštuotas
trečią kartą ir nuteistas 7 me tams
griežtojo režimo lagerio ir 3 me tams
tremties. 1983–1988 m. jis kalėjo griež-
to režimo lageriuose. 1988-ųjų lie pą
buvo paleistas ir ištremtas į Vo kietiją
be teisės grįžti į tėvynę. 1988–1990 m.
jis lankė lietuvių kolonijas visame
pasaulyje.

Lietuvai paskelbus nepriklauso-
 mybę, A. Svarinskas grįžo į tėvynę,
dirbo kardinolo Vincento Sladkevi-
 čiaus kancleriu, 1991–1995 m. buvo
Lie tuvos kariuomenės vyriausiasis
kapelionas. 1991 m. A. Svarinskas bu -
vo išrinktas Aukščiausiosios Tary-
 bos-Atkuriamojo Seimo deputatu, vė-
liau buvo Lietuvos partizanų, šau lių,
politinių kalinių ir tremtinių ka pelio-
nu, Kavarsko (Anykščių r.) klebonu.

1981 m. lapkričio 24 d. KGB agen-
tų judrioje Vilniaus sankryžoje ne-
 aiškiomis aplinkybėmis nužudytas
kunigas disidentas B. Laurinavičius
(1913–1981) buvo vienas ryškiausių
okupuotos Lietuvos disidentų, Lietu-
 vos Helsinkio grupės narys, sovietų
laikais kovojęs už žodžio laisvę, teisę
į religinius įsitikinimus, persekiotas
sovietų specialiųjų tarnybų. Atkūrus
Nepriklausomybę, šviesios atminties
kunigo nuveikti darbai ir atminimas
buvo pagerbti disidento žuvimo vie to-
je – jo vardu pavadintame skvere Kal-
varijų, Žalgirio ir Verkių gatvių sank-
ryžoje pastatytas ąžuolinis kop lyts-
tulpis. Šalia esanti transporto stotelė
pavadinta kunigo B. Lauri na vičiaus
vardu. Kunigas B. Laurina vi čius 2000
m. įrašytas į Katalikų Baž nyčios pa-
saulio kankinių sąrašą.

Kunigas J. Zdebskis (1929–1986)
daug kartų važiavo į misijas Pavol gy-
 je, Kazachstane ir kitose SSRS vieto vė-
se. Jis ten lankė sąžinės laisvės ka li-

Monsinjoras Alfonsas Svarinskas. J. Vaiškūno nuotr.

nius, tikinčius jaunuolius sovietinėje
armijoje. J. Zdebskis buvo akty vus
pogrindinės religinės spaudos leidybos
organizatorius ir rėmėjas. 1978 m.
drauge su kitais kunigais įkūrė Ti-
kinčiųjų teisėms ginti katalikų ko mi-
tetą. Kunigas J. Zdebskis so vieti nės

valdžios buvo nuolat sekamas ir per-
sekiojamas, du kartus nuteistas už
vaikų katekizavimą. 1986 m. J. Zdebs-
kis įtartinomis aplinkybėmis žuvo
autoavarijoje. 

ELTA

Šeštadienį Didžiosios kovos apygardos partizanų parke Ukmergės rajone mon-
sinjoro Alfonso Svarinsko antrųjų mirties metinių proga vyko monsinjoro ir dvie-
jų Lietuvos laisvės kovotojų – kunigų Juozo Zdebskio ir Broniaus Laurinavičiaus –
atmini mui skirtas renginys. 

Atkelta iš 7 psl.

Susirinkusieji garsiajai aktorei
taip pat pateikė nemažai klausimų. Su-
 laukusi komplimentų, kad visada yra
pasipuošusi, ryški ir elegantiška, R.
Lee juokavo, kad tokia yra nuo gimi-
mo: „Mano mėgstamiausia spalva –
spindinti. Jaunosios aktorės, jau ži no-
 mos iš vaidmens filme ‘Sangailės va-
sara’ Aistės Diržiūtės paklausta, ką pa-
tartų jauniems aktoriams, ji pa tarė
visų pirma įgyti kuo geresnį išsilavi-
nimą ir visada galvoti, iš ko pragyvens,
kol lauks gerų vaidmenų, kurių būna
ne taip ir daug. 

