
Geriau patylėti ir būti palaikytam kvailiu, negu prabilti ir išsklaidyti visas abejones – Abraham Lincoln
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Ambasadoriai raginami susitelkti naujiems iššūkiams

EPA-ELTA nuotr.

Užsienio reikalų ministras Linas Linkevičius lie-
pos 20 dieną kalbėdamas kasmetiniame Lietuvos
ambasadorių suvažiavime Vilniuje pažymėjo,

kad iškilus naujiems iššūkiams ir uždaviniams, Lietu-
vos diplomatinė tarnyba turi dar labiau susitelkti.

„Paskutinių kelerių metų iššūkių būtų lengvai pa-
kakę dešimtmečiui. Pirmininkavimas ES Tarybai, na-
rystė  JT Saugumo Taryboje, Rusijos agresija Ukraino-
je, sudrebinusi saugumo architektūrą visoje Europoje,

NATO adaptacija ir energetinių projektų sėkmingas įgy-
vendinimas – visa tai dar labiau sutelkė diplomatinę tar-
nybą, leido rasti vidinių resursų ginant mūsų šalies sau-
gumą ir interesus, – sakė ministras. – Lyg šių iššūkių ne-
būtų gana, paskutiniais mėnesiais buvome priversti in-
tensyviai ieškoti sprendimų dėl ‘Brexit’ ir operatyviai
reaguoti į saugumo pavojus mūsų piliečiams įvairiose
užsienio šalyse”.

– 5 psl. 

D. Trump savo partijai žada didelę pergalę

Respublikonai oficialiai iškėlė Donald Trump partijos
kandidatu į JAV prezidento postą. Clevelande vyks-
tančiame suvažiavime antradienį už Trump savo bal-

są atidavė 1 725 delegatai (iš 2 472). Nominacijai būtų pakakę
ir 1 237 balsų.

Respublikonų kandidatas lapkritį vyksiančiuose rin-
kimuose susigrums su buvusia valstybės sekretore Hilla-
ry Clinton, kurią demokratai savo kandidate ketina no-
minuoti suvažiavime kitą savaitę.

Kad D. Trump taps partijos kandidatu, abejonių nebu-

vo, nes milijardierius aiškią delegatų balsų daugumą už-
sitikrino per pirminius rinkimus. Didžioji delegatų dau-
guma privalėjo paisyti šių rezultatų. Partijos suvažiavimo
pradžioje žlugo D. Trump priešininkų mėginimas inicijuoti
laisvą balsavimą dėl kandidatūros.

Po nominacijos paskelbimo D. Trump pasiuntė trumpą
vaizdo žinutę delegatams, kurioje teigė neabejojantis savo
pergale rinkimuose. „Žinoma, mes laimėsime prezidento
postą ir grąžinsime į Washingtoną tikras permainas bei ly-
derystę”, – žadėjo jis.                                                            ELTA

L. Linkevičius: Iššūkių pakaktų dešimtmečiui. Kolegų pokalbis. Kairėje – LR ambasadorius JAV Rolandas Kriščiūnas.
Dainiaus Labučio nuotr.



Anglijos laikraščiai”, ES tikrai subyrės arba išsi-
vaikščios. 

O aš nenoriu, kad ES projektas žlugtų. Nenoriu
vien dėl to, kad žlugus ES vienybei iškiltų pavojus ir
NATO vienybei, mat kariuomenė be tvirtų ekono-
minių pamatų negali išsilaikyti, o žlugus NATO pro-
jektui, Lietuva ir vėl neabejotinai taptų Ru sijos pa-
vergta, okupuota ir rusifikuojama teritorija.

u u u

Dabar lietuviškoje televizijoje gau su pranešimų
apie sunerimusius Didžiosios Britanijos lie-
tuvius – iš vys ar neišvys. Vis dažniau mūsų

tele vizijos parodo videointerviu, ku riuose lietuviai
susijaudinę pasakoja, kaip nukentėjo dėl nei iš šio,
nei iš to prasiveržiančio britų priešiškumo. 

Tikriausiai nėra prasmės ginčy tis, kad tokio po-
būdžio nutikimai ga li mi. Drįstu manyti, kad jų net
padaugės, nepaisant oficialiojo Lon do no pastangų
tramdyti aistras. 

Bet kas kaltas, kad britai tapo pik tesni, priešiš-
kesi, irzlesni (o gal – atviresni)? Ar, užuot britams pri-
kai šiojus jų storžieviškumą, nederėtų pir miausia at-
siprašyti už visas jiems iškrėstas lietuviškas bjau-
rastis? Vie noje Info TV laidoje aštrusis Andrius Už-
kalnis išvardijo, kokių žiaurių nu sikaltimų mūsų tau-
tiečiai yra suren gę Anglijos žemėje. Jau vien jų už-
tenka, kad neturėtume moralinės teisės aršiai pik-
tintis britų reiškiamu nepasitenkinimu. 

Tačiau ir šalia lietuviškų žmog žu dysčių egzis-
tuoja dalykų, dėl kurių nepakenktų atsiprašyti Di-
džiosios Britanijos žmonių. Prisipažinkime, jog
metų metais gyvendami šioje ša lyje dauguma  mūsų
taip ir neparodė me nė mažiausios pagarbos mums
pri glaudusios šalies istorijai, papro čiams, kultū-
rai. Darbo dienomis plu šėdavome gamyklose, šilt-
namiuose, sta tybose, o savaitgaliais – arba mie go da-
vome, arba gerdavome degtinę, arba naršydavome po
parduotves, ieškodami pigesnio maisto ir drabu žių. 

Iš kur apie tai žinau? Pačiam ne taip seniai teko
paragauti emigrantų duonos. Maždaug pusmetį pra-
leidau britų grafystėje Northamptone, pas kui beveik
metus – Danijos sostinėje Kopenhagoje. Taigi mačiau
visokių lie tuvių. Ir tų, kurie dirbo kaip vergai, tau-
pydami kiekvieną sunkiai už dirbtą svarą, ir tų, ku-
rie viską nedelsiant pragerdavo, ir tų, kurie tiesiog
... vegetuodavo, niekur nematydami jokios pras-
mės. Sėkmingųjų, t. y. lai mingųjų, emigrantų, kuriuos
mūsų televizijos mielai reklamuoja, – ne tiek daug.
O tų, kurie būtų parodę bent mažytę pagarbą britų
tradicijoms, – dar mažiau. 

Todėl ir klausiu: ar britams pa tikdavo, kad į jų
šalį atvykusieji vi siškai nesidomi Didžiosios Brita-
nijos rašytojais, teatrais, muziejais?  Pui kiai prisi-
menu: laisvalaikiu klaidžiodamas Northamptono
gatvėmis atsitiktinai aptikau paminklą žuvusiems
britų kariams, prie kurio tąsyk buvo su sirinkęs gau-
sus vietinių gyventojų būrys. Jie atėjo nešini Brita-
nijos ka  ralystės vėliavomis, su gėlių puokš tė mis ran-
kose, jie dainavo dainas, sakė kalbas. 

Minioje nebuvo nė vieno lietuvio. Mes, Nort-
hamptone uždarbiaujantys lietuviai, nesusipratome,
jog ir mums derėjo atvykt pagerbti žuvusiųjų bri tų
karių atminimo. Britai būtų įsi minę – štai ir kelios

dešimtys lietuvių, kurių rankose gėlės, mus
supranta. Būtume pasiuntę bent mažytę,
bent simbolinę žinutę, jog ne vien geria me,
mušamės, „kalame” pinigus ir mo  kame mo-
kesčius. Deja, tokios ži nu tės nepasiuntėme.

O Danijoje – dar blogiau. Iš danų galvų
išmušėme bet kokį nuoširdesnį pasitikėjimą
atvykėliais. Pirmosio mis savaitėmis dir-
bant Kopenhagoje naktiniu paštininku buvo
keista pa tirti, kad danai naktimis nerakina

sa vo namų durų. Į pašto dėžutę brukant laikraščius
kartais durys prasiverdavo. O koridoriuje ant spin-
telių – do kumentai, piniginės, mobilieji telefonai, auk-
sinis žiedas, raktai...

Mes, lietuviai ir latviai, dirbę M–Press firmoje
naktiniais paštinin kais, nevogdavome nei iš butų, nei
iš parduotuvių. Bet kažkas vis tik vogda vo. Dabar da-
nai jau tikrai naktimis užsirakina ir nepatikliai nu-
žvelgia kiekvieną atvykėlį, užsukusį į parduo tuvę: ar
tik jis nepaslėpė po striu kės ar palto skvernu bran-
gios  pre kės?

Tad ar turėsime teisę piktintis danų priešišku-
mu, jei tokių atvejų pa sitaikys? Juk jie pasibaisėjo,
kaip atvykėliai elgėsi Vipperodo miestelio bendra-
butyje. Iš pradžių danai mums leido nemokamai nau-
dotis ir indais, ir televizoriumi, ir minkštasuoliais,
ir virtuve, ir poilsio kambariu. Vis kas – nemokamai.
Bet kai per kelias dienas viskas buvo išvogta, pri-
 šnerkš ta arba sulaužyta, jų pasitikėjimas bei pagarba
atvykėliams ištirpo. Pagrįstai ištirpo. Įsivaizduoju,
kokį šiurpą jiems kėlė Vipperodo miestelio bendra-
butyje keliamos migrantų orgi jos – girtuokliauta,
muštasi, pri vemta, prišiukšlinta. Šiuos dalykus ma-
 čiau savo akimis. Mačiau ne vieną kartą. Ir, beje, lie-
tuvių ir latvių kaltės čia – mažiausia. Daugiausia iš-
gėrę mušdavosi lenkų jaunuoliai.

u u u

Laikas prisipažinti: emigranto duonos esame pa-
ragavę vos ne visi. Arba tiesiogiai, arba ne-
tiesiogiai. Suskaičiavau, kiek mano pažįstamų,

įskaitant buvusius bendradarbius, kursiokus, kla-
siokus ar jų vaikus, anūkus, dirbo ir tebedirba Di-
džiojoje Britanijoje, Norvegijoje ir Vokietijo je. Vos ne
kas penktas. Jei ne jis pats, tai jo vaikai arba anūkai.
Bet keisčiausia, kad niekas iš jų nenori papa sakoti
apie savo emigrantišką patirtį. Net ir anonimiškai.
Ką tai galėtų reikšti? Tik apie nemalonius nutiki mus
žmogus nelinkęs atvirauti.

Net ir sėkminga istorija, labiau įsigilinus, nėra
labai saldi. Buvusio kursioko sesuo ištekėjo už vo-
kiečio verslininko. Vyras – idealus. Ir daug uždirba,
ir dėmesingas žmonai. Ta čiau kursioko sesers lai-
minga nepa va dinsi. Kai gyvena Vokietijoje, ilgisi Lie-
tuvos, kai atvažiuoja į Lietuvą, ilgi si Vokietijos. Žo-
džiu, niekur nesijaučia esant  namuose. 

Jos vaikams jau kitaip susiklos tys likimas. Jų
tikrieji namai bus Vo kietija. Jie auklėjami taip, kad
kuo greičiau pamirštų lietuviškas šaknis. Dirbti-
numo šitaip auklėjant nėra. Tiesiog taip natūraliai
klostosi tėvų, vaikų ir aplinkos santykiai. Buvęs kur-
siokas nejučiom prisipažino, kad jam liūdna – il-
gainiui nesusišnekės su sesers vaikais, ir jokios „dvi-
gu bos pilietybės neprivers jų likti lie tu viais”.

Tik vienas mano pažįstamas, dir bantis Didžio-
sios Britanijos vakaruo se, sutiko smulkiau papasa-
koti, kas tuoj po „Brexit” referendumo dėjosi mies-
te, kuriame jis jau trejus metus be perstojo sunkiai
dirba kroviku. Ogi nenutiko nieko blogo. Firmų ir
įmonių, kuriose dirba lietuviai, va do vai nedelsiant
atsiuntė laiškus, ku riuose oficialiai sakoma, kad at-
vykė liams nėra ko baimintis.

Nukelta į  15 psl.

Vis dažniau susimąstau – kiek daug
bėdų išvengtume, jei kalbėtume at-
virai, nuoširdžiai, jei ieškotume tik  -

rųjų priežasčių, jei nebijotume, esant rei-
kalui, laužyti net nusistovė jusių politinio ko-
rektiškumo taisyklių. 

Bet svajojant apie didesnį atviru mą vi-
suomet pasirodo ponia Neviltis. Juk nuošir-
desnio, atviresnio pokal bio apie jau užgriu-
vusias ir ateityje užgriūti galinčias nelaimes
nėra ir ne bus. Vis tiek komentuosime, ginčy simės, ra-
šysime, mintyse turėdami ne matomus, tačiau tvirtai
rankas ir kojas apraizgiusius savicenzūros pan  čius.

Šitaip sakydamas mintyse turiu ir Prancūzijos
kurortą Nicą sudrebinusį teroro aktą, ir Didžiojoje
Brita nijoje gyvenančių lietuvių nerimą dėl „Brexit”
pasekmių. Tikriausiai te le vizijoje matėte, kaip mūsų
ko men tatoriai iš prestižinio Lietuvos Tarptautinių
santykių ir politikos in stituto kalbėjo apie būtiny-
bę ES va dovybei dar daugiau dėmesio skirti imig-
rantų integracijai, dar labiau ma žinti ES miestuo-
se susiformavusius tautinius ir religinius getus. 

Graži, prasminga veikla – toji inte gracija. Bet
kada suvoksime, kad ji ne visuomet įgyvendinama?
Kodėl neturime drąsos prisipažinti, jog kai kurių tau-
tinių ir religinių bendruo menių niekad nepavyks su-
vilioti te gul ir pačiomis gražiausiomis, teisingiau-
siomis, pažangiausiomis europietiškomis vertybė-
mis? Tiesiog jie ne nori tapti panašūs į mus. Ir jie turi
to kią teisę – būti savimi. O mes, jei va dovaujamės
šiandieninėmis europie tiškomis normomis, net ne-
galime jų prievartaut gyventi pagal mūsų principus.
Juk mes – demokratai, tegul ir nesuvokiantys, jog ne-
galima šaipytis iš musulmonams šventų relikvijų nei
laikraščiuose, nei kur nors kitur. 

Žodžiu, labai keista, kodėl nepajėgiame suvok-
ti, jog itin didelis tautų bei religijų maišymas bei mai-
šymasis, net jei ir savanoriškas, tėra toks pat blogas
sumanymas, kaip ir Sta lino sugalvotas priverstinis
tautų kilnojimas iš vienos vietos į kitą Blogio im-
perijos erdvėse.

Redaktorius Ovidijus Lukošius viename iš pa-
skutiniųjų žurnalo „IQ” numerių teigia: „Nors turi
trū kumų, ES projektas suteikia daugybę galimybių
ir naudos visiems jo daly viams: laisvą kapitalo, pre-
kių ir žmo nių judėjimą (...)”. 

„IQ” leidinio vadovo žodžiuose ras tume tiesos.
Tačiau redaktorius nenori pripažinti kitos medalio
pusės – absoliučiai teisingų dalykų mūsų Žemėje
nėra. Vieniems – naudinga, ki tai grupei – kenkia.
Kalbant atvirai, laisvas žmonių judėjimas labiausiai
naudingas gausioms, daug vaikų auginančioms,
asimiliacijai at spa rioms tautoms.  Lietuviams itin
laisvas žmonių judėjimas po ES platybes nėra ab-
soliutus gėris. Turistauti, po ilsiauti, mokytis, atlikti
praktiką, va žiuoti į ilgalaikę komandiruotę, – pui ku.
Bet ne visiems laikams. 

Absoliuti teisė judėti kur panorė jus jau sukūrė
Lietuvai mažiausiai dvi bjaurias problemas: mūsų
gydymo įstaigoms trūksta medikų, mūsų universi-
tetai merdi be studentų. To dėl lietuviams bent jau ret-
sykiais de rėtų prisiminti rašytojo Petro Dirgė los is-
toriniuose romanuose, pavyz džiui, „Joldijos jūroje”,
pagarbiai puo selėtą ir vertintą idėją: „Nei vie nas
žmogus teneišein pro vartus savo namų”. Kodėl ša-
lia laisvojo judėjimo galimybės demokratinėje Eu-
ropoje negalėtų gyvuoti ir ši versija?

Sutinku, ES misija tikrai tauri bei prasminga –
užtikrinti taiką že myne, kuriame visuomet buvo
ankšta ambicingoms tautoms. Bet „IQ” re daktoriui
turėtų būti žinoma, kad dirb tinė, primygtinė tautų
niveliacija taip pat gali atnešti kruvinus nesusi pra-
timus. Jei visi mes, kaip ir O. Lu košius, manysime,
jog „eurofobų argu mentai dažniausiai tėra apgailė-
tini paistalai, daugumą kurių sukūrė bulvariniai
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centre at  sirado ir kavinukė, kurioje ne-
 pre kiau jama alkoholiu. Laimingu suta -
pimu buvusiuose gigantiškuose kul tū-
 ros namuose (kolūkinės giganto mani-
jos laikais miestelyje, kur tegy veno
apie 500 žmonių, buvo pastatyta gal
tūkstantį žiūrovų talpinanti salė), jau
pradėjusiuose irti, vienoje jų da lyje, įsi-
kūrė siuvimo cechas, darbo ga vo ke-
turiasdešimt miestelio ir apy linkių

moteriškių, čia pat ir apmo kytų siūti. 
Žeimelis žymus pirmiausia goti kine aikšte su

XVIII a. pab.–XIX a. pr. statytomis didžiąja ir mažą-
ja karčemomis (Žeimelio smuklėmis), kurių galai
buvo pritaikyti gynybai. Čia ap sinakvodavo pirkliai,
vykdavę į Rygą, ūkininkai ten pat veždavę grūdus,
li nus ir kitą savo išaugintą produkciją. Žeimelis
(Zaim) yra pažymėtas dar 1706 m. Frederik de Wit-
Pieter Mor tier Livonijos ir Kuršo žemėlapyje, o pir-
mą kartą rašytiniuose šaltiniuose paminėtas 1500 m.
kaip Žeimelio dva ras. 1592–1674 m. čia veikė evan-
gelikų reformatų mokykla. Nuo XVII a. pra džios
miestelyje vykdavo dideli pre kymečiai. 1826 m. pa-
statyta Žeimelio bažnyčia, ją kunigaikštis liuteronas
Livonas pastatė katalikei žmonai. 1753–1759 m. Žei-
melyje gyveno ir dir bo latvių rašytojas, folkloristas
kunigas Gothards Fridrihs Stenders (1714–1796).
Čia gyvendamas jis vokie čių kalba sukūrė pirmąją
latvių kalbos gramatiką. Netoliese, Gedučių dvare,
gyveno ir savo garsiuosius atradimus padarė pir-
masis Lietuvos fizikas-chemikas vokietis Teodoras
Grotusas (vok. Theodor von Grotthub, 1785–1822),
elektrolizės ir fotosintezės pagrindų kūrėjas ir kt. 

Tokių istorinių miestelių Lietu voje nėra daug.
Jis turi visas sąlygas vėl tapti svarbiu ir įdomiu, nes
turi turtingą istoriją. Čia gyvenę ryškūs žmonės yra
palikę ryškių pėdsakų, rei kia tik juos atkasti. Matyt,
kaip ir kiekvieno žmogaus gyvenime, būna žydėji-
mo ir nuopuolio laikotarpių. Tikiuosi, kad prasidė-
jo jo atgimimas, ir pastūmėti į gyvenimą užteko vie-
no veiklaus žmogaus. 

Atgimimo laukia dar ne vienas toks užkampis Lie-
tuvoje, nors vaizdas gerėja – iš užsienio užsidirbę pi-
 nigų grįžta tautiečiai ir savo gimtose apylinkėse sta-
tosi namus, kuria versliukus, iš didmiesčių į senelių
buvusius ūkius atvažiuoja jaunimas ir taip pat ką nors
energingo sugalvoja. Užkampis nėra geografinė ka-
tegorija, užkampis yra ten, kur nevyksta gy venimas,
kur nepasireiškia žmo nių energija. Tokių užkampių
teko matyti ir gyvybingoje bei turtingoje Amerikoje,
Pennsylvanijos krašte, buvusiame klestinčiame ang-
lies pramonės regione, kur 2002 m. su tuometine JAV
LB Kultūros tarybos pirmi ninke Marija Remiene ir
jos talkinin ke Aušrele Sakalaite rinkome me džia gą
apie to krašto lietuvius. Tokių ne gyvų vietovių tenka
matyti ir kaimy ninėje Latvijoje. Tai vis vietos, kur ne-
 pasirodė tas vienas lauke karys, nuo kurio aplinkui
užverda gyvenimas. Reikia tikėtis, kad po „Brexit” Di-
džiojoje Britanijoje – garsiojo balsavimo dėl atsisky-
rimo nuo Europos Sąjungos, kuris pareiškė atsiskir-
ti – lietuviai į gimtinę ims grįžti di des niais tempais,
nes ten ėmė daugėti išpuolių prieš imigrantus. Sugrįš
energingesni, pamatę pasaulio, iš mo kę dirbti, sužinoję,
kas yra juodas dar bas, susitaupę pinigėlių ir gimto-
se vietose ims steigti versliukus, kursis aktyvios
bendruomenės, gims vaikų. Lietuvoje padaugės ne tik
žmo nių, bet ir energijos. Taigi nėra to blogo, kas ne-
išeitų į gera. Tokios vil tys ne tik dėl vieno Žeimelio. 

ne rą, kol mokinių nėra, mokyklos bendrabutyje juos
apgyvendino, ir per sa vaitę iš mokykloje per de-
šimtmečius susikaupusių metalo atliekų – metalo lau-
žo krūvos – išaugino keliolika skulp tūrų, kurias
menininkai pado va nojo mokyklai, o ši – miesteliui.

Mums besigėrint iš dildžių su konstruota skulp-
tūra „Saulės mū šis”, priėjo kaimo moteriškaitė ir
ėmė klausinėti mūsų nuomonės apie šį meną. Mes,
žinoma, girti, o ji linguo ti galva – kad aprūdiję, ne-
gražios, ge riau būtų medinės. Žeimeliečiai nežino ką
galvoti. Ne viena ši mo te riškė mūsų jau klausė
nuomonės. Jie dar nesupranta, kad iš atliekų gali
išeiti kas nors gera, tinkama, o tuo labiau meniška,
kad pasaulyje net yra tokia meno rūšis – iš atliekų.
Bet jie apsipras, pripras galvoti savo galva, įsisukęs
gyvenimas pramankš tins jų smegenis. Svarbiausia
– kad aplinkui tas gyvenimas jau vyksta. Į pastarą-
jį miestelio renginį, kad pritrauktų nerangių žmo-
nių, pasikvietė kariuomenės dalinį, kuris ne tik rodė
karo techniką, bet ir vaišino kareiviška koše. Ir tai
buvo naujiena, su trau kusi ne tik miestelio, bet ir apy-
linkės žmones. Kažkur ir vargetos mėlyna nosiai iš
miestelio centro dingo. Ka dangi Daiva sutiko būti ir
Žeimelio bendruomenės pirmininke, gal jie jos nu-
sigando, o gal ir Daiva jiems patarė dingti iš viešų
vietų, bet vaizdelis jau kitoks – du kartus per savaitę
istori nėje miestelio aikštėje vyksta turgūs, o po
šimtamečiu ąžuolu nuolat pyp kiuoja besikeičiantis
būrelis vyrų, bet be jokių „bambalių” ir neprager-
tais veidais, o tiesiog atvažiuojančių su reikalais iš
apylinkių ir susitinkan čių papolitikuoti. Miestelio

Kiek kartų girdėjome pasakymą
„Vienas lauke ne karys”, bet nė
kiek ne mažiau ir jam priešta-

raujantį – „Ir vienas lauke karys”. Toks
gyvenimas – spalvingas, prieštaringas,
žo džiu, nenuobodus. Praėjusią vasarą
ra šiau, kad mano tėviškės Šiaurės Lie tu-
voje miestelis Žeimelis, istorinė vietovė,
kažkada buvę svarbūs Lietu vos Didžio-
sios kunigaikštystės, Upy tės žemės vartai į
Kuršą, pasta rai siais dešimtmečiais papilkėjo, ap-
mu sijo, apšepo. Ir žmonėmis, ir išvaizda. Įprastu, kaip
ir daugelio miestelių, pa veikslėliu buvo tapę ant
kiekvieno kampo, pačiame miestelio centre be sibū-
riuojantys vargetos alkoholikai. Net keista, kad šie-
met šiuos žodžius jau turiu atsiimti. Mat į gimtąjį
mies telį iš Šiaulių, regiono centro, metų pradžioje grį-
žo gyventi Daiva Skrups kelytė. Ir iš karto Žeimelyje
tapo švie siau. Tad šį kartą sakymą apie vieną karį var-
tosime taip: „Ir vienas lauke karys”. 

Žeimelyje veikia krašto muzie jus, beje, vieninte-
lis muziejus visame Pakruojo rajone. Praėjusiais me-
tais atrodė, kad su muziejumi baigta – su sirgo ir mirė
buvęs jo vedėjas, ir mu ziejui grėsė uždarymas (eks-
ponatus taikėsi pasiimti Šiaulių „Aušros” mu ziejus),
nes neatsirado tokio pasiryžė lio, kuris už varganus gra-
šius (deja, Lietuvos kultūrininkai iki šiol vertinami blo-
giau už nekvalifikuotus žmo nes) imtųsi tokio didelio
darbo. Žinoma, galima buvo įsidarbinti ir keletą metų
nieko neveikti, bet naujoji direktorė ne tokia. Šiauliuose
ji buvo nedidelės dailės parduotuvėlės šalia dailės sa-
lono vedėja, ir sugebėdavo toje nedidelėje parduotu-
vėlėje įsukti kultūrinius vėjus, o aplink ją sukosi
Šiaulių dailininkai. Šiaip iš profesijos ji ekonomistė,
bet mėgstanti meną ir iš prigimties yra veikli. Į Žeimelį
ją grąžino rūpestis tėvelio svei kata. Pavargusi dažnai
važinėti jo lankyti, ji nutarė persikelti gyventi į gim-
tus namus ir tuo pačiu užimti laisvą muziejaus di-
rektorės vietą. Ką tik šią vietą buvo apleidusi jauna pa-
 nelė iš rajono centro, išbuvusi šiame užkampyje mėnesį. 

Nuo pirmos savaitės, dar nespė jusi sušilti kojų,
Daiva ėmė muziejuje organizuoti renginius. Tik su-
sipažinu si su darbo vieta surengė triukš mingą mu-
ziejaus „atidarymą” – savo draugo dailininko iš Šiau-
lių parodą ir muziejaus įkūrėjo, garsaus praei ties kraš-
totyrininko Juozo Šliavo, kuris ir buvo šio muziejaus
įkūrėjas, paminėjimą. Į atidarymą pačių žei me liečių
buvo gal keli, – jie buvo at pratę nuo renginių, – visus
kitus ji su sikvietė iš toliau, tarp jų buvo net rajono me-
ras ir kultūros skyriaus ve dėja, kurie buvo išprovo-
kuoti viešai pažadėti, kad visokiais būdais, taip pat ir
finansiškai iš savivaldybės biu džeto, rems Žeimelio
muziejų. Nors kažkokių didelių pinigų iki šiol dar nie-
kas nepažėrė, bet ir su mažesniais veikla vyksta, – veik-
liam žmogui jų ne tiek daug ir reikia, – rengiamos vis
naujos parodos; pasirodo, esama ir vie tinių meni-
ninkų, kurie ėmė rodyti savo darbus; kviečiami įdo-
mūs žmo nės, rengiamos istorijos pamokos vie tinės
gimnazijos vaikams, atvyksta ekskursijos, vyko didelė
miestelio šventė, skirta iš čia kilusio kompozitoriaus
Juliaus Juzeliūno ir pirmosios latviškos gramatikos
autoriaus Gothards Fridrihs Stenders, pasto riu mi dir-
busio Žeimelio liuteronų bažnyčioje, jubiliejams ir kt.
O ir pa čio miestelio vaizdas pasikeitė. Aną dien va-
žiuodami įprastu keliu pro Žei melį į tėviškę nepati-
kėjome savo akimis – ant visų kampų meno kū ri nių
grupės. Sustojome. Pasirodo, Dai va, susitarusi su
Žeimelio žemės ūkio mokykla, sukvietė dailininkų ple-

Ir vienas 
lauke karys
AUDRONĖ V. ŠKIUDAITĖ

„Saulės mūšis”, K. Bimba, skulptūra iš me-
talo atliekų Žeimelyje, Pakruojo r., 2016

„Gluosnis”, V. Zarėka, skulptūra iš metalo at-
liekų Žeimelyje, Pakruojo r., 2016

„Negalvojant”, R. Daužvardis, skulptūra iš metalo atliekų Žeimelyje, Pakruojo r., 2016
Autorės nuotraukos

„Centras”, V. Šliuželis, skulptūra iš metalo atliekų Žeime-
lyje, Pakruojo r., 2016 



„Draugo” skaitytojus kviečiame susipažinti su Kristi-
jono Donelaičio lituanistinės mokyklos kūrybinių
dirb tuvių rezultatu – moksleivės Mo nikos Krunkaitytės
sukurta lietuviška pasaka.

MONIKA KRUNKAITYTĖ

Nubundu, pažiūriu pro langą, o ten... Pamačiau
išsigandusį vienišą kačiuką, o už kačiuko –
tokios stebuklingos durys. Mano draugė Tai-

ra, ku ri tik prieš valandą įžengė pro tas du ris, pamatė,
kad durys už jos nugaros užsitrenkė. Ji paklausė ma-
nęs: „Na, kaip tas duris vėl mums reiks at ra kinti?”
Baisiausia, kad nebuvo nei rakto, nei rakto skylės.
Aš nuėjau prie durų, ėmiau belstis, o mano drau gė
sėdi ant akmens ir... valgo sau šokoladą. 

„Alio! – sušukau griežtu balsu, – pagalbos!”
Kažkas ėmė artėti, aš gir dėjau žingsnius. Greitai pa-
sitrau kiau nuo durų. Taira priėjo prie ma nęs irgi iš-
sigandusi. Nors baimė buvo di delė, nusprendžiau jos
neparodyti, to dėl dar garsiau nei iki šiol sušukau.

– Mes norime įeiti pas jus! Ten yra kačiukas, jis
numirs, jei mes ne padėsime...

– Gerai, – atsakė balsas. – Jūs ga lėsite čia įeiti,
bet jums pačioms teks sugalvoti, kaip įeiti.

Prisiminiau, kad Taira turi rak tų kolekciją, ir lie-
piau jai kuo grei čiau juos atnešti. Bet raktai nieko
ne išsprendė. Nė vienas jų netiko, o kur gi juos galė-
jome kišti, jei nebuvo nei spynos, nei rakto skylutės.

Ėmėme vėl belstis.
– Atidarykite, atidarykite! Prašo me gražiuo-

ju...
Šįsyk nebuvo girdėti nei balso, nei žingsnių. Sė-

dėjome su Taira, ir mus apėmė liūdesys. Bet aš
nemėgstu pasiduoti, ir man kilo nauja mintis.

– Taira, – sakau aš, – kasamės po durimis,
pasiimame kastuvą ir išsi kasame tunelį.