Paklausta, ar dar yra koks nors
svajonių vaidmuo, kino žvaigždė at sa-
kė, jog tokio vaidmens jau turbūt nėra.
„Suvaidinau kone visus vaidmenis
miuzikluose, kurių norėjau. Miuziklai
– mano mėgstamiausia sritis. Niekas
neprilygsta gyvam bendravimui su
publika”, – sakė ji ir atsisveikindama
jausmingai ragino puoselėti lietuvybę
bei suvokti savo vertę.

„Būti lietuviu – ypatinga. Ma nau,
gimėme su ypatingu genu. Lie tuvius
vienija suvokimas – jei dirbi labai
sunkiai, sieki savo tikslų, yra prizai,
kuriuos taip gali pelnyti. Ne svarbu, ko-
kioje srityje. Lietuviai yra darbštūs
kaip niekas kitas pasaulyje. Ir geriau
už visus moka išsaugoti savo dole-
rius”, – juokėsi R. Lee.

Po oficialaus susitikimo aktorė

dar bendravo su gerbėjais, noriai su
jais fotografavosi. Jos vyras W. Lowe
tuo metu bendravo su buvusiu Lie tu-
 vos ambasadoriumi JAV, dabartiniu
Europos Sąjungos atstovybės Rusi-
 joje vadovu Vygaudu Ušacku. Amba sa-
dorius aktorei pristatė jaunimo ini-
ciatyvą „Misija Sibiras”, kai jauni
žmonės  vasaromis   keliauja į Sibirą
ir lanko tremtinių vietas bei kapus.
Aktorė   užrašė  vieną  atviruką,  ku-
ris nu keliaus ten gyvenantiems lietu-
viams.  

Išgirdusi, kad trumpai ją nori pa-
 kalbinti ir „Draugo” korespondentas,
aktorė maloniai mane apkabino, nu si-
fotografavo ir sakė, kad „Draugą” ji la-
bai vertina, nes šis laikraštis visada
buvo ir yra svarbus lietuvių bendruo-
menei. „Draugas” man yra daug pa-
dėjęs įgyvendinant savo planus, tad esu
jam labai dėkinga. Labai džiaugiuosi
nuostabia Lietuva, siunčiu visiems
Amerikoje daug linkėjimų ir kviečiu
patiems kuo dažniau čia  atvažiuoti”,
– sakė aktorė.

R. Lee su vyru Lietuvoje ruošėsi
praleisti dar keletą dienų. Ji susitiks
su Prezidentu Valdu Adamkum, o taip
pat „Neringos” restorane prieš išvyk-
dama į namus suruoš pokylį savo gi-
minaičiams, kurių pakviesta aštuo-
nios dešimtys. Tikėtina, kad aktorę,
kuri prisipažino svajojanti apie Lie-
tuvos pilietybę, netrukus vėl bus ga-
lima išvysti Lietuvoje.

Rutos Lee žvaigždė nušvietė 
Lietuvos padangę
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Olimpinės ugnies apšviesti (5)
Tęsinys.
Pradžia liepos 9, 12, 14 ir 16 d. laidose

ARVYDAS STIRNA

2008 m. Pekinas, Kinija.
XXIX olimpiados žaidynės

Į Kinijos sostinę išvyko iki šiol
gausiausia sportininkų delegacija –
71. Gausiausias buvo lengvaatlečių bū-
rys su du kartus olimpiniu čempionu
Virginijumi Alekna – 18.

Išlepinęs aistruolius aukš čiau siais
apdovanojimais, V. Alekna šį kar tą tu-
rėjo tenkintis tik bronzos medaliu. Re-
zultatu liko nepatenkinti ne tik aist-
ruoliai, bet ir pats sporti ninkas: „Ga-
lima kaip nori svarstyti, bet turint du
olimpinius aukso me dalius, bronza
yra tarsi pralaimėjimas. Pekine man
nepa vyko įgyvendinti to, ko siekiau.
Bet ką darysi. Toks jau tas sportas”
(„Lietuvos rytas”, 2008.08.21). Bet pa-
svarstykim. Tai pui kus pasiekimas.
Disko metimo sektoriuje varžėsi 37
atletai ir tik du buvo geresni už mūsų
nedidelės ša lies sportininką. O likusieji
34? Bet kuris iš jų būtų be galo lai-
mingas pa sikeitęs vietomis su Virgi-
lijumi, ne kalbant apie tuos didžiųjų
sportinių valstybių, Vo kietijos ir Ru-
sijos, atsto vus, kurie nuo nugalėtojų
garbės pakylos liko tik per žingsnį.