Griebėme abi kastuvą, kaplį ir ėmė me
dirbti. Kasėme, kasėme, bet  kiek bekasėm, nie-
kur neprisikasėm. Smėlis vėl užgriūdavo, ir jo-
kios duo bės po durimis negalėjome iškasti. Pa-
vargusios ir piktos sėdėjome ant akmens, vie-
na į kitą net nežiūrėdamos. 

– Tas vargšas kačiukas... – pra dėjo Taira. 
– Geriau neverk, galvojam toliau! – aš jai

atsakiau.
Ir staiga Tairai atėjo gera mintis. Ji pri-

minė man, kad ką tik praėjo šventės, o mes tu-
rėjo namie dar liku sių fejerverkų.

– Drauge, – sakau, – mes išgelbėsime tą ka-
čiuką! 

Be žodžių nubėgau namo. Grįžau su fe-
jerverkais linksma, bet išsigandau, kai Taira
klausiamai pažiūrėjo į mane. Supratau, ką gal-
voja... Baiso ka... Gal nebandom?... Ką mamos
mums pasakys?... 

Aš Tairą raminau, nors, tiesą pa sakius, bi-
jojau ir pati. Tai buvo juo kingi fejerverkai, bet
vis tiek, vos už degusios juos, mes bėgom nuo
jų visu greičiu. Planas žlugo. Buvo spalvinga,
tai tiesa, bet mums dabar ne gro žis rūpėjo. Du-
rys stovėjo kaip stovė jusios, gražios ugnelės su-
švito ir pra dingo. Likome vėl mes, durys ir
klau simas: kaip jas atrakinti?

Staiga Taira, vos ne susigėdusi, man sako:
– O kaip manai, jei mes taip... „Google” pa-

klaustume ką daryti? 
Atrodė kvaila. Kas gi klausia „Google” to-

kių klausimų!
Gal tik dvi drau-
gės, kurios viską
pasiruošusios pa dary-
ti, kad išgelbėtų vieną
vargšą kniaukiantį ka-
čiuką. Mes buvom pa-
 siryžusios viskam. 

– Gerai, Taira.
Klauski to „Google”, –
sakau aš, o pati vos ne-
sijuokiu. Taira tuoj pat
įrašė klausimą ir... ne-
patikėsite, tuoj pat at-
ėjo atsa kymas: „Norė-
damos atrakinti pa-
slap tingas duris, jūs
turite padeklamuoti ei-
lėraštį”.

– Eilėraštį? Reikia
mokėti atmin tinai?
Na, čia jau per daug
panašu į šeštadieninę

mokyklą. Mokytoja vi sa da mums sako, kad turime
mokėti eilėraščių atmintinai, kitaip nežinosime,
kokia graži lietuvių kalba.

Gerai, kad mes su Taira abi mo kėjome po eilė-
raštį. Pradėjome gar siai deklamuoti, viena į kitą žiū-
rėda mos. Žodis po žodžio, ir buvo taip gra žu, kad net
pačios nepamatėme, kaip durys atsivėrė... Mes ėjo-
me vis sakydamos žodžius, o štai ir katinėlis jau mūsų
rankose. Glostėme jo kailiuką, o jis murkė sau lai-
mingas.

Einant mums vis skambėjo gra žūs žodžiai, lyg
daina. Pasirodė visai kiti pasauliai. Ir kuo toliau ėjo-
me, tuo buvo gražiau ir įdomiau...

Mes su Taira iki šiol nežinome, ar tikrai taip
buvo, ar ne. Ar tos du rys buvo, ar mes tik sapnavo-
me? Ar aš sapnavau sapną, kuriame su Taira išgel-
bėjome kačiuką su... eilėraščiu? Ar mokytoja man tik
uždavė parašyti pasaką, ir aš viską pati sugalvojau? 

O ar yra tokie žodžiai, kurie atidaro duris, at-
spėkite jūs...
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RY T YS
Rytys – rytinis, iš rytų pučiantis vėjas. Puslapis „Rytys” pristato JAV lietuvių naujienas iš rytų pakrantės valstijų.

DIANA 
ŠARAKAUSKAITĖ-GRINTALIS

Su savo šeštokais Kristijono Do nelaičio li-
tuanistinėje mokykloje, Washington,  DC,
mokslo metų pabai goje mokėmės, skaitėme

ir lietuvių liau dies pasakas, ir pasaulio didžiuosius:
Hans Christian Andersen, An toi ne de Saint-Exu-
pery, šiuolaikinių lietuvių autorius – Vytautę Ži-
linskai tę, Kęstutį Kasparavičių, žiūrėjome filmu-
kus, kur Vytautas V. Landsber gis vedė seminarą
apie pasakų kūri mą vaikų vasaros stovykloje Lie-
tu voje.

O tuomet ir patys mokiniai ėmėsi rašymo. Ban-

dėme haiku, kūrėme vaiz delius, rašėme pasakas.
Metai po metų dirbdama K. Donelaičio šeš ta dieni-
nėje lituanistinėje mokykloje turiu ir puoselėju to-
kią nenugalimą viltį, kad žmogus, nesvarbu, su ko-
kiu lietuvių kalbos bagažu, turi savyje vi dinę
klausą, netgi kažkokią užmirštą kalbai genetinę at-
mintį, ir kuriant at sidaro slaptieji kalbos klodai,
kurių kartais net nežinome, nenutuokiame esant.  

Žinoma, yra didelis kalbinis šuolis tarp per-
skaityto teksto, tarp jo žo dinės interpretacijos ir
savo paties ra šymo. Bet regiu, kad kuo daugiau mo-
kiniai rašo, tuo jie tampa laisvesni, nors jų kalba,
žodynas vis ima ir pakiša koją, bet per šias kūry-
bines dirbtuves (ir kančias) kaskart su vo kiu, kaip
kuriant yra pamirštamas kalbos ribotumas, kaip

užsipildo kalbos spragos, ir per kūrybių sumany-
 mų labirintą juos lyg už rankos ima vesti smalsu-
mas ir laisvė, kaip pa lengva iš lietuvių kalbos žo-
džių sudė liojamas tekstas. 

Mano galva, kelias per kūrybą yra vienas iš ne-
skaudžiausių ir la biausiai džiuginančių, tuo pačiu
leidžiančių patiems jauniems žmonėms atrasti
savyje atsakymus į klausi mus, kurie juos tuomet
domina, jaudi na. Taip, tas kelias yra per lingvis-
 tines ir semantines  kančias... Bet, ti kiuosi, per kū-
rybinę mintį artėjant link savo tikrojo „aš”, link
geresnio savęs ir pasaulio pažinimo.

Diana Šarakauskaitė-Grintalis –  K. Donelai-
čio lituanistinės mokyklos mokytoja.

Rašome... Kūrybinių dirbtuvių kančios ir saldūs vaisiai

Sapnas, arba kaip atrakinti duris?

Monika Krunkaitytė sukūrė įdomią pasaką. 
Asmeninio albumo nuotr.

Dėl tokio gražaus katinuko tikrai buvo verta stengtis... Jono Kuprio nuotr.
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Jurgio Didžiulio koncertas Bostone: 

kas yra lietuvis?

SIMONA MINNS

Birželio mėnesį JAV lietuvių ben druomenių kas-
dienybė buvo ge ro kai nuspalvinta muzikanto Jur-
gio Didžiulio apsilankymų ir koncertų. Jurgis Di-
džiulis yra dainininkas, pro diuseris, aktyvistas,
kartu su grupe „Inculto” dalyvavo 2010-ųjų metų
Europos dainų konkurso „Eurovizi ja” finale. 

Muzikantas, kaip vienas iš kviestinių sve-
čių, dalyvavo XV Lietuvių tautinių šokių
šventėje Baltimorėje. Prieš šventę Jurgis

užsuko ir į Rytinę pakrantę – Bostoną. Koncertas
vyko birželio 24 d. Bostono lietuvių pilie čių klu-
be. Šiltą ir gražų penktadienio vakarą klubo salė
prisipildė sausa kim ša. Šeimos su vaikais, jauni-
mas ir vyresni žmonės – visų kartų lietuviai ir jų
draugai sugūžėjo pasilinks minti.

Nors Jurgis buvo paruošęs visą paskaitą apie
tai, ką reiškia būti lie tuviu, dalijosi savo patirti-
mi, kai jis lankė lituanistinę mokyklą, susirin ku-
 sieji labiausiai norėjo šėlti ir sma gintis. Man pa-
čiai atrodė, kad Jurgio paskaita koncerto pradžioje
pasiro dy mui suteikė svorio ir prasmės. Jur gis kal-
bėjo nuoširdžiai, nuolat užduodamas klausimų su-
sirinkusiems, ban dydamas nukreipti žmonių dė-
me sį į pilietiškas aktualijas.

Pagrindinė žinutė buvo tai, kad mes turime su-
siformuoti savo asme ninį, niekieno neįtakotą at-
sakymą į klausimą – ką man reiškia būti lietuviu
ir kas yra lietuvis? Jurgis vis pa minėdavo indi-
vidualų ir pozityvų po žiūrį bei jo svarbą. Pozity-
vumo Lie tuvoje itin stinga, tad ši žinutė man pa-
sirodė graži ir paprasta, nors ir ga na paviršuti-
niška tokiai plačiai problematikai. Deja, Jurgiui
vis verčiant skaidres ir bandant nukreipti žmo nių
dėmesį į tautinę diskusiją, auditorija prašyte
prašėsi būti palinksminama ir pašokdinama.

Jurgiui užvertus paskutines skai dres, žmonės
paskubomis nėrė į koncerto smagumus. Klausy-
tojai lipo ant scenos, džiaugėsi kalbindami Jurgį.
Vaikai sukosi rateliuose ir lakstė aplink salę.
Koncertas priminė šeimynišką „baliuką”. Jurgis
atliko šau nų darbą, pašokdinęs daugiau kaip
šimto žmonių kompaniją tik su elektrine gitara,
bosiniu pedalu ir sa vo balsu. Vienam muzikantui
ant sce nos visad nemažas iššūkis išjudinti žmones
be ritmo sekcijos užnugario. Visi neabejotinai su-
tiko, kad Jurgis yra puikus „šoumenas”, scenos
žmogus, artistas su puikiais muzikiniais sugebė-
jimais.

Į koncertų turą JAV jį pakvietė  – Šokių šven-
tės organizatoriai. Kon cer tinio turo partneriai ir
rėmėjai – „Global Li thua nian Leaders”, Lie tu vių
Fon das, Jaunimo reikalų de partamentas ir Pa-
saulio lietuvių jau nimo sąjunga. Koncertą Bostone
organizavo JAV Bostono Lie tuvių Bendruo menė,
vadovaujama Rimos Girniu vie nės.

Muzikantas Jurgis Didžiulis stabtelėjo Bostone. 
Rimos Girniuvienės nuotr.

Susirinkusieji labiausiai norėjo šėlti ir smagintis su Jurgiu Didžiuliu. Simonos Minns nuotr.

Koncertą Bostone organizavo JAV Bostono Lietuvių Bendruomenė, vadovaujama Rimos Girniuvienės (d.). Kairėje – JAV
Lietuvių Bendruomenės Naujosios Anglijos apygardos pirmininkė Regina Balčaitienė.

Ambasadoriai raginami susitelkti naujiems iššūkiams
Atkelta iš 1 psl.

Jis pabrėžė, kad pastarieji įvykiai Nicoje ir
Turkijoje parodė, kad reikia sustiprinti tiek vidinę,
tiek nacionalinę reagavimo į krizes sistemą, nes nuo
to priklauso ne tik diplomatinės tarnybos, bet ir vi-
sos valstybės autoritetas. L. Linkevičius pažymėjo,
kad diplomatinei tarnybai kaip niekada aktualūs iš-
lieka saugumo, ekonominės diplomatijos, pagalbos
Rytų kaimynėms, energetinės nepriklausomybės ir
partnerysčių su strateginiais partneriais stiprinimas.

„Turime užtikrinti, kad NATO Varšuvos susiti-
kimo rezultatai būtų visiškai įgyvendinti, turime
stiprinti atgrasymo priemones Baltijos regione ir plė-
toti bendradarbiavimą su savo draugais ir strategi-
niais partneriais – Šiaurės ir Baltijos šalimis, JAV,
Vokietija, Jungtine Karalyste, Lenkija, Prancūzija ir
kitomis valstybėmis”, – sakė ministras.

L. Linkevičius pabrėžė, kad būtina įgyvendinti
Lietuvos sinchronizaciją su ES energetiniais ir
transporto tinklais ir stiprinti Lietuvos, kaip trans-
porto centro, galimybes, ypač per Klaipėdos uostą.

Kalbėdamas apie Jungtinės Karalystės
(JK) pasitraukimą iš ES, ministras pa-
žymėjo, kad svarbiausias uždavinys
artimiausiu metu – įvertinti politinį ir
finansinį poveikį, išlaikyti ir stiprinti
glaudžius ekonominius ir saugumo ry-
šius su JK ir ypač atsižvelgti į lietuvių
bendruomenės interesus.

„Liko kiek daugiau nei metai ne tik
iki moderniosios Lietuvos diplomatinės
tarnybos, bet ir atkurtos Lietuvos Šimt-
mečio. Tai ne tik iššūkis, bet ir didelė
galimybė mums visiems skatinti lie-
tuvius, ypač užsienio lietuvių ben-
druomenes, interaktyviai ir išradingai
pristatyti modernią Lietuvą ir mūsų pa-
siekimus, kuriais mes galime ir turime
didžiuotis”, – sakė ministras.

URM info Vilniuje susirinko Lietuvos diplomatinis korpusas.           D. Labučio nuotr.
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ALĖ NAMIKIENĖ

„Kai pamatysite šį kryžių, prisi minkite
tuos brolius ir seses, kurie jus išmokė
žaisti skautišką žaidimą ir sekti pačius
svarbiausius kelio ženklus – Dievui,
Tėvynei ir artimui”, – sakė s. fil. Kristi-
na Vaičikonienė š. m. birželio 26 d.,
šventinant lietuvių skautų kryžių Pa-
saulio lietuvių centro, Lemonte, kryžių
kalnelyje.

Šventė pradėta šv. Mišiomis Pal.
Jurgio Matulaičio misijoje. Įneš-
tos skau tų vienetų vėliavos, skai-

tymus skaitė s. Rasa ir v. s. fil. Donatas
Ra manauskai, šv. Mišias atnašavo ir po
jų kryžių šventino Pal. Jurgio Matu lai-
čio misijos kapelionas Algis Ba niulis
SJ.

Kryžių kalnelį supančių medžių
paunksmėje susirinko didelis būrys
skautų ir svečių. Apeigoms vadovavo
„Per skautybę – lietuvybei” knygos ad-
 ministratorė, kryžiaus projekto ini-
 ciatorė ir vadovė v. s. Dalė Got cei-
 tienė. Kryžiaus kūrėjas ir statytojas s.
dr. Romualdas Povilaitis atlydėjo kun.
A. Baniulį SJ, ir šventė pradėta giesme
„Marija, Marija”. Kryžiaus papėdėje v.
s. Sofijai Jelionienei, s. Kris tinai Vai-
čikonienei ir v. s. Alei Namikienei už-
degus Dievui-Tėvynei-Artimui žva-
kes, kun. A. Baniulis pa šventino skau-
tų kryžių, ir tada, ilga, gražia juosta ap-
juosiant mūsų kry žių, galingai su-
skambo „Lietuva bran gi”. Kristina
Vaičikonienė savo žodyje nusakė šio –
mūsų kryžiaus tikslą: „Prisiminkite:
kas jus išmokė pastatyti palapinę? Pa-
žinti augalus Rake? Valdyti burlaivį?
Kepti blynus ant laužo? Dainuoti lie-
tuviškas dai nas? Išsikasti partizano
slėptuvę miš ke? Žinokit ir jūs, kurie da-
bar ak tyviai skautaujat ir vadovaujat,
kad jūs esat ta sesė ir brolis, kurį šis
kry žius primins kitiems. Šis kryžius
pastatytas mus visus įamžinti”.

„Sutelk mus, Viešpatie, būrin...” –
giesme baigiame apeigas.

Šventė tęsiama skautams ir gau-
 siems svečiams susirinkus pietums
Ateitininkų namuose. Džiugi šventė.

Triukšmingu „Ilgiausių metų” svei-
 ki nam Dalę Gotceitienę, tą dieną šven-
 čiančią savo gimtadienį. Be to, jai, iš-
 vykstančiai gyventi į Floridą, už ypa-
 tingus darbus Lietuvių skautų sąjun-
gai, skaučių seserijai, „Aušros vartų”
tuntui, nuoširdų ačiū išsakė „Aušros
Vartų-Kernavės” tunto vadovės, bal tų
rožių puokštę įteikė „Sofijos Čiur lionie-
nės” vyr. skaučių būrelio vado vė s.
Zita Baltramonaitė, v. s. fil. Rito nė Ru-
daitienė džiaugėsi tardama ačiū Dalei
už patirtą tikrą skautišką draugystę,
kai ji tuo pačiu metu buvo „Kernavės”
tunto tuntininkė.

Išplatinus visą 2015 m. išleistos
„Per skautybę – lietuvybei” knygos
lai dą, visos pajamos paskirtos Rako sto-
vyklavietei ir skautų kryžiaus pasta-
tymui. 3 000 dol. buvo įteikti v. s. fil. Do-
natui Ramanauskui, kuris yra vie nas
iš komiteto narių, ruošiančių Ra ko
stovyklavietę X Tautinei stovyklai. Ta
pačia proga ir „s. Juzės Dauž vardienės”
vyr. skaučių būrelis, va do vaujamas v.
sl. Aldonos Urbienės, Rako stovykla-

vietei įteikė 2 000 dol. auką. Po kryžiaus
šventinimo likusį pelną – 650 dol. – ski-
riame LSS Archy vo/muziejaus para-
mai.

Nuoširdus ačiū visiems šventėje
dalyvavusiems, šventės mecenatams
– s. Ritai ir v. s. Romui Fabijonams, fil.
Dailai ir fil. Juozui Liubinskams, Vidai
Maleiškienei, Janinai Miknai tienei,
vyr. sk. Irmai ir v. s. Gedimi nui Devei-
kiams ir visiems aukotojams. „Drau-
gui” ačiū už šventės rek lamą, v. s. fil.
Renatai Ramanaus kai tei-Borucki – už
gražiai paruoštus skelbimus, Pasaulio
lietuvių centro vadovybei – už šventės
skelbimus centro žinių puslapyje. Mūsų
tuntininkams – „Aušros vartų-Kerna -
vės”  v. s. fil. Renatai Borucki, „Litua -
ni cos” s. fil. Vyteniui Lietuvninkui,
„Nerijos” j. v. s. fil. Taiydai Chiapetta
– nuoširdžiausias ačiū už Jūsų darbą ir
pasiaukojimą lietuviškajai skautybei.

* * *

Pašventinę skautų kryžių užver-

Lietuvių skautų kryžiaus šventinimas

Kun. Algis Baniulis SJ pašventino skautų kryžių.
Jūratės O’Brien ir Taiydos Chiapetta nuotraukos

„Nerijos” tunto sesės jūreivės Maja Chiapetta, Simona
Pranaitytė, tn. Taiyda Chiapetta ir Ariana Chiapetta.

Apie skautų kryžiaus reikšmę pasakojo Kristina Vaičikonienė.
Šalia – Dalė Gotceitienė (v.) ir Alė Namikienė.

Skautai prie savo kryžiaus birželio 26 d. Pasaulio lietuvių centre, Lemont, IL.

 čiame „Per skautybę – lietuvybei”
kny gos paskutinį puslapį. Knygos
ren gėjų ir leidėjų vardu tariu nuošir -
dų ačiū už pirmąsias šimtines, gautas
vos knygelei pasirodžius – Onai Ado-
maitienei, Gintui Taorui, Ri chard ir
Agnes Gagnon, Gediminui ir Jessie
Namikams, Hartfordo lie tu viams
skautams, Gilandai ir Kaziui Mato-
niams, Alfonsai Pažiūrienei. Kny gos
sutikimo sueigoje (2015.11.01) buvome
pagerbti LR generalinio konsulo Či-
kagoje Marijaus Gudyno su šei ma,
„Draugo” vyr. redaktorės Ra munės
Lapas, Draugo fondo pirmi ninkės s.
Marijos Remienės, Vydūno fondo ta-
rybos pirmininko s. fil. Ro mualdo
Viskantos dalyvavimo. Šir din gas ačiū
Ritonei Rudaitienei, Rai mundui La-
pui, Sofijai Jelionienei už nepaprastus
straipsnius „Drauge”, taip pat „Drau-
go” redakcijos nariams už tuos ypa-
tingus knygos skelbimus, Ramunei
Kubiliūtei, padovanojusiai knygą
Martyno Mažvydo bibliotekai. Ačiū,
ačiū.

SKAUT YBĖS  KELIAS
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Pasaulio lietuvių jaunimo susitikime (kuris vyko
Plungėje liepos 8–10 dienomis) išsivystė įdomi
disku sija – ką daryti, kad Lietuvoje gyvybės

mokslų srityje būtų kuriama daugiau startuolių
(angl. start-ups). Diskusijos dal yviai taip pat kalbėjo
apie būtinybę universitetų stalčiuose gulinčias moks-
 lines studijas paversti visuome nei ir ekonomikai
naudingais projektais. 

Verslininkas: Lietuvoje labai sunku rasti
bendradarbiauti lin ku  sių gyvybės

mokslų atstovų

Verslininkas Ernestas Žvaigždi nas 2014 metais
pradėjo vystyti startuolį „Asound”. Tai mobilie-
siems te lefonams kuriama programėlė (angl. app), lei-
džianti iš žmogaus balso tembro preliminariai nu-
statyti gerklų vė žio riziką. Žvaigždinas pranešimo
me tu iš auditorijos pasikvietė 15 me tų jaunuolį, į te-
lefoną suvedė kelis jo asmeninius duomenis ir įra-
šė jaunuolio garsiai tariamą: „aaa...”. Įrašy tas bal-
sas buvo palygintas su duo me nų bazėje esančiais ser-
gančių ir svei kų pacientų duomenimis. Programė-
 lė telefone pateikė atsakymą, kad mi nėto jaunuolio
sirgimo tikimybė yra labai maža. 

Vienas pagrindinių šaltinių, ku riais remiama-
si kuriant „Asound”, yra Lietuvos sveikatos moks-
lų univer siteto profesoriaus Virgilijaus Ulozo tyri-
mai. Taigi, minėto startuolio idėja gimė universite-
te, o Žvaigž dinas, gerai išmanydamas mobiliųjų ap-
likacijų kūrimą, bendradarbiauja su akademikais ir
bando šį projektą komercializuoti.

Kūrėjai tikisi, kad „Asound” taps pasauliniu pro-
jektu. Visgi labiausiai koncentruojamasi į neišsi-
vysčiusias Afrikos ir Azijos šalis, kuriose žmo nėms
labai sunku patekti pas daktarą (jis dirba per toli arba
pas gydytoją sunku patekti dėl didelės eilės). 

Verslininko teigimu, gerai, kad Lietuvoje statomi
mokslo ir verslo bendradarbiavimo centrai („Santa -
kos slėnis” Kaune, „Santaros slėnis” Vilniuje), kurie
ypač skirti praktiš kam mokslo panaudojimui. Todėl
tiems, kurie ateityje norės įkurti gyvybės mokslų
startuolius, turėtų būti lengviau – naujų idėjų vers-
lui gal būt ieškosime minėtuose centruose ir atsiras
geresnė darbo kultūra ko mercializuojant mokslą. 

Kita vertus, vystant naują verslo idėją labai svar-
bus yra santykis su mokslininku, kuriam ta idėja pri-
klauso. Žvaigž dino nuomone, Lietu voje labai sunku
rasti mokslininkų gyvybės moksluose, kurie linkę
bendradarbiau ti ir būti atviri. Jie taip pat iš skirtinai
susitelkę į mokslinį darbą, o ne į komercializaciją.
Pra ne šėjas ma no, kad tokia problema bū dinga ypač
Lietuvai, nes nėra įprasta projektus paversti ko-
merciniais, ne susiformavusi reikalinga kultūra.
To dėl sukurti sąjungą tarp mokslo ir vadybos kol kas
lieka didžiuliu iš šū kiu. 

Žvaigždino nuomone, universitetuose trūksta
laisvės įgyvendinant gyvybės mokslų projektų ko-
merciali zavimą, o patiems mokslininkams stinga
noro bendrauti su verslu. Iš verslo pusės taip pat
trūksta žmonių, sėkmingai galinčių įgyvendinti to-
kius projektus tarptautiniu mąstu. Taip pat reika-
lingi patyrę specialistai, kurie gali atskirti, ku-
riuos mokslinius projektus verta paversti ko merci-
niais ir su kuriais geriau ne prasidėti.

Profesorius: mokslininkui privalu savo
žingeidumą tenkinti valstybės lėšomis

Vilniaus universiteto Biochemi jos instituto pro-
fesoriui Rolandui Meš kiui nepatinka nuomonė, kad
Lietuvoje mokslas turi būti labiau ko mercializuotas.
Jis mano, kad pats mokslas turi būti daug stipresnis,
tuomet atsiras daugiau idėjų. Taip pat reikia išmokti
vykdyti patentavimo procesą universitetuose. Pro-
feso rius taip pat mano, kad Lietuvoje dažnai reika-
laujama, bet nėra paskatų. O geriausias skatinimo
būdas, anot jo, yra didesnis universiteto ir moksli-
ninko finansavimas.

Profesorius Meškys labai mėgsta apibūdinimą,
jog mokslininkas yra „žmogus, savo žingeidumą ten-
kinantis valstybės lėšomis” ir pripažįsta, jog šio su-
pratimo šaknys glūdi tarybiniuose laikuose. Profe-
sorius taip pat teigia tiesiogiai neprisidėjęs nei prie

vieno Lietuvos biotechnologijų srities startuolio at-
siradimo. 

Gerbiu profesoriaus Meškio moks  linę veiklą, ta-
čiau manau, kad minėtas mokslininko apibūdinimas
yra sunkiai suprantamas prie vakarietiškos darbo
ir bendravimo kultūros pripratusiems pasaulio lie-
tuviams. Manau, kad požiūris, jog už mokslinį dar-
bą, nepriklausomai nuo rezultatų, garantuotai su-
mokės valstybė, ne ska tina konkurencijos ir pakan-
kamo mokslo vystymosi tempų. 

Startuolis – tai ne tik „auksinė” idėja

Vilniaus universite-
to ligoninės Santariškių
klinikų gydytojas, profe-
sorius Laimonas Griš-
kevičius teigia, jog dau-
gelis, galvodami apie
žodį startuolis, įsivaiz-
duoja greitai rezultatą
pasiekiančius jaunus
žmones. Tačiau moksli-
ninkams, kurie pardavė
šiuo metu medicinoje
ypač aktualias idėjas (su-
sijusias su imunotera-
 pija ir modifikuotais lim-
focitais, kurie šiuo metu
yra priešvėžinės medici-
nos priešaky) šiuo metu
yra apie 70 metų. Todėl
reikia suprasti, kad star-
tuolis nėra paprastas
procesas, susijęs su ko-
kiu nors vienu žmogu-
mi, na nebent mokslo
idėja būtų „auksinė”. Ta-
čiau reikia sunkiai ir il-
gai dirbti, kad minėta idėja būtų įgyvendinta ir tam
reikia daugybės procese dalyvaujančių įvairių kom-
petencijų žmonių.

Talentingus žmones šalyje išlaikyti sunku

Los Angeles startuolyje „Neural Analytics” dir-
banti Solventa Kra kaus kaitė pastebi, kad Lietuvoje
yra daug talentingų ne tik studentų, bet ir praktikoje
dirbančių žmonių, ta čiau problema ta, kad šalis ne-
sugeba jų išlaikyti. Lietuviai nemažai startuo lių yra
įkūrę Silicio slėnyje ar net Australijoje, kur verslo
ekosistema jau seniai sukurta, ypatingai gyvybės
moksluose. Lietuvoje gyvybės mokslų sritis yra dar
pakankamai nauja ir šiuo metu tobulėjama tiek tei-
sės srityje, tiek ir komercializavimo klausimais.

Verslininkai, šiuo metu Lietuvo je bandantys ko-
mercializuoti mokslo idėjas, dar yra labai jauni. Da-
lis jų išvažiuoja patirties pasisemti į užsi enį ir grį-
žę bando įgyvendinti idėjas. Deja, dažnai grįžę į Lie-
tuvą, jie su siduria su verslo ekosistemos trūkumu,
kurią pilnai sukurti prireiks lai ko. Kita vertus,

Krakauskaitė gerai vertina tai, jog Lietuvoje patir-
ties se miamasi iš gerų tarptautinių pavyz džių.

Kuo skiriasi Lietuvos ir JAV startuoliai?

Paprašiau Solventos Krakauskai tės palyginti lie-
tuviškas „start-up” kompanijas su amerikietiškomis.
Pa nekovės teigimu, sėkminguose JAV startuoliuose
(Krakauskaitė dirba viename iš jų) viskas praside-
da nuo komandinės kultūros ir darbuotojai labai ska-
tinami aistringai atlikti sa vo darbą. Lietuvoje žmo-
nės kartais turi idėją, tačiau startuolyje nesusi ku ria
vidinės kultūros. O gera vidinė kultūra ypač reika-

linga naują produktą kuriantiems darbuotojams. 
Kiekvienas „Neural Analytics” darbuotojas jau-

čiasi kompanijos sa vininku ir direktoriumi. Firmo-
je taip pat skatinama stipri komandinė dvasia ir ne-
bijojimas suklysti. Tokių as meninių savybių ugdymo
Lietuvoje turbūt nėra. Lietuvoje startuolio vys tymuisi
dažnai kenkia per didelis vie no ar kelių žmonių ego. 

Valstybei padedant, tobulėti turi
tiek verslas, tiek ir universitetai

Deja, klausantis universitetų ir verslo atstovų
diskusijos susidarė įspūdis, kad Lietuvoje atotrūkis
tarp verslo ir mokslo yra dar labai didelis. Verslui
trūksta kompetencijos įgy ven dinti naujus tarptau-
tinio lygio projektus, o universitetams – aiškios sis-
temos, kaip verslininkai su jais ga lėtų dirbti. Nes vos
kelių bendra dar biauti su verslu pasiruošusių moks-
lininkų (apie kuriuos kalbėjo Ernes tas Žvaigždinas),
sparčiai Lietuvos gyvybės mokslų verslo ekosistemos
plėtrai neužteks.

Kaip Lietuvoje sukurti daugiau gyvybės mokslų startuolių?

Diskusijos dalyviai (iš k.): Ernestas Žvaigždinas, Laimutis Abeciūnas, profesorius Laimonas Griškevičius, Rolandas
Maskoliūnas (moderatorius), Solventa Krakauskaitė, profesorius Rolandas Meškys ir Gediminas Pranevičius. 