Olimpiniu čempionu tapęs estas
Gerdas Kanteris: „Man dar toli iki to-
 kios karjeros, kokią turėjo V. Alekna.
Jis yra žmogus, kuris pakėlė disko
metimą į tokį aukštą lygį. Turiu būti
jam labai dėkingas” („Lietuvos ry tas”,
2008.08.20). 

To Lietuvos olimpinio sporto isto-
 rijoje dar nebuvo: lietuvaitė buriuoto-
ja tapo olimpine vicečempione!

Buriavimas Lietuvos aistruoliams
nepopuliari sporto šaka, tad iki žai-
dynių tikrai nedaug kas žinojo Ginta-
rę Volungevičiūtę. Bet kai iš 700 km
nuo Pekino nutolusio pajūrio miesto
Čingdao atskriejo žinia, kad „Lazer Ra-
dial” klasės jachtų varžybose švie-
siaplaukė lietuvaitė iškovojo sidabro
medalį, iš džiaugsmo suspurdėjo lie-
tuvių širdys. Ne vienas pradėjo dau-
giau domėtis šia sporto šaka. Ne vienas
ir įsimylėjo, bet gražuolė jau buvo ati-
davusi savo širdį buriuotojui iš Brazi-
lijos Robertui Scheidt‘ui, o po žaidynių
atidavė  ir ranką, išvyko į vyro gimti-
nę. Bet tautos numylėtine ji išliko.

G. Volungevičiūtė: „Po finišo ne ga-
 lėjau patikėti, kad jau viskas... Ne žino-
jau, ką dabar daryti. Ar jau tikrai vis-
kas baigta? Dar vis nesuvokiau, kad da-
bar prasideda ilgai laukta šventė”
(„Lietuvos rytas”, 2008.08.20).

To Lietuvos olimpinio sporto isto-
rijoje dar nebuvo: ant garbės pa kylos
stovėjo du Lietuvos vienos individua-
lios sporto šakos atstovai, į vir šų kilo
iš karto dvi trispalvės. Tik Tautinės
giesmės negirdėjome, nes at kaklioje ko-
voje Edvinas Krungol cas ir Andrejus
Zadneprovskis nepajėgė iš pirmos vie-
tos išstumti ruso Andrejaus Moisejevo.
Tačiau pra virkdė Kinijos aistruolius,
į ketvir tąją vietą nustumdami jų pen-
kia kovininką Zhengua Qianą, kuris po
keturių rungčių buvo antras.

E. Krungolcas, tarsi atsirevan šuo-
 damas už nesėkmę Atėnuose, prieš pa-
skutinę rungtį – bėgimą, vie na koja jau
buvo ant garbės pakylos. Kitaip rei-
kalai klostėsi A. Zadne provs kiui. Pir-
moje šaudymo rungtyje jis buvo 17-tas,
fechtavime – 24-tas, tad likusiose rung-

tyse teko kovoti iš paskutiniųjų. Viskas
spren dėsi pa sku ti nėje rungtyje – bė-
gime. Nors jo rezultatas šioje rungty-
je buvo tik tryliktas, bet už penktą vie-
tą plaukiant ir antrą jojant sukauptų
taškų atsargos užteko užkopti ant gar-
bės pakylos trečiojo laiptelio. A. Zad-
neprovskis: ,,Nemeluosiu, šiandien
tikrai nieko nesitikėjau. Buvo ilgas ki-
limas iš pra garo aukštyn” („Lietuvos
rytas”, 2008.08.22).

To Lietuvos olimpinio sporto is-
torijoje dar nebuvo: mūsų imtyni nin-
kas iškovojo olimpinį medalį. Pra de-
dant Barselona, visose žaidynėse tu-
rėjome šios sporto šakos atstovų, ta-
 čiau medaliais jie nedžiugino. Le dus
pralaužė Mindaugas Mizgaitis ant
graikų –- romėnų imtynių kilimo iš-
kovojęs bronzinį apdovanojimą. M.
Mizgaitis: „Aš tiek metų būdavau ket-
virtas. Tiek metų sportavau, bet am-
žinai sėdėdavau tribūnoje, kai vykda-
vo apdovanojimai. O dabar pats sto-
vėjau ant pakylos” („Lietuvos rytas”,
2008.08.16).

2012 m. Londonas, 
Didžioji Britanija.