Verslininkas Ernestas Žvaigždinas pristato savo startuolį ,,Asound” 
A. Zailsko nuotraukos
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Bernardas Bučas – išniręs iš šešėlio
Pasitinkant Saulutės Genovaitės Markauskaitės naują knygą

Nepasotinamas alkis spausdintam lietuviš-
kam žodžiui mane kartais veda keisčiau-
siais keliais. Sužinojęs, kad netrukus rinko-

je pasirodys knyga apie skulptorių Bernardą Bučą,
per „klausučių ulytėles” susiradau jos sudarytoją –
Saulutę Genovaitę Markauskaitę. Paskambinau ir pa-
sakiau, kad asmeninėje kolekcijoje turiu 1930 m. Ber-
nardo Bučo paveikslą „Inteligentų klubas” su dedi-
kacija kitoje pusėje: „ Autoriaus dovana Panevėžio ‘Ži-
burėlio’ loterijai neturtingiems mokiniams mokslą
padėti rengti. 1930 m. vasario 23 d. Panevėžy.” Gal-
vojau – gal norėtų panaudoti knygoje – jei dar nevė-
lu. Autorė apstulbo: „Jūs man pasakėt neįtikėtiną
naujieną. Bučo dėstytojas Zikaras visada ragino
savo studentą tapti dailininku,  bet jis pasirinko skulp-
toriaus dalią. Apart tėvo tapyto  portreto, nežinoma
nė  viena Bučo drobė. Įspėsiu spaustuvę, kad su-
stabdytų knygos spausdinimą, nes tai, ką Jūs turite,
yra unikumų unikumas ir būtina, kad šis darbas pa-
tektų į knygą”.  Su foto-gr   afo Jono Kuprio pagalba kitą
savaitę nuotrauka jau keliavo į Lietuvą. Bendrų pa-
stangų rezultatas puikuojasi knygos 404–405 pusla-
piuose.

* * * 
Nepasakyčiau, kad  S. Markauskaitės 430 psl.

knyga istoriniu požiūriu yra kruopščiai parengta. Ta-
čiau turinys labai spalvingas. Skaitosi lengvai, tar-
si romanas.  Čia rasime Salomėjos ir Bernardo gi-
minių atsiminimus. Knygoje nemažai sąsajų ir su lie-
tuviškąja išeivija JAV. Nors daug kam jau žinomos (iš
kn. „Ką laumės lėmė”, Čikaga, 1965), tačiau itin įdo-
mios populiarios išeivių rašytojos Petronėlės Orin-
taitės draugystės su S. Nėrimi akimirkos (Orintaitė
dalyvavo Salomėjos ir Bernardo civilinėje  santuokoje
Paryžiuje). Šmaikštūs ir kito kaliforniečio publicis-
to, žurnalisto, trečiafrontininko Bronio Railos atsi-
minimai apie Salomėją. Bet pastebėjau knygoje ir ne-
tikslumų. Šio straipsnio-recenzijos rėmuose norėčiau
šį tą atitaisyti, papildyti. Tikiuosi, kad knygos su-
darytoja  dėl to nesupyks!

Pašto ženklai – mitas ar tikrovė?

Ištrauka iš knygos: „1924 m. buvo paskelbtas kon-
kursas lietuviškų pašto ženklų projektui sukurti. Ber-
nardas nutarė dalyvauti ir jame. Vėl dviem savaitėms
užsidarė savo kambaryje, nėjo į gimnaziją ir piešė,
projektavo. Užtraukęs langų portjeras, darbavosi
dieną ir naktį. Darbas buvo labai smulkus, grafiškas,
kruopštus, juolab neturint reikalingų įrankių ir pa-
didinamojo stiklo. Užbaigęs darbą, priėjo prie lango,
atitraukė užuolaidas ir nesuprato, kodėl tamsu – juk
diena … Pasirodo – jis apako. Kambaryje ir už lango
– naktis. Ilgas ir įtemptas darbas prieblandoje paveikė
akis. Bernardas Bučas išsigando: Nejaugi teks gyventi
tamsoje, juk dar tik pati jaunystė – 21 metai? Dar mo-
kosi gimnazijoje, nori mokytis, trokšta žinių, pama-
tyti pasaulį, svajoja apie menininko ateitį… Vėliau
gydėsi, jaunystė nugalėjo, ir Bernardas pasveiko. Iš-
siuntė darbo projektus į
Vilnių, liko nekantriai
laukti rezultatų. Pasieku-
sios žinios nudžiugino –
projektas laimėjo tris pir-
mąsias ir vieną antrąją
premijas iš keturių buvu-
sių”.

Skaitau ir galvoju – į
kokį Vilnių? Tuomet
mūsų sostinė buvo oku-
puota! Lenkai su Lietuva
nutraukė tiek diplomati-
nius, tiek pašto ryšius.
Nuo 1919 metų Lenkijoje
(taip pat ir Wilno mieste)
buvo naudojami tik len-
kiški pašto ženklai, ku-
riuos kūrė patys lenkai
dailininkai. Be to, 1919–
1939 m. Lietuvos Pašto
valdyba buvo įsikūrusi
Kaune, o ne Wilno!

Knygos 386 psl. at-
spausdintos dešimties

Lietuvos Pašto valdybos  išleistų  ženklų nuotraukos
su užrašu: „Bernardo Bučo lito ir lietuviškų pašto
ženklų kolekcija, užėmusi konkurse pirmąją vietą.
Nuotr. iš asmeninio Onutės Bučienės archyvo.” Litų
– nei metalinių, nei popie rinių čia  nematome, keturių
iš dešimties ženklų autorystė diskutuotina, o du ženk-
lai tikrai sukurti  Bučo, į iliustraciją nepateko. O ir
metai ne tie – minimi  Bučo ženklai (,,Vyčio  kryžius
ąžuolo vainike”) buvo išleisti 1927 metais.

Štai įrodymas. Knygos „Paštas Lietuvoje 1918–
1940 metais: Valstybės pašto kūrimas ir veikla, ženk-
lų leidyba” (Vilnius, 2014 m.) sudarytoja Julija Nor-
mantienė tvirtina, jog „1927 m. sausio 14 d. Pašto val-
dyba išleido aplinkraštį, kuriuo informavo pašto įstai-
gas apie išleistus naujus pašto ženklus su piešiniu ‘Vy-
čio kryžius ąžuolo vainike’. Aplinkraštyje buvo nu-
rodyti tokie ženklų nominalai ir spalvos: 2 ct. – gel-
tonas,  3 ct. – tamsiai rudas, 5 ct. – žalias, 10 ct. – fio-
letavas, 15 ct. – šviesiai raudonas, 25 ct. – tamsiai mė-
lynas”. Be to, aplinkraštyje užsimenama, kad ženk-
lai išleisti vietoj besibaigiančių senų, o jų  dailinin-
kas – Bernardas Bučas (236–237 psl.). Normantienė
taipogi pažymėjo, jog 1929 m. trys  Bučo sukurti no-
minalai   –  5, 15 bei 30 centų – buvo atspausdinti pa-

RAIMUNDAS MARIUS LAPAS

Bernardas Bučas (1903–1979)… Kas jis? Žy-
mus skulptorius, Salomėjos Nėries vyras … Pri-
mirštas … neįvertintas. Neįvardytos  jo skulptūros
puikuojasi miesto aikštėse, vestibiuliuose, kapinė-
se… B. Bučas yra sukūręs ištisą meno šedevrų ga-
leriją. Pagrindiniai kūriniai knygoje pateikti iliust-
racijomis ir trumpais komentarais. Skulptorius kūrė
tik iškilioms asmenybėms bei svarbiems įvykiams pa-
žymėti: tai – karalius Mindaugas, Vytautas Didysis,
A. Smetona, Liudvika ir Stanislovas Didžiuliai, Juo-
zas Tumas-Vaižgantas, Gabrielė Petkevičaitė-Bitė ir
daugelis kitų. Iš asmeninių archyvų bei prisiminimų
sužinosime, kaip būsimasis skulptorius skynėsi ke-
lią į meno pasaulį…. Jo pažintis su S. Nėrimi, jų mei-
lė, vestuvės Paryžiuje, karo negandos… Neskelbti
asmeniniai laiškai, pokalbiai … Likimo vingiai po S.
Nėries mirties … Ir išlikę pėdsakai iki šių dienų … Ši
knyga leis naujai žavėtis skulptoriaus B. Bučo me-
nine kūryba bei susipažinti su jo rūsčia gyvenimo tik-
rove.

Knygos pratarmė

Bernardas Bučas. Inteligentų klubas. 1930. Faniera. 54x90
cm.

Aušrininkas dr. Jonas Šliūpas su savo šeima prie Adomai-
čio Šerno paminklo Lietuvių tautinių kapinių Čikagoje 25
metų minėjime,  1936 m. (berniukas su JAV vėliava – Vy-
tautas Šliūpas, tebegyvenantis Californijoje). 

Bernardas Bučas. Salomėjos  Nėries skulptūra – kapas Kau-
no Petrašiūnų kapinėse. Likimo ironija: po šešerių metų gre-
ta perkeltų S. Nėries palaikų amžino poilsio atgulė nukan-
kintas kun. Ričardas Mikuta vičius 1935–1998.  

Alberto Švenčionio nuotr., 2003 m. 

Bernardas Bučas (k.) prie maketų, apie 1931–1932 m. 
Asmeninio Onutės Bučienės archyvo nuotr. 
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kartotinai,  tik jau „Spindulio” spaus-
tuvėje. (241 psl.). Laida buvo pakarto-
ta 1931–1932 m., bet be 5 ct.  nominalo
(246 psl.). 1933 m. trys Bučo sukurti paš-
to ženklai – 2 ct., 10 ct., ir 15 ct.  – at-
spausdinti dar kartą (248 psl.).

Markauskaitės knygos 47 psl. tvir-
tinama, jog: „Lietuvoje tais pačiais
[1927] metais Bernardas Bučas pateikė
projektą jubiliejinių pašto ženklų kon-
kursui. Čia jam pavyko laimėti I ir II
premijas.” Lietuvos Nacionalinio mu-
ziejaus darbuotoja Normantienė mano
kiek kitaip: „Pašto valdyba 1928 m. va-
sario 10 d. aplinkraščiu pranešė apie
Nepriklausomybės 10-osioms meti-
nėms išleidžiamus 5, 10, 25, 50, 60 cen-
tų ir 1 lito vertės ženklus, tačiau konk-
rečios pardavimo dienos nenurodė.
Aplinkraštyje pasakyta, kad gautus
ženklus įstaigos turi pardavinėti nuo
jų gavimo dienos. Kataloguose nuro-
domos datos – vasario 15 d. arba vasa-
rio 16 d. – yra sąlyginės. 1928 m. vasa-
rio 25 d. Šaltinis, pranešęs skaitytojams
apie išleistus Nepriklausomybės 10-ųjų
metinių paminėjimo ženklus, jų auto-
riais įvardijo Bernardą Bučą ir Joną
Binderį, nenurodydamas, kuris kurį
piešinį darė. Katalogai nurodo skir-
tingus ženklų piešinių autorius, tuo
tarpu autorystę rodančių dokumentų
archyvuose rasti nepavyko. Kataloge
‘Michel Europa – Katalog Ost’ (Mün-
chen, 1981) rašoma, kad ženklų su A.
Smetonos portretu ir simboliniu kovų
už laisvę piešiniu autorius – dailinin-
kas J. Binderis, su simboliniu laisvės
piešiniu – dailininkas B. Bučas. Vė-
lesniuose katalogo leidimuose ženklų
autoriai nenurodyti. Katalogas ‘Lie-
tuvos pašto ženklai: Nepriklausoma
Respublika (1918–1940)’ nurodo, kad A.
Smetonos portreto autorius – daili-
ninkas B. Bučas, simbolinio laisvės
piešinio dailininkas J. Binderis, o sim-
bolinio kovų už laisvę piešinio auto-
rius nežinomas” (236 psl.).

Grįžtant prie 386 psl. iliustracijos.
10-asis čia  pavaizduotas ženklas buvo
Bernardo Bučo suprojektuotas ,,Vytis
ąžuolo  lapų  vainike” iš didesnio no-
minalo pašto ženklų  serijos, išleistos
1927 m. gruodžio 23 d. Be  čia  matomo
1  lito nominalo – (pilkšvai žalias/pilkš-
vas), skulptorius sukūrė  ir 3 bei 5 li-
tus (3 litai – violetinis/blyškiai žalias,
5 litai – rudas/rusvai pilkas). Tai nu-
rodo Julija  Normantienė minėtoje
knygoje (255 psl.).

Lito autorius – ne B. Bučas 

Markauskaitės knygoje pasitaiko
ir daugiau klaidų: „1923 m. rudenį
Lietuvoje buvo paskelbtas konkursas
lietuviško lito projektui sukurti. Ber-
nardas Bučas, gimnazistas, nesimokęs
dailės, ryžosi jame dalyvauti. Dviem
savaitėm užsidarė savo kambaryje,
nėjo į pamokas, tik dirbo, daug naktų
projektavo. Šiame konkurse Bernardas
laimėjo didžiulę pirmąją premiją. At-
siskleidė jo neeiliniai gabumai ir
darbštumas” (44–46 psl.).

Popieriniai banknotai – Bučo? Vėl
pasitelkiame žinovus. Anot Arūno
Dulkio ir Juozo Galkaus, knygos „Lie-
tuvos banknotai/Lithuanian Bankno-
tes” (Vilnius, 2002) autorių, pirmuosius
banknotus 1922 m. suprojektavo Ado-
mas Varnas, kiek vėliau apyvartoje pa-
sirodė Viliaus Jomanto (1924), Adomo
Galdiko (1924, 1928, 1929, 1930, 1938), An-
tano Žmuidzinavičiaus (1927) bank-
notai. Šiame gausiai iliustruotame
244 psl. „Lietuvos banko” išleistame al-
bume nėra nei žodelio apie Bernardą
Bučą. Apie Bučo „litus” nerasime ir
muziejininkės Rūtos Kuncienės 176
psl.  knygoje „Lietuvos pinigai” 1915–

1941 (Vilnius, 1995)  ar buvusio mone-
tų kalyklos Kaune vedėjo Jono K. Ka-
rio 255 psl.  knygoje „Nepriklau somos
Lietuvos pinigai” (New Yor kas, 1953).

Neįtikėtina ir tai, kad  Bučas būtų
sukūręs metalinius litus-monetas. Štai
Arūno Dulkio, Juozo Galkaus bei Sta-
nislovo Sajausko knygoje „Lietuvos
monetos/Lithuanian Coins” (Vilnius,
2006) rašoma:  „Lietuviškų monetų
kūrimo pradžia 1923 m. skulptorių
Juozo Zikaro, Antano Aleksandravi-
čiaus grafiniai projektai. Monetų įsta-
tymą Seimas priėmė 1924 m. birželio 20
d., suteikdamas valstybės iždui teisę
kaldinti ir leisti į apyvartą metali-
nius pinigus. Kartu pavesta skulptoriui
Juozui Zikarui kurti būsimų monetų
projektus (113 psl.)... Pirmosios  Lie-
tuvos Respublikos monetos nukaltos
1925 m. Didžiojoje Britanijoje: Londo-
ne – sidabrinės 1, 2 ir 5 litų, Birming-
hame – bronzinės 1, 5, 10, 20 ir 50 cen-
tų … Prireikus papildyti apyvartinių
monetų atsargas, 1936 m. nutarta mo-
netas kalti Lietuvoje. Kaune, Miško g.
11, ‘Spindulio’ bendrovės patalpose
įsteigta moderni kalykla. 1936 m. bir-
želio 3 d. priėmus antrąjį Monetų įsta-
tymą, pradėta monetų kalyba. Iš Lon-
dono parsigabentais 1 lito monetų ti-
ražas, taip pat nukaltos naujo dizaino
1936 m. apyvartinės 1, 2 ir 5 varinės mo-
netos, sidabrinės 5 litų moneta su
Jono Basanavičiaus profiliu ir 10 litų
moneta su Vytautu Didžiojo portretu
reverse. Visų monetų autorius – J. Zi-
karas” (115 psl.). Gaila, jog knygos
apie Bučą sudarytoja nepateikė konk-
rečių dokumentų, patvirtinančių  jo
dalyvavimą šiuose konkursuose. Ber-
nardo Bučo dėstytojas buvo Juozas
Zikaras. Galėjo tarp jų įvykti tam tik-
rų „nesusipratimų” (o gal net kūrybi-
nių minčių nepiktybinio „pasisavini-
mo”), tačiau tai jau būtų „trečioji do-
lerio pusė”, kita istorija!

B. Bučo kūryba 
pasiekė net Čikagą

Markauskaitės knygoje „Skulp to -
rius Bernardas Bučas” skelbiamas ir
faktas, kuris, ko gero, sudomins ne vie-
ną „Vėjų mieste” gyvenantį tėvynainį:
„1927 m. mokydamasis Romoje, daly-
vavo Čikagos lietuvių paskelbtame
konkursae J. Adomaičio-Šerno pa-
minklo projektui parengti. Šio kon-
kurso premija taip pat atiteko Ber-
nardui Bučui” (47 psl.).

Kas tas Adomaitis – kraštotyri-
ninkė Markauskaitė, deja, skaityto-
jui nepaaiškina. O jis buvo žymus  iš-
eivijos kultūros veikėjas!

Juozas Adomaitis-Šernas (1859 m.
rugpjūčio 7 d. Šmuiliškėje, Zyplių vals-
čius – 1922 m. rugpjūčio 5 d. Čikagoje,
JAV) – mokslo žinių populiarintojas,
publicistas, knygnešys. Baigęs Mari-
jampolės gimnazijos 6 klases ūkinin-
kavo, dirbo tarnautoju Varšuvoje. Nuo
1885 m. bendradarbiavo lenkų laik-
raštyje ,,Kraj” (Peterburgas), 1885–
1889 m. – leidiniuose ,,Aušra”, ,,Lietu-
viškasis balsas”, ,,Unija”. 1889–1892
m. žurnalo ,,Varpas” bendradarbis,
1889–1890 m. redaktorius.  1889–1890 m.
gyveno Ragainėje, 1890 m. – Šakiuose,
kur nelegaliai toliau rašė beveik visus
žurnalo ,,Varpas” vedamuosius ir po-
leminius straipsnius, rengė skyrių
„Audiatur et altera pars”. 1892–1895 m.
Vokietijoje, Bremene dirbo emigraci-
jos biure. 1895 m. emigravo į JAV, čia
1895–1917 m. redagavo Čikagoje leistą
savaitraštį ,,Lietuva”, rašė į žurnalą
,,Tėvynė”, kt. leidinius, nuo 1910 m. da-
lyvavo Amerikos lietuvių spaudos
draugijos veikloje. Knygoje ,,Lietuvių
išeivija Amerikoje (1868–1961)” (South

Išperkamojo mokesčio vokas, siųstas 1928 m. iš Šilutės į Frank furtą.  Kuriuos iš šių pašto
ženklų sukūrė Bučas, archyvuose esantys dokumentai neatskleidžia. Ma noma, kad su Prez.
Antano Smetonos portretu.

Atvirukas, siųstas 1929 m. iš Troškūnų į Čikagą buvusio ,,Draugo” dienraščio redaktoriaus
Igno Sakalo žmonai Sofijai su Bernardo Bučo pieštais Vyčio kryžiaus pašto ženklais.

Boston: ,,Keleivis”, 1961 m.)  Stasys
Michelsonas apie jį rašė (kalba netai-
syta – R. M. L. pastaba): ,,Deja, tiek
daug apšvietos mūsų liaudžiai davęs,
Šernas turėjo baigti savo gyvenimą
pavargėliu. Atleistas nuo ‘Lietuvos’,
jis neturėjo net iš ko gyventi. Kad ne-
reikėtų jam badauti, buvo susidaręs
‘Šerno Draugų Būrelis’, kuris stengėsi
jį paremti.”

Adomaitis-Šernas periodikoje iš-
spausdino apie 2 000 publicistinių
straipsnių, pagal kitų tautų autorių vei-
kalus parengė apie 20 mokslo populia-
rinimo knygų. Rašė įvairiomis žurna-
listikos ir publicistikos teorijos bei
praktikos temomis. Publicistikoje skel-
bė tolerancijos, vienybės idėjas, jų lai-
kėsi žurnalistikoje ir visuomeninėje
veikloje. ,,Lietuviškajame balse”, ,,Var-
pe” paskelbė straipsnių, skirtų lietuvių
literatūros ir kalbos problemoms
(„Apie mūsų poeziją”, „Audiatur et al-
tera pars”, „Mūsų statrašas” ir kt.).

Gaila, jog  Markauskaitė giliau
nepasidomėjo Juozo Adomaičio pa-
minklo istorija (beje, knygoje net ne-
radame šio paminklo nuotraukos – R.
M. L. pastaba). Štai leidinyje „Lietuvių
tautiškos kapinės/ Lit hua nian National
Cemetery 25 metų ju bi liejaus atminties
knyga” (Čikaga 1938  m.) būtų radusi ne
tik antkapio nuotrauką  (psl. 32), bet ir
išsamią informaciją apie patį Ado-
maičio paminklą (28–29 psl.) tiesa, be
Ber nardo Bučo pavardės (kalba netai-
syta – R. M. L. pastaba): „Kuomet mirė
‘Dėdė Šernas’, gyvenęs dideliam varge
paskutiniais savo gyvenimo metais, jo
kėnas buvo iš pradžių palaidotas ad-
vokato F. J. Bagočiaus lote, kur  guli pa-
laidotas advokato brolis Dr. Dominin-
kas Bagočius. Vėliau susidarė chica-

giečių komitetas, kurs sukėlė pinigų
‘Dėdei Šernui’ paminklą pastatyti. Ta-
čiau Bagočiaus lote jau buvo pamink-
las ir kito ten nebegalima buvo statyti.
Todėl Dėdės Šerno Fondo Komitetas
kreipėsi su prašymu į Liet. Tautiškų
Kapinių visuotiną susirinkimą, kad
paaukotų lotą, į kurį galima būtų per-
kelti ‘Dėdės Šerno’ kūną ir kuriame ga-
lima būtų didelis paminklas pastatyti.
Prašyta buvo keturių duobių loto. Su-
sirinkimas sausio 20 d. 1929 m. nutarė
prašymą išpildyti. Kitame visuotiname
susirinkime balandžio 21, 1929, buvo
nutarta duoti ‘Dėdei Šernui’ šešių duo-
bių lotą – ant kalnelio, gražiausioj ka-
pinių vietoj. Gegužės 4 d. 1929 m. ka-
pinių globėjai dar pridūrė  savo nuta-
rimą, kad į paaukotą šešių duobių lotą
niekas daugiau nebūtų laidojamas, tik-
tai ‘Dėdė Šernas’. Šerno Fondo Komi-
tetas parūpino ‘Dėdei Šernui’ labai
gražų paminklą, kurs šiandien yra  ka-
pinių papuošalu ir visų lietuvių at-
lankoma vieta. ‘Dėdės Šerno’ pamink-
lo iškilmingas atidarymas įvyko rug-
sėjo 11 d. 1932 metais”. 

Čia, beje, reikėtų pridurti, jog šią
atminties knygą galima rasti net še-
šiose Lietuvos bibliotekose – Kauno ap-
skrities VB, Nacionalinėje M. Mažvy-
do, Panevėžio apskrities G. Petkevi-
čaitės-Bitės VB, Rietavo savivaldybės
VB, Šiaulių „Aušros” mu ziejaus bei Že-
maičių muziejaus „Al ka”.

Nepaisant kai kurių istorinių  ne-
 tikslumų, S. G. Markauskaitės kny ga
yra vertingas įnašas atskleidžiant spal-
vingą ir iki šiol šešėlyje  buvusią Ber-
nardo Bučo asmenybę.

Iliustracijos iš  S. G. Markaus kaitės knygos ir R.
M. Lapo asme ninio archyvo.
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Parengė Vitalius Zaikauskas

LIETUVA  IR PASAULIS

Aptarė skriaudžiamų lietuvių padėtį 
Briuselis/Vilnius („Draugo” info)

– Briuselyje vykstančios Europos Są-
jungos (ES) Užsienio reikalų tarybos
metu Lietuvos užsienio reikalų mi-
nistras Linas Linkevičius su naujuoju
Jungtinės Karalystės užsienio reikalų
sekretoriumi Boris Johnson aptarė
lietuvių imigrantų padėtį ir jų ateities
perspektyvą.

L. Linkevičius atkreipė dėmesį į
pastaruoju metu padažnėjusius iš-
puolius prieš Lietuvos piliečius Jung-
tinėje Karalystėje, ragino principingai
kovoti su galimomis neapykantos ap-
raiškomis.  

B. Johnson teigė, kad bet kokie ne-
apykantos nusikaltimai bus vertinami
labai rimtai ir stabdomi visomis prie-
monėmis. Anot jo, lietuviai ir kitų ša-
lių imigrantai yra svarbi ir gerbiama
Jungtinės Karalystės visuomenės dalis.

B. Johnson prosenelis yra kilęs iš
Lietuvos, todėl sulaukęs L. Linkevi-
čiaus kvietimo apsilankyti Lietuvoje,
jį priėmė.

Tą pačią dieną Lietuvos ambasa-

doje Londone lankėsi naujai paskirtas
Jungtinės Karalystės (JK) imigracijos
ministras Roberts Goodwill – čia jis at-
vyko pirmąją savo darbo dieną. At-
stovybėje ministras susitiko su užsie-
nio reikalų viceministru Mantvydu Be-
kešiumi, kuris išreiškė susirūpinimą
dėl po referendumo pagausėjusių prieš
Lietuvos piliečius nukreiptų išpuolių
ir patyčių, galimai susijusių su neapy-
kanta kitataučiams.

Imigracijos ministras susitikime
pažymėjo, kad JK griežtai smerkia
nepagarbaus elgesio atvejus, ir neto-
leruos jokių ksenofobinių apraiškų.
Ministro R. Goodwill teigimu, svetin-
gumas ir tolerancija turi likti verty-
bėmis, kuriomis bus vadovaujamasi ir
JK išstojant iš ES.

Kiek vėliau viceministras M. Be-
kešius ambasadoje susitiko su lietu-
viais, gyvenančiais JK ir aptarė si-
tuaciją po birželio 23 d. vykusio refe-
rendumo, taip pat dvigubos Lietuvos
pilietybės būtinumą ir kitus lietu-
viams rūpimus klausimus.

Vilnius („Drau-
go” info) – Švietimo
ir mokslo ministe-
rija (ŠMM) jau ket-
virtus metus Molėtų
rajone, Alantoje or-
ganizuoja lietuvių
kalbos ir kultūros
stovyklą Rusijos
Šiaurės ir Sibiro lie-
tuvių vaikams ir
jaunimui. Kasmet
joje dalyvauja apie
25–30 lietuvių kil-
mės vaikų. Stovyk-
lautojai mokosi lie-
tuvių kalbos, istorijos, geografijos, liau-
dies šokių ir tradicinių patiekalų ga-
mybos.

ŠMM stovyklą remia siekdama,
kad tai taptų tradicija, padedančia Ru-
sijos kraštuose gyvenantiems lietu-
viams mokytis lietuvių kalbos, išsau-
goti tautinę kultūrą, palaikyti ir stip-
rinti ryšius su Lietuva.

Stovykla Alantoje – viena iš trijų,
tradicinėmis tampančių ŠMM remia-
mų stovyklų užsienio lietuvių vai-
kams. Liepos viduryje antrus metus
Rumšiškėse rengiama stovykla su-
kvies lietuvaičius iš viso pasaulio sta-
tyti miuziklo. Rugpjūčio mėnesį į kū-
rybinę stovyklą pajūryje bus pakvies-
ti Karaliaučiaus srityje gyvenančių lie-
tuvių vaikai.

Vilnius (ELTA) – Europos auto-
riams pabodo dalytis pelnu su inter-
neto milžinais. Pedro Almodovar, Char-
les Aznavour, Andrea Bocelli, Daniel
Buren, Ennio Morricone ir per 1 000
kitų Europos šalių kūrėjų atvirame
laiške Europos Komisijai (EK) ragina
politikus imtis reikiamų veiksmų už-
tikrinant teisingą atlygį autoriams už
jų kūrinių viešą skelbimą interneti-
nėse platformose.

Prieš mėnesį EK vadovui Jean-
Claude Juncker ir viceprezidentams at-
virą laišką parašė 58 europarlamen-
tarai. Jame pabrėžta, kad tokie inter-
neto gigantai kaip „Google”, „Apple”
ir kt. nepakankamai sąžiningai dalijasi
su autoriais savo uždarbiu. Laiške EP
vadovams atkreiptas dėmesys į tai,
kad turinį sukuria ir vertę generuoja

autoriai, bet didžiausią uždarbį pasi-
ima jų kūrybą viešinančios korpora-
cijos. Ypatingą dėmesį siūlyta atkreipti
į tokias platformas kaip „Youtube”, ku-
riose naudotojai patys dalijasi turiniu. 

Laiškas, kurį pasirašė svarbiausi
ir įtakingiausi Europos kultūros vei-
kėjai, ragina EK prezidentą J. C. Junc-
ker kaip įmanoma greičiau rasti spren-
dimą, kuris nebeleistų interneto gi-
gantams slėptis už pasenusių įstatymų
ir pasiimti didžiąją dalį pinigų už au-
torių sukurtą turinį. 

Autoriai laiške teigia, kad ši prob-
lema aktuali ne tik muzikos pasauliui,
bet ir  rašytojams, režisieriams, fo-
tografams, skulptoriams ir kitiems
kūrėjams. Naują autorines ir gretuti-
nes teises reglamentuojančių įstatymų
paketą planuojama išleisti šį rudenį.

Washingtonas (LRT.lt) – Mela-
nia Trump kaltinama plagiatu: res-
publikonų kandidato į JAV preziden-
to postą Donald Trump žmona dalį
savo kalbos, pasakytos partijos suva-
žiavime, esą nusirašė nuo dabartinės
JAV pirmosios ponios Michelle Oba-
ma.

Tėvai ją mokė, „kad reikia sunkiai
dirbti siekiant tikslų gyvenime, kad
reikia laikytis savo žodžio, kad reikia
daryti tai, ką sakai ir vykdyti savo pa-
žadus”, delegatams kalbėjo buvęs mo-
delis iš Slovėnijos.

Taip ji beveik pažodžiui atkartojo
tai, ką M. Obama sakė demokratų par-
tijos suvažiavime 2008-aisiais: „Ba-
rack ir aš buvome auklėjami skiepijant
daug tokių pat vertybių: kad tu turi
sunkiai dirbti dėl savo siekių. Kad
turi laikytis žodžio ir kad reikia daryti
tai, ką sakai”. Ir kitos ištraukos iš
Melania kalbos akivaizdžiai primena

M. Obama pasirodymą prieš aštuone-
rius metus.

Vilnius (URM.lt) Užsienio reikalų
ministras Linas Linkevičius susitiko su
Lietuvos tautinio olimpinio komiteto
(LTOK) prezidente Daina Gudzinevi-
čiūte ir generaliniu sekretoriumi Va-
lentinu Paketūru. Pokalbio metu ap-
tartas ministerijos ir LTOK bendra-
darbiavimas bei konsulinių paslaugų
teikimas Brazilijos Rio de Janeiro
mieste, kur rugpjūčio 5–21 dienomis
vyks vasaros olimpinės žaidynės.