XXX olimpiados žaidynės

Londonas – pirmasis miestas, ku-
 riame Olimpinės žaidynės rengiamos
trečią kartą. Čia sportininkai varžėsi
IV ir XIV olimpiadų žaidynėse 1908 ir
1948 metais.

Į Londoną delegavome devyniais
sportininkais mažiau nei į Pekiną,
bet medalių parsivežėme tiek pat –
pen kis. Tiesa, šį kartą jų praba žy miai
aukštesnė: du aukso, vienas si dab ro ir
du bronzos.

Tikra sensacija tapo penkiolik-
metės Rūtos Meilutytės pergalė Olim-
 pinio parko plaukimo centro baseine.
Besistengiančios pro džiaugsmo aša-

 ras nusišypsoti su aukso medaliu ant
krūtinės mergaitės nuotrauka ap skrie-
jo pasaulio laikraščius ir žurnalus.
Prie televizijos ekranų atsirado net to-
kių, kurie pirmą kartą išgirdo, kad yra
tokia Lietuva. Jeigu iki šiol sporto
pasaulyje Lietuvos vardas asocijavosi
su Algirdo Šociko, Ar vydo Sabonio,
Virgilijaus Aleknos pavardėmis, tai
nuo šiol prie jų pri sidėjo ir Rūta Mei-
lutytė.

Pasigirdo balsų, kad Rūta atsisa-
 kys Lietuvos pilietybės, nes britų spau-
doje pasirodė apgailestaujantys straips-
niai, kad ji – ne Jungtinės Ka ralystės,
kurios mieste Plymouth tre niruojasi

pas trenerį Jonathaną Ruddą, pilietė.
Į tai Rūta atsakė nedvejodama: „Jie ap-
gailestauja, aš – ne. Nebūsiu britė. Tai,
kad čia gyvenu, nieko nereiškia. Visą
laiką būsiu lietuvė, niekada nekeisiu
pilietybės. Šiandien jau ne kartą ma-
nęs to klausė. Kvailas klausimas”
(„Lietu vos rytas”, 2012.08.01).

Rūtos pergale džiaugėsi ne tik
lietuviai, bet ir latviai bei estai. Latvių
žurnalistas G. Kreiceris tvirtino: „Lat-
vijoje Rūtos sėkme visi džiau gėsi ne
mažiau nei Lietuvoje... Skai tytojai
mus užvertė reikalavimais, kad ką
nors įdomaus parašytume apie ne-
girdėtą lietuvaitę, kuri verkė laimėjusi
plaukimą po plaukimo” („Lietuvos
rytas”, 2012.08.16). Nuo latvio neatsi-
liko ir estas A. Vaheris: „Estai di-
džiuojasi, kad Baltijos šalyse yra tokia
plaukikė R. Meilutytė. Ji tapo ne Lie-
tuvos žvaigžde, o Baltijos šalių sporto
vėliava. Jos pa sirodymas išgarsino
ne tik Lietuvą, bet ir visas tris mažas
Baltijos šalis” („Lietuvos rytas”,
2012.28.16)).

Po tokių žodžių negaliu nekalbė-
ti apie dar vieną momentą, susijusi su
šia pergale. Lietuvoje egzistuoja ka-
tegorija žmonių, tituluojančių save
ketvirtąja valdžia, kurie nesugeba
džiaugtis kartu su visais ir jiems gera
tik tada, kai yra blogai. Tai – nelai min-
gi žmonės. Pasipylė straipsniai apie
,,apgailėtiną Lietuvos plaukimo ba-
zių būklę”, pasirodė nuotraukos, vaiz-
duojančios daugiau nei prieš pen kias-
dešimt metų statyto ir neeksploatuo-
jamo Vilniaus atviro plaukimo basei-
no griuvėsius. Įvairūs laik raščiai, ko-
mercinės televizijos var žėsi tarpusa-
vyje, kas parodys daugiau blogo. Klau-
simų, ar taptų olim pine čempione,
jeigu gyventų Lietu voje, ar ne per ma-
žai finansiškai padėjo Lietuva ruo-
šiantis žaidynėms ir panašių sulaukė
iš žiniasklaidos atstovų naujoji čem-
pionė. Garbė jai, kad, nepaisant jauno
amžiaus, sugebėjo atsispirti provoka-
cijoms: „Ne ver ta svarstyti, kas būtų,
jeigu būtų. Dabar turiu puikias sąlygas
ir tikiuosi, daugiau lietuvių sporti-
ninkų gaus tą patį. Talentingų žmonių
pas mus yra... Ruošiantis olimpiadai
pa dėjo daug ir daugiau net negalėčiau
prašyti” („Lietuvos rytas”, 2012.08.01).