„Visas  Lietuvos  ir   lietuvių už-
sienyje dėmesys šių metų rugpjūčio

mėnesį bus sutelktas į Rio de Janeirą,
kur varžysis ir Lietuvos vardą garsins
geriausi mūsų šalies sportininkai, o
juos palaikyti atvyks ir nemažas sir-
galių būrys. Tam tinkamai pasirengusi
turi būti ir mūsų konsulinė tarnyba.
Todėl Lietuvos generalinis konsulatas
San Paule olimpinių žaidynių metu
kelsis į Rio de Janeirą – esant porei-
kiui, mūsų diplomatai bus pasirengę
efektyviau ir greičiau suteikti visą
reikiamą konsulinę pagalbą mūsų ša-
lies piliečiams”, – sakė ministras.

„Brexit” derybas pradės metų gale
Londonas (ELTA) – Jungtinė Ka-

ralystė, pasak „Brexit” ministro David
Davis, oficialias derybas su Briuseliu
dėl pasitraukimo iš Europos Sąjungos
(ES) pradės tik metų sandūroje. Tai
įvyks metų gale arba 2017-ųjų pra-
džioje, pareiškė ministras.

ES tuo tarpu nenori tempti laiko.

Ji spaudžia greitai pradėti derybas,
kurios ir taip turėtų trukti dvejus
metus.

Pirmasis naujosios premjerės The-
resa May vyriausybės tikslas yra pa-
sirašyti laisvosios prekybos susitari-
mus su tokiomis šalimis, kaip JAV ir
Kinija, sakė D. Davis.

Stovyklauja Sibiro lietuviukai

Olimpiadoje veiks konsulinė pagalba 

Vilnius/Paryžius (VRM) Prancū-
zijai griežtinant sankcijas už kelių eis-
mo taisyklių pažeidimus, per šią šalį  ke-
liaujantys Lietuvos piliečiai perspėjami
būti atidžiais ir laikytis taisyklių.

Prancūzijoje lietuviai padaro vis
daugiau pažeidimų. 2013 metais šios ša-
lies keliuose stovintys greičio ma-
tuokliai bei vaizdo kameros užfiksavo
3 193 pažeidimus, 2014 metais – 23 615,
pernai – net 35 031. Dažniausiai buvo
viršijamas greitis, taip pat užfiksuota

pažeidimų, kai buvo važiuojama de-
gant raudonam šviesoforo signalui.

Už kelių eismo taisyklių pažeidi-
mus Prancūzijoje numatytas neatidė-
liotinas fiksuotos baudos ar užstato
pervedimas; nepervedus šio užstato,
transporto priemonė gali būti sulai-
kyta ir priverstinai nuvežta pažeidėjo
lėšomis. Padarius sunkesnį kelių eis-
mo taisyklių pažeidimą, gali būti tai-
komas ir neatidėliotinas vairuotojo
pažymėjimo galiojimo sustabdymas.

„Ereliai” ir Prancūzijoje „ereliai”

Europos autoriams trūko kantrybė

M. Trump kaltinama plagijavimu 

Ryga (BNS) – Per pirmus penkis
šių metų mėnesius Latvijoje paga-
minta 21,454 mln. litrų alkoholinių
gėrimų, neskaitant alaus, – 2,4 proc.
mažiau nei pernai sausį-gegužę.

O alaus gamyba sumenko vos ne

penktadaliu (18,7 proc.) 
2015-aisiais Latvija alkoholinių

gėrimų gamybą sumažino 2 proc. iki
53,482 mln. litrų, alaus – 12 proc. iki
85,642 mln. litrų.

Latviai mažiau geria alkoholio

Bogota (ELTA) – Ve-
nesuelai laikinai atidarius
sieną su Kolumbija, į šalį
apsipirkti suplūdo daugybė
žmonių. Per savaitgalį pa-
sienio upę kirto per 100 000
venesueliečių, kad kaimy-
ninėje šalyje įsigytų maisto
produktų ir vaistų. Vene-
suelą yra ištikusi didelė ap-
rūpinimo krizė.

Gyventojai, pateikę as-
mens pažymėjimą, galėjo
kirsti abu tiltus į kaimyninę Kolum-
biją. Tvarka rūpinosi Venesuelos na-
cionalinė gvardija ir abiejų šalių ka-
reiviai.

Žmonių antplūdis rodo, kokia rim-
ta krizė yra ištikusi Venesuelą. Jie Ko-

lumbijoje perka ryžius, cukrų, mil-
tus, tualetinį popierių ir aliejų.

Venesuela yra labai priklausoma
nuo įplaukų už naftos eksportą. Kritus
naftos kainai, šalį ištiko didžiulė eko-
nominė krizė.

Kolumbiją užplūdo argentiniečiai pirkėjai

Tremtinių palikuonys stovyklauja Lietuvoje. ŠMM nuotr.

M. Trump įtariama nusirašiusi M. Obama kal-
bą.  EPA-ELTA

Tūkstančiai venesueliečių keliavo apsipirkti į Kolumbiją.                  
Scanpix nuotr.
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VERSLO N AUJIENOS

Turto valdymo sferos tyrimų ben-
drovės „Scorpio Partnership” pavie-
šinta analizė parodė, kad Šveicarijos
bankas UBS praėjusiais metais ir to-
liau buvo laikomas stambiausiu pa-
saulyje privačiuoju banku. 

Iš viso valdydamas 1737,5 mlrd.
JAV dolerių vertės aktyvų UBS 2015-ai-
siais ir toliau išliko pirmojoje pozici-
joje. Jis beveik 300 mlrd. USD lenkė

„Bank of  America Merrill Lynch”, iš
antrosios vietos išstūmusį „Morgan
Stanley” (1 439 mlrd. USD).

Šveicarijos antruoju didžiausiu
banku laikomas „Credit Suisse” atsi-
liko nuo „Morgan Stanley”, nes jo val-
domi aktyvai sumenko 7,2 procento –
iki 687,3 mlrd. USD.

ELTA 

Nuo liepos vidurio Lietuvos Vy-
riausybės vertybinių popierių (VVP)
aukcionuose dalyvaus licencijuota
kredito įstaiga Joh. Berenberg, Goss-
ler & Co. KG Vienos filialas (Austrija),
su kuriuo Finansų ministerija pasirašė
VVP aukciono dalyvio sutartį.

Tai jau antroji užsienio kredito
įstaiga, šiemet atėjusi į Lietuvos VVP
aukcionus (nuo birželio jose dalyvau-
ja Latvijos „Citadele banka”). Toks
žingsnis rodo susidomėjimą šalies
VVP rinka ir leis išplėsti jos pirkėjų
bazę bei padidinti likvidumą. 

Šiuo metu Lietuvos VVP aukcio-
nuose dalyvauja AB „Citadele banka”

(Latvija), AB „Citadele” bankas (Lie-
tuva), AB DNB bankas, AB SEB ban-
kas, „Swedbank” AB ir „Swedbank”
AS (Latvijos komercinis bankas), AB
Šiaulių bankas, Danske Bank A/S Lie-
tuvos filialas.

VVP aukcionuose šiais metais
platinamos 3, 5, 7 ir 10 metų nominalios
trukmės Vyriausybės obligacijos.

VVP aukcionuose gali dalyvauti
tik tie bankai ir finansų maklerio įmo-
nės, kurie atitinka Finansų ministe-
rijos nustatytus reikalavimus ir yra pa-
sirašę VVP aukciono dalyvio sutartis.                   

Finmin.lt

Europos Parlamentas (EP) nepri-
tarė leidimui kofeino turinčius ener-
ginius gėrimus pristatyti kaip „stip-
rinančius budrumą ir koncentraci-
ją”, nes tai gali paskatinti paauglius
juos dar dažniau vartoti. Apie tai in-
formuoja Europos Parlamento spaudos
tarnyba.

Vetavę Europos Komisijos siūlymą
įteisinti šiuos teiginius, europarla-
mentarai atkreipė dėmesį į tai, kad 250
ml energinio gėrimo skardinėje gali
būti iki 27 g cukraus ir 80 mg kofeino,
todėl reguliarus tokių gėrimų varto-
jimas vaikams ir paaugliams gali su-
kelti galvos skausmą, miego sutriki-
mus ir elgesio problemas.

Teiginys, jog kofeinas stiprina
budrumą ir koncentraciją, neturi būti
vartojamas vaikams ir paaugliams

skirtų maisto produktų apibūdini-
muose. Nes būtent paaugliai ir yra di-
džiausia energinių gėrimų vartotojų
grupė.

ELTA

Vokietija susidomėjo lietuviškais aukcionais

Be skambių teiginių apie energinius gėrimus

Kuris privatus bankas didžiausias pasauly?

Prieš pradedant verslą reikia vis-
ką gerai pasverti. Be abejo, svar-
bu žinoti savo misiją ir verslo

modelį, tačiau tai dar ne viskas: net ir
smulkmena gali turėti įtakos verslo
sėkmei.

Vis dėlto yra daug žmonių, kurie
nėra užtikrinti, ar iš viso verta žengti pir-
mąjį žingsnį. Pats efektyviausias būdas
suprasti, ar tavo idėja pasiteisins, yra
bandyti, kitaip niekada to nesužinosite.

Štai keletas klausimų, kurie turė-
tų jums padėti apsispręsti, ar verta kur-
ti verslą.

Kokią problemą sprendžiate?

Atsakykite, kam jūsų produktas ar
paslauga reikalingi? Jei negalite atsa-
kyti į šį klausimą, sustokite ir verslą
planuokite iš naujo. Svarbu, jog jūsų
idėja kaip nors padėtų žmonėms, nes
taip nustatoma produkto vertė.

Kai galvojama, kaip išspręsti prob-
lemą, paprastai atkreipiamas dėmesys
į funkcionalumą. Pavyzdžiui, ilgiau
karštą kavą išlaikantis kavos puodelis
arba oro ištraukimas iš bagažo, norint,
kad šis užimtų mažiau vietos. Reikia kaž-
ko paprasto, bet turinčio didelę vertę. 

Kiek reikia lėšų pradėti verslą? 

Galbūt jūsų svajonė yra atidaryti
rankų darbo šokolado parduotuvėlę.
Deja, atidaryti krautuvėlę kainuoja
daug, ypač, jei nesate išbandęs savo idė-
jos. Vietoj to, bandykite pradėti su kuo
mažiau lėšų ir leiskite verslui augti sa-
vaime.

Pardavinėkite savo šokoladus ūki-
ninkų turgeliuose arba internetu.

Pagalvokite, ką prieš pradedant
verslą turite nusipirkti, o ne apie tai,
kiek turėsite banke. Jūsų investicijos
gali būti daug mažesnės, nei tikėjotės.

Kas dar tuo užsiima?

Negali žaisti žaidimo, jei nežinai
žaidėjų. Paieškokite „Google”, kas dar
be jūsų užsiima tokiu verslu. Žinoma,
vien dėl to, jei kažkas pardavinėja šo-
koladus, nereiškia, kad jūs negalite jų
pardavinėti, tačiau turite atkreipti dė-
mesį į konkurenciją, suvokti jos dydį ir
pagalvoti, ar būsite pranašesni už ki-
tus, galbūt galite pasiūlyti kažką ge-
resnio?

Koks yra mano „slaptas 
ingredientas”?

Kalbant apie išskirtinumą, išsi-
aiškinkite, koks jūsų „slaptasis ingre-
dientas”. Unikalumas kelia kokybę,
kuri yra svarbiau už viską.

„Pavyzdžiui, kai yra parduoda-
mas vienas plaukų lankelis, mano
kompanija dar vieną padovanoja vėžiu
sergančiam vaikui. Tokia labdaringa
parama yra mūsų ‘slaptas ingredien-
tas’, nes taip išsiskiriame iš visų kitų
lankelius gaminančių firmų”, – pasa-
koja lankelius plaukams gaminanti
verslininkė. 

Jūsų „slaptasis ingredientas” gali
būti pagaminimo vieta, išskirtinė ko-
kybė, gamybos būdas, kaina, labdara ar
jūsų puikus aptarnavimas.

Pavyzdžiui, jūsų gaminami ha-
makai skiriasi nuo kitų, nes viršuje
turi įmontuotą palapinę.

Paklauskite savęs: „Kodėl žmonės
norės pirkti mano, o ne konkurentų
produktą?”. Jūsų atsakymas ir yra
„slaptasis ingredientas”, kuris turėtų
būti įtrauktas į jūsų marketingo planą.

Ką pradžiai jau turiu?

Žmonės per daug skundžiasi dėl to,
ko jie neturi. Geriau pamąstykite apie
tai, ką jau turite ir kaip tuo galite pa-
sinaudoti. Net jei neturite daug pinigų
ar patirties, koncentruokitės į tai, kas
jau yra.

Pasidarykite sąrašą dalykų, kurie
jums gali padėti: pažįstami, finansai,
įgūdžiai ir t. t. Nustebsite, kiek jų tu-
rite, net jei ir atrodė, kad jūsų ištekliai
riboti.

Dar vienas klausimas, kurį galima
išgirsti: „Ar dabar tinkamas laikas?”
Patikėkite, tinkamo laiko niekada ne-
būna, tačiau kai labai nori, tai nebe-
svarbu. Pradedant verslą nereikia ly-
giuotis į įžymybes ir jaustis 100 proc.
užtikrintam. Svarbu jaustis užsidegu-
siam ir jauduliu nugalėti visas savo bai-
mes bei abejones, rašoma tinklalapyje
„Entrepreneur.com”.

Galbūt šie klausimai nesuteikė
jums aiškių atsakymų, tačiau, kai pa-
jausite, jog vis grįžtate prie kažkurios
idėjos, pagalvokite, galbūt tai atsaky-
mas, kurio ieškojote.

Giedrė Barščevičiūtė, „Verslo žinios”

Norite įkurti verslą? 5 klausimai sau
Pasaulinia-

me pramoninio
dizaino konkurse
„Red Dot Design
Award” jau ant-
rus metus iš eilės
prestižinį apdo-
vanojimą laimėjo
lietuvių moksli-
ninkas doc. dr.
Virginijus Urbe-
lis. Norvegijos
kompanijoje dir-
bantis medžiagų
mokslų daktaras
sukūrė smūgiams
ir prapjovimams atsparias apsaugi-
nes pirštines Granberg 5501. 

Pirštinės skirtos ekstremalioms
darbo sąlygoms gelbėtojų ir kalnaka-
sybos operacijose, naftos, dujų ir kito-
se padidintos rizikos pramonės šakose. 

Juokaujama, kad dėl ergonomi-
kos, amortizuojančių apsauginių me-
džiagų ir ryškaus išskirtinio dizaino
naujieji pirštinių savininkai, mūvėda-
mi lietuvio gaminį, jaučiasi nepažei-
džiami kaip Hollywoodo superherojai.

„Kadaise kaip ir visi galvojau, kad
apsauginė pirštinė – tai megzta piršti-
nė su taškeliais ant delnų, kainuojan-

ti 1 eurą, – teigė Virginijus Urbelis. –
Tačiau akademinis projektas su par-
tneriais Norvegijoje ‘Granberg AS’ bei
po to sekęs jų siūlymas prisidėti prie
apsauginės aprangos kūrimo stipriai
pakeitė mano požiūrį. Skandinavijoje
darbdaviai supranta, kad aukštos ko-
kybės ir patraukliai atrodančios darbo
apsaugos priemonės motyvuoja dar-
buotojus geriau dirbti.” 

Nuo 2013 m. Virginijus Urbelis
yra Norvegijos bendrovės „Granberg
AS” vyriausiasis inžinierius.

15 min.lt 

Lietuvio pirštinės sulaukė aukšto apdovanojimo  

Euro ir kitų valiutų santykiai (2016 metų liepos 20 d.)

1 USD (JAV doleris) – 0,91 €
1 AUD (Australijos doleris) – 0,68 €
1 CAD (Kanados doleris) – 0,69 €
1 GBP (Didžiosios Britanijos svaras sterlingų) – 1,19 €
1 NZD (Naujosios Zelandijos doleris) – 0,64 €

Energetiniai gėrimai dažniausiai domina vai-
kus. Boostmyproduct.com nuotr.