Be pergalingo plaukimo 100 me trų

Gintarė Volungevičiūtė

Mindaugo Mizgaičio varžovas prispaustas prie kilimo.

Rūtos Meilutytės pergalė Olimpinio parko plaukimo centro baseine. 



krūtine, Rūta dalyvavo 50 ir 100 metrų
plaukimuose laisvu stiliumi. Jiems ji
specialiai nesiruošė, į juos žiūrėjo
kaip į papildomus ir aukštų rezultatų
nesitikėjo.

Antrąjį aukso medalį į Lietuvą
par sivežė Laura Asadauskaitė. Pasi kei-
tus šiuolaikinės penkiakovės tai syk-
lėms, kai varžybų pabaigoje rungty-
niaujama iš karto dviejose rungty se,
bėgime ir šaudyme, pirmoji į star tą sto-
ja lyderė pagal trijų rungčių re zultatus.
Kitos sportininkės pasku ti nę rungtį
pradeda priklausomai nuo atsilikimo
nuo lyderės, taškus konvertavus į se-
kundes. Prieš pasku tinę rungtį Laura
su brazile Y. Marqhues buvo lyderės,
bet greitai išryškėjo lietuvės prana-
šumas ir, nors bėgime su šaudymu pa-
sirodė prasčiau (šeštas rezultatas), su-
kauptos taškų at sargos užteko pirmai
kirsti finišo liniją. 

Jevgenijus Šuklinas, irkluoda mas
vienvietę kanoją, 200 metrų distancijoje
pelnė sidabro medalį. Po sidabrinio fi-
nišo sportininkas juokavo: „Kol kas esu

antras, bet reikia nuo ko nors pradė-
ti...” („Lietuvos rytas”, 2012.08.13).

Po Dano Pozniako ir Jono Če pulio
Mechike iškovotų medalių, 44 metus
laukėme, kada ant garbės pa kylos pa-
matysime mūsų boksinin ką. Pagaliau
sulaukėme. Evaldas Pe trauskas svorio
kategorijoje iki 60 kilogramų nesun-
kiai iškopė į pusfinalį, kur pralaimėjo
Pietų Korėjos boksininkui Han Sun-
Cheol. Prieš šį susitikimą Evaldo tre-
neris baiminosi, kad pusfinalio kova
bus ,,nešvari”, nes varžybas stebės
korėjiečio tėvas, vienas iš tarptautinės
bokso mė gėjų asociacijos (AIBA) at-
stovų. Kaip rodo praktika, tokiais at-
vejais teisėjai neretai pataikauja fe-
deracijos atstovams. Ypač tai liečia
Azijos atstovus. Taip ir atsitiko. Teko
tenkintis bronzos medaliu.    

Dar vieną bronzos medalį Lietu vai
pelnė imtynininkas Aleksandras Ka-
zakevičius. Netgi saugodamas pirma-
me susitikime sumuštą antakį, kovojo
ryžtingai, iškopė į pusfinalį, kur pra-
laimėjo būsimam čempionui Roman
Vlasov iš Rusijos. Po pralai mėjimo ne-
nuleido rankų ir paguodos imtyje dėl
trečiosios vietos ryškiai (4:0) įveikė
daną M. O. Madsen. Spor tininkas, ku-
ris kiekvieną teisėjo pra nešimą apie jo
pergalę palydėdavo salto šuoliu, ne-
stokojo humoro jausmo, po varžybų pa-
daręs išvadą: ,,Pasirodo, ir su viena aki-
mi galima laimėti medalį” (,,Lietuvos
rytas”, 2012.08.06)...

Ilgas gavosi pasakojimas, bet ne-
abejoju, kad netrukus jis pailgės. Tikiu,
kad Lietuvos sportininkų krū tines pa-
puoš olimpiniai medaliai, kad tolima-
jame Rio skambės Lietu vos himnas ir
stiebu kils trispalvė.

Pabaiga
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Laura Asadauskaitė

L. V. Reivydas, gyvenantis Porter Ranch, CA, atsidėkodamas už
kalendorių, „Draugui” paaukojo 200 dol. Esame labai dėkingi už Jūsų
dosnią paramą.

Brian J. Simnick, gyvenantis Cedar Lake, IN, 100 dol. auką skiria
kun. John Vilučio atminimui. Nuoširdžiai Jums dėkojame už dosnią auką.

Linas ir Audronė Norušiai, gyvenantys Homer Glen, IL, kartu su
metinės „Draugo” prenumeratos mokesčiu atsiuntė 100 dol. laikraščio lei-
dybos išlaidoms sumažinti. Nuo širdžiai dėkojame, kad skaitote mūsų
laikraštį ir dosniai remiate.

N. N. iš Čikagos, paaukojo 75 dol. „Draugo” leidybos išlaidoms suma -
žinti. Nuoširdus ačiū už dosnią paramą.

Močiute Akvilina Laucius nuo-
 šir džiai dėkoja Vlado Krivic-
ko fondui už kūrybingų, pa-

sižyminčių vie no kiais ar kitokiais ta-
lentais mokslei vių rėmimą ir skatini-
mą. Šių metų birželio mėnesį A. Lau-
cius buvo liudininkė gražios šventės,
kuri vyko Radviliškio Lizdeikos gim-
nazijoje: buvo apdovanojami V. Kri-
vicko fondo premijų laimėtojai, tarp jų
ir A. Lau cius anūkė Greta Morkytė, tuo
pačiu metu jai buvo įteiktas ir dešim-
tos kla sės baigimo pažymėjimas. Gre-
ta savo talentą atskleidė dailiajame
čiuoži me. Ji savo pasiekimais neeilinėje
sporto šakoje garsina mokyklą, ra joną.
Greta ne tik talentinga, darbšti. Ji su-
geba suderinti mokslą, treniruo tes,
varžybas ir skiria gana daug lai ko per-
duodama dailiojo čiuožimo pas laptis ir
grožį jaunesniems moksleiviams.

Apdovanojimus įteikė Radviliš kio
Lizdeikos gimnazijos direk to riaus pa-
vaduotoja ugdymui Ina Baja rauskienė.

Padėka Vlado Krivicko fondui

Greta Morkytė (d.)  džiaugiasi  V. Krivicko fondo jai skirta premija. 
A. Lauciaus asmeninio albumo nuotraukos

JAV gyvenantis buvęs Radviliš kio Liz-
deikos gimnazijos auklėtinis Vladas Krivickas
premiją „Mokiniai mokiniams” įsteigė 2012
m. Tai jau ketvirtasis šio fondo apdovanoji-
mas.                                                            – Red.

A † A
Inž. dr. ALEKSANDRAS

KONDRACKIS-JANKŪNAS
1918.09.22–2016.07.17

Mirė Cicero, IL.
Gimė Sankt-Peterburge, Ru-

sijoje. Tėvas Aleksandras Kond-
 rac  kis caro armijos karininkas,
vėliau Nepriklausomybės kovų
daly vis, Lietuvos karininkas,
motina Teklė Matusevičiūtė,
1863 m. su kilimo dalyvio duktė.

Mokėsi Alytaus, Jurbarko
gimnazijose, kur jo tėvas buvo
vie tos policijos vadas. 1936 m.
baigė Jurbarko gimnaziją ir įsto-
jo į Kau no Karo mokyklą.

Besimokydamas Karo mo-
kykloje jis pasižymėjo kaip spor-
ti nin kas, lengvaatletis-šuolinin -
kas, Lietuvos trišuolio rekordininkas, tarptautinių varžybų Ry-
goje ir Varšuvoje nugalėtojas.

1939 m. baigęs XX Karo mokyklos laidą, vėliau tarnavo Lie tuvos
kariuo me nėje. 

Lietuvą okupavus bolševikams, jis paliko kariuomenės gretas. 
Prasi dėjus karui buvo  aktyvus 1941 m. birželio 23 d. sukilimo

Kaune daly vis. Užėjus  vokiečiams,  kurį laiką tarnavo Savi sau-
 gos daliniuose. Vėliau įstojo į Kauno VDU mechanikos fakultetą
ir mokėsi dvejus metus, kol vokiečiai  uždarė universitetą.  Toliau
mokėsi Ber lyno tech. aukš tojoje mokykloje, kurią baigė 1944 m.,
gaudamas inž. diplo mą. 1947 m. Frankfurte prie Maino J. W. Geot-
 he universitete apgy nė tech. mokslų daktaro laipsnį. 1948 m. gavo
pelningą darbą Venesueloje. 1950 m. įvažiavo į JAV. Ilgą laiką dir-
 bo vedamuoju inž. Harvest International Navistar kompanijoje.

Laisvalaikiu labai domėjosi antropologija, archelogija, buvo ak-
ty vus Respublikonų partijos narys, dalyvavo Vydūno fondo veik-
loje. Buvo Venesuelos mokslininkės Jūratės Statkutės-Rosales kny-
gos „Goths and Balts” anglų kalba leidinio mecena tas. Visuomet
dosniai rė mė išeivijos lietuvių organizacijas, baž nyčias.

Liūdi: sūnus Vytautas, marti Rita, anūkai Marijus, Min dau gas,
Ugnė, Renaldo, Eduardo, proanūkai: Matas, Aina, Ula ir visi gi-
minės bei pažįstami JAV, Lietuvoje ir Venesueloje.

A. a. Aleksandras  bus pašarvotas  trečiadienį, liepos 20 d. nuo
3 val. p. p. iki 8 val. v. Suburban  Family laidojimo namuose 5940
W 35st. St. Cicero, IL.

Laidotuvės ketvirtadienį, liepos 21 d. iš laidojimo namų 9 val.
r. velionis bus atlydėtas į Šv. Antano  bažnyčią, kurioje 9:30 val. r.
bus aukojamos šv. Mišios už jo sielą. Po šv. Mišių  a. a. Alek sand-
 ras bus palaidotas Šv. Kazimiero kapinėse.

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

Nuliūdę artimieji

Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel.800-994-7600 arba
www.petkusfuneralhomes.com

www.draugas.org/mirties
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,,Draugo” prenumeratoriai gali skaityti ,,Draugą”
internete be jokio papildomo mokesčio.

Pageidaujantys turėtų parašyti 
apie tai administracijai: 

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

Skaitykite ,,Draugą” greičiau!

Ieškote darbo?
Atvykite į 

Darbo mugę 

Illinojaus senatorius Bill Cun-
ningham, atstovė Fran Hurley ir
Illinojaus darbo saugumo įstaiga

(Illinois Department of Employ-
ment Security) liepos 20 d., trečia-
dienį, ruošia Darbo mugę. Joje da-
lyvaus 78 darbdaviai – Cook Coun-
ty, federalinės, finansinės ir kitokios
įstaigos, turinčios laisvų darbo vie-
tų. Ieškantys darbo galės susitikti ir
pasikalbėti su darbdaviais, sužino-
ti apie siūlomo darbo specifiką ir
įteikti savo kvalifikacijų apibūdini-
mą. Reikia atsinešti trumpą auto-
biografiją – reziumė, turėti su savi-
mi tapatybės įrodymo dokumentą.
Taip pat neužmirškite aprangos
kodo – juk einate ieškoti darbo!
Mugė vyks Šv. Kristinos mokyklos
patalpose (St. Christina School) –
3333 W. 110th St., Chicago, IL
60655.  Pradžia – 10 val. r., JAV ve-
teranai priimami nuo 9 val. r. Dau-
giau informacijos suteiks senato-
riaus Cunningham įstaiga tel.  773-
445-8128. „Draugo” info

PAS MUS 
IR

APLINK MUS

� Liepos 20 d., trečiadienį, organizuojama
išvyka į Michigan City, kur aplankysime „In-
ternational Friendship Gardens”. Renkamės
prie Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažny-
čios (6812 South Washtenaw Ave., Chica-
go, IL 60629). Išvykstame 9 val. r., o  su-
grįšime 6 val. v. Vietas prašome užsisakyti
tel. 773-776-4600 (Audra).

� Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasi-
dėjimo bažnyčioje (2745 W. 44th St., Chi-
cago, IL) liepos 24 d. 10 val. r. švęsime 17-
tąjį eilinį metų sekmadienį.  Eucharistijos
šventimą atnašaus kunigas Gediminas Ker-
šys. Kviečiame dalyvauti.

� Liepos 24 d., sekmadienį, 11 val r. Sis-
ters of Immaculate Conception (600 Liber-
ty Highway, Putnam, CT 06260–2503) or-
ganizuojamas piknikas – lietuvių susiartinimo
šventė. Šventė prasidės šv. Mišiomis, vėliau
pietūs, užsiėmimai ir įvairios pramogos. Veiks
lietuviška mugė. Daugiau informacijos el.

paštu: aidask@aol.com (šventės ruošos
komiteto pirm. Aidas Kupčinskas).

� Rugpjūčio 6–12 d., tėvų pranciškonų va-
sarvietėje (Franciscan guest house, 26 Beach
Ave., Kennebunk, ME 04043) vyks Ateitininkų
sendraugių studijų ir poilsio savaitė. Daugiau
informacijos apie programą el. paštu: vy-
gantaite.sabaliene@gmail.com (Monika Sa-
balienė). Kambarius vasarvietėje galima už-
sisakyti el. paštu: info@franciscanguest-
house.com arba paskambinus tel.: 207-967-
4865.

� Rugpjūčio 21–28 d., Neringos stovykloje
(147 Neringa Rd., Brattleboro, VT 05301)
vyks menų ir sveikatingo poilsio stovykla su-
augusiems „Meno8Dienos”. Kviečiame vi-
sus registruotis Neringos internetinėje sve-
tainėje:  neringa.org/lt_forms.html. Smul-
kesnė informacija el. paštu: danguole@kuo-
las.com (Danguolė Kuolienė).

Mielos mamytės, tėveliai, močiutės, seneliai ir vaikeliai!!! Šį rudenį planuojame ati-
daryti lietuvišką mokyklėlę. Norinčius leisti vaikučius į mokyklėlę kviečiame regist-
ruotis el. paštu: dalyciukas@gmail.com arba tel. 630-402-5828. Registruojame iki
rugpjūčio 1 d.

JAV LB  Pietvakarių Floridos valdyba

URM rekomendacija dėl kelionių į Turkiją

Užsienio reikalų ministerija Lietuvos
Respublikos piliečiams rekomenduoja
artimiausiu metu susilaikyti nuo nebū-
tinų kelionių į Turkijos miestus Ankarą
ir Stambulą. Vykstantiems rekomenduo-
jame atidžiai stebėti saugumo situaciją
vietoje ir palaikyti ryšį su savo kelionių
operatoriumi ir/ar aviakompanija. Šiuo metu Turkijoje esančius Lietuvos pilie-
čius raginame vengti masinio susibūrimo vietų, ypač demonstracijų, ir išlikti
budrius. Taip pat rekomenduojame vadovautis vietos valdžios institucijų,
viešbučių ar kelionių organizatorių rekomendacijomis.

Lietuvos ambasados Turkijoje duomenimis, padėtis Turkijoje stabilizavo-
si, Ankaros ir Stambulo oro uostų darbas yra atnaujintas.

Turkijoje esantys LR piliečiai pagalbos gali kreiptis į LR Užsienio reikalų
ministeriją visą parą veikiančiais telefonais  +370 706 5 2444, +37069983537.

Užsienio reikalų ministerija toliau atidžiai stebi situaciją ir yra pasirengusi
tinkamai reaguoti. Rekomendacijos teikiamos, atsižvelgiant į Lietuvos amba-
sados Turkijoje bei   kitų šaltinių teikiamą informaciją, glaudžiai bendradar-
biaujant su kompetentingomis institucijomis bei ES partneriais.
Primename, kad, keliaujant į kitus Turkijos regionus, galioja ankstesnės reko-
mendacijos, kurias galima rasti: http://keliauk.urm.lt/location/turkey .
Informacija dėl įspėjimo lygio nuolat atnaujinama. 

URM info

Pagerbtas S. Dariaus ir S. Girėno atminimas

Liepos 17 d., sekmadienį, Amerikos lietuvių inžinierių ir architektų sąjungos (ALIAS), Amerikos Lietuvių Tarybos (ALT’o) ir Lietuvos
šaulių sąjungos išeivijoje (LŠSI) sukviesti prie Stepono Dariaus ir Stasio Girėno paminklo Marquette Parke, Čikagos lietuviai pami-
nėjo prieš 83-jus metus Soldino miške žuvusių lakūnų atminimą. Prie paminklo kalbėjo ALT’o pirmininkas adv. Saulius Kuprys ir LR
generalinio konsulato Čikagoje pirmoji sekretorė Diana Kopilevič. Buvo padėtas vainikas, o Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažny-
čioje už mūsų tautos didvyrius aukotos šv. Mišios. Jono Kuprio nuotraukos