„RED DOT AWARD 2016” apdovanojimą gavusios Virginijaus Urbelio
sukurtos pirštinės.     15 min.lt.

Prieš imantis verslo, smarkiai apgalvokite.                                                                         Tv3.lt nuotr.
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Romualdas Marcinkus.
Gyvenimas kaip veiksmo filmas

MINDAUGAS SEREIČIKAS

Romualdo Marcinkaus gyvenimas –
tarsi įtempto veiksmo filmas, kuriame
veiksmas rutuliojasi nuo pirmųjų skry-
džių Kaune iki nuožmių oro mūšių su
Trečiojo Reicho lakūnais virš Lamanšo. 

Būsimas karo lakūnas Romual-
das Marcinkus gimė 1907 m. lie-
pos 22 d. Jurbarke, policininko

Prano Marcinkaus ir Honoratos Kroa-
zės-Marcinkienės šeimoje. Trečio de-
šimtmečio pradžioje Romualdas per-
sikėlė į gyventi Kauną. Nenuostabu,
kad šalia sienos su Vokietija užaugęs
Romualdas Kaune mokėsi vokiškoje
aukštesniojoje realinėje mokykloje,
kurioje 1926 m. pavasarį baigė šešių
klasių kursą. Besimokydamas mo-
kykloje susidomėjo futbolu: žaidė vo-
kiečių, lenkų futbolo komandose. Fut-
bolas tapo pirmąja aistra, kuri būsimą
lakūną lydėjo per visą gyvenimą. 

Baigęs mokyklą Romualdas pasi-
rinko tuo metu vieną populiariausių ir
perspektyviausių specialybių Lietu-
voje – 1926 m. rugsėjo 10 d. įvykdęs vi-
sus reikalavimus buvo priimtas į Karo
mokyklą. Besimokydamas joje Ro-
mualdas 1928 m. apdovanotas Lietuvos
Nepriklausomybės medaliu. 1929 m.
spalio 6 d. jis sėkmingai baigė Karo mo-
kyklą pėstininkų leitenanto laipsniu ir
buvo paskirtas į V pėstininkų Lietuvos
Didžiojo Kunigaikščio Kęstučio pulką,
mokomosios kuopos jaunesniuoju ka-
rininku. Vis dėlto pėstininko tarnyba
nesužavėjo, todėl gana gretai pasuko į
aviaciją. 

Pašaukimas – aviacija

Lakūno, aviacijos karininko kar-
jerą Romualdas pradėjo 1930 m. Po
metų tarnybos pėstininkų pulke pa-
čiam prašant R. Marcinkus komandi-
ruotas į Vytauto Didžiojo karininkų
kursų aviacijos skyrių. Šiuose kur-
suose mokėsi teorinių aviacijos dis-
ciplinų ir mokomoje eskadrilėje lavi-
nosi skraidyti. Skraidyti mokė patyręs
instruktorius kpt. Klemensas Martin-
kus, kuris Karo aviacijoje buvo atlikęs
daugiausia bandomųjų ir parodomųjų
šuolių su parašiutu ir pirmasis 1933 m.
pademonstravo ypatingai rizikingą
uždelstą šuolį. Užbėgant įvykiams už
akių galima pasakyti, kad R. Marcin-
kus tapo jo pasekėju, parašiutizmo
instruktoriumi ir tolimesniais tarny-
bos metais išgarsėjo kaip parodomųjų

šuolių meistras.
Bet grįžkime į pradžią. Savo pir-

mąjį savarankišką skrydį Romualdas
atliko 1930 m. vasarą senutėlaičiu Pir-
mojo pasaulinio karo vokiečių konst-
rukcijos lėktuvu „Albatros C. III”.
Deja, bet skrydis baigėsi ne-
sėkmingai – jaunam pilotui
nepavyko suvaldyti ir
tinkamai nutupdyti
lėktuvo. Nieko gero
tokia pradžia neža-
dėjo. Vadovybė
įvertino lakūno
sugebėjimus ir
nusprendė R.
Marcinkų iš pi-
lotų pervesti į
lakūnus oro
žvalgus. 

Po daugiau
nei pusantrų
metų, 1932 m. ge-
gužės 14 d. baigus
Vytauto Didžiojo
karininkų kursų
aviacijos skyrių, R.
Marcinkui suteiktas II
rango karo lakūno vardas ir
jis „tarnybos labui” perkeltas į
Karo aviacijos 2-ąją eskadrilę. Mjr.
Vinco Švitrio vadovaujamoje eskadri-
lėje skraidė itališkais „Ansaldo SVA-
10” bei lietuviškais „ANBO-III” bei
„ANBO-41”. 

Prasidėjo rutininė tarnyba Lietu-

vos karo aviacijoje – ryte skraidymo pra-
tybos, o po pietų teoriniai užsiėmimai
ir laisvalaikis. Tarnyba taikos meto
sąlygomis ypatingai daug jaudulio ir su-
dėtingų užduočių karo lakūnams ne-
teikė – pagal nusistovėjusią tvarką

Karo aviacijos lakūnai vasarą
mėnesiui išvykdavo į Pa-

langą, kur dalyvaudavo
šaudymo pratybose į

oro taikinius. Ro-
mualdui, kaip lakū-
nui oro žvalgui, čia
tekdavo nemenka
užduotis – žvalgo
kabinoje įtaisytu
kulkosvaidžiu
pataikyti į ore
velkamą didelę
medžiaginę ran-
kovę. Rudenį,

rugsėjo–spalio
mėn., lakūnai bu -

vo komandiruoja-
mi į kariuomenės

po ligonus ir pasiskirs -
tę į dvi priešiškas gru-

pes – „raudonuosius” ir
„mėlynuosius” dalyvauda-

vo kariuomenės  pratybose.
Anuomet tokiose pratybose, vadintose
„karo žaidimais”, buvo siekiama ka-
riškiams suteikti praktinių gebėjimų.
II  rango karo lakūnas R. Marcinkus šių
,,žaidimų” metu ruošėsi realioms oro
kovoms.

Istorinis skrydis

Stabilią rutiną nutraukė 1934 m.
įvykiai. Šie metai prasidėjo sukauptos
kvalifikacijos įvertinimu – 1934 m.
sausio 1 d. išskraidžius numatytą kie-
kį (vidutiniškai 90 val. per metus) ir
įgavus reikalingos lakūniškos patirties
ltn. R. Marcinkui suteiktas I rango
karo lakūno vardas. Oficialiai pripa-
žinta, kad R. Marcinkus yra pasirengęs
esant kariniai grėsmei savarankiškai
atlikti visas jam pavestas kovines už-
duotis. Šiam įvertinimui pasiekti pri-
reikė beveik ketverių metų – būtent
tiek praėjo nuo pirmojo skrydžio mo-
komuoju lėktuvu. 

Kvalifikacijos pripažinimą lydėjo
nauja tarnybos vietas – 1934 m. vasario
9 d. jaunasis I rango karo lakūnas ltn.
R. Marcinkus iš 2-osios eskadrilės per-
keltas į Karo aviacijos mokyklą. 

Vis dėlto svarbiausias 1934 m., o
turbūt ir visos tarnybos Lietuvos karo
aviacijoje, įvykis buvo skrydis aplink
Europą. 1934 m. Karo aviacijos virši-
ninkas plk. ltn. inž. Antanas Gustaitis
organizavo jo paties konstrukcijos lėk-
tuvų „ANBO-IV” reprezentacinės es-
kadrilės skrydį aplink Europą, aplan-
kant 12 valstybių sostines. Ilgai pla-
nuotą ir derintą skrydį sujaukė 1934 m.
birželio 7-osios nakties įvykiai. Nepa-
vykus buvusio ministro pirmininko
prof. Augustino Voldemaro šalininkų
valstybės perversmui, buvo suimti du
skrydžio dalyviai – tai kpt. Vladas
Morkus bei mjr. Jeronimas Garolis.
Taip Romualdui Marcinkui atsivėrė ga-
limybė dalyvauti šiame istoriniame
skrydyje – jis plk. ltn. inž. A. Gustaičio
buvo pakviestas būti kpt. Jono Liorento
pilotuojamo lėktuvo oro žvalgu. Bir-
želio 25 d. 10 val. ryte A. Gustaičio va-
dovaujama trijų lėktuvų „ANBO-IV”
eskadrilė pakilo iš Kauno ir pasuko
šiaurės kryptimi.  Įveikę daugiau nei
9 000 km maršrutą liepos 19-ąją visi
trys ekipažai sėkmingai pasiekė Kau-
no aerodromą. Europos spauda mirgėjo
straipsniais apie lietuvių lakūnų su-
dėtingą ir tikslų skrydį. Po skrydžio ltn.
R. Marcinkus už nepriekaištingai at-
liktą jam pavestą užduotį buvo apdo-
vanotas Krašto apsaugos ministro ge-
nerolo Petro Šniūkštos padėka ir Di-
džiojo Lietuvos kunigaikščio Gedimi-
no V laipsnio ordinu „už nuopelnus
Lietuvos valstybei”. Laikantis diplo-
matijos tradicijų Čekoslovakijos, Ita-
lijos ir Prancūzijos vadovybė R. Mar-
cinkų apdovanojo savo šalių apdova-
nojimais už nuopelnus aviacijai. 

Karališkųjų oro pajėgų lakūnas R. Marcinkus. Nuotr. apačioje – Ltn. Romualdas Marcin-
kus, ką tik baigęs Karo mokyklą 1928 m.

Ltn. Leonas Lendraitis ir kpt. Romualdas Marcinkus ruošiasi skrydžiui. Kpt. Romualdas Marcinkus – vienas geriausių parašiutininkų Lietuvoje ruošiasi šuoliui.
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Lietuvos aviacijos istorijoje tik
trys skrydžiai sulaukė tokio didelio
užsienio šalių dėmesio – be abejo, pir-
moje vietoje Stepono Dariaus ir Stasio
Girėno 1933 m. skrydis per Atlantą, ant-
roje – 1935 m. Felikso Vaitkaus solo
skrydis per Atlantą, ir, žinoma, Karo
aviacijos lakūnų skrydis apink Europą.
R. Marcinkus prisidėjo prie pastarojo
skrydžio sėkmės ir įėjo į pasaulinę
aviacijos istoriją. 

Po šio legendinio skrydžio aviaci-
jos vadovybės pelnytas pasitikėjimas R.
Marcinkui padėjo kilti karjeros laiptais
– 1934 m. rugpjūčio 29 d. Romualdas pa-
skirtas Karo aviacijos mokyklos spor-
to ir fizinio lavinimo vadovu. Naujose
pareigose ypatingai pasižymėjo kaip fi-
zinio rengimo specialistas. Reikia pa-
sakyti, kad šį kartą pomėgis sportui pa-
gelbėjo tarnyboje ir padėjo pasiekti
geresnių rezultatų. Deja, vėlesniais metais, aviacijos
vadovybė pastebėjo, kad R. Marcinkus daugiau atsi-
davęs sportui ir pergalių siekimui futbolo aikštelėje,
nei savęs lavinimui ore. 

Nuo darbo stalo – į  futbolo aikštę

1935 m. visoje Lietuvos kariuomenėje prasidėjo
dideli pokyčiai – nuo pat metų pradžios pradėtas įgy-
vendinti naujojo Lietuvos kariuomenės vado gene-
ralinio štabo plk. ltn. Stasio Raštikio paruoštas ka-
riuomenės modernizavimo planas. Didieji pokyčiai
neaplenkė ir Romualdo Marcinkaus, spėjusio pri-
prasti prie naujosios tarnybos vietos ir pareigų.
1935 m. rugsėjo 2 d. visai Lietuvos kariuomenei per-
ėjus prie naujos taikos meto organizacijos R. Mar-
cinkus paskirtas Karo aviacijos mokyklos adjutantu
– patyrusį lakūną ir puikų fizinio rengimo instruk-
torių vadovybė pasodino prie stalo ir užkrovė admi-
nistraciniais darbais. Nenuostabu, kad R. Marcinkus
pradėjo vis mažiau rodyti susidomėjimo tarnyba ir
vis labiau skubėjo į futbolo aikštę. 

Tarnyba ėjosi pagal planą. Praėjus penkeriems
tarnybos metams aviacijoje, 1936 m. liepos 23 d. Pre-
zidento aktu Nr. 973 ltn. R. Marcinkui suteikiamas
aviacijos kapitono laipsnis. Nevykusį paskyrimą
adjutantu suskubta pataisyti tik po šiek tiek daugiau
nei pusantrų metų. 1937 m. balandžio 2 d. kpt. Mar-
cinkus paskirtas Karo aviacijos fizinio lavinimo
instruktoriumi. Po naujojo paskyrimo  jis daugiau dė-
mesio skyrė tarnybai, dalyvavo šaudymo pratybose
Palangoje, kuriose pasirodė puikiai. 

1938 m. Romualdui Marcinkui teko atsisveikin-
ti su savo pirmąja aistra – futbolu. 1938 m. gegužės 17
d. futbolo varžybų metu tarp Lietuvos – Latvijos Ry-
goje R. Marcinkus patyrė sunkią dešiniojo kelio
traumą, po jos gydėsi Karo ligoninėje Kaune, vėliau
buvo operuotas Jungtinėje Karalystėje, gydėsi Vo-
kietijoje, Čekoslovakijoje, tačiau po šios traumos į ak-
tyvųjį sportą nebegrįžo. R. Marcinkus buvo vienas ge-
riausių vidurio saugų Baltijos šalyse ir Lietuvos spor-
to istorikų pagrįstai vadinamas geriausiu tarpuka-
rio Lietuvos futbolininku.

Futbolo susitikimams likus už nugaros susitel-
kė į tarnybą aviacijoje. Didesnis dėmesys davė ir ge-
resnius rezultatus. 1939 m. birželio 18 d. kpt. R. Mar-
cinkus Kaune vykusios aviacijos šventės metu pa-
demonstravo spaudos plačiai aprašytą įspūdingą už-
delstą šuolį su parašiutu. Šis šuolis tapo visos avia-
cijos šventės kulminacija. Tų pačios vasaros pabai-
goje, rugpjūčio 7 d., Lietuvos kariuomenės vadas kpt.
Romualdą Marcinkų apdovanojo Lietuvos aviacijos
garbės ženklu – „Plieno Sparnu”. Tai pats svarbiau-
sia lakūno įvertinimas, kuriuo apdovanodavo tik pa-
sižymėjusius lakūnus už nepriekaištingą tarnybą. 

Paradoksalu, tačiau po paskatinimo seka bausmė
– 1939 m. rugsėjo 28 d. Karo aviacijos viršininkas A.
Gustaitis nubaudė 5 paromis namų arešto. Šios baus-
mės kpt. R. Marcinkus susilaukė už blogą internuo-
to vokiečių puskarininkio, kuris 1939 m. rugsėjo 2 d.
pašautas su naikintuvu „Messerschmitt Bf  109” nu-
sileido netoli Bartininkų, saugojimą ir priežiūrą. 

Jau kitą dieną po bausmės 1939 m. rugsėjo 29 d.
kpt. R. Marcinkus pateikė prašymą Prezidentui dėl
jo išleidimo į atsargą ir spalio 7 d. oficialiai paties pra-
šymu išleistas į atsargą – taip staigiai nutrūko 7 me-
tus kurta ir puoselėta karo aviacijos lakūno karjera. 

Po platųjį pasaulį

Po ypatingai staigaus pasitraukimo iš karo tar-

nybos kpt. R. Marcinkus staiga paslaptingai pasi-
traukė ir iš Lietuvos. Prasidėjo kelionės po Europą
ir Šiaurės Afriką, siekiant rasti savo vietą po saule.
1939 m. rudenį per Latviją, Švediją nuvyko į Paryžių.
Labiausiai tikėtina, kad R. Marcinkus planavo sa-
vanoriu įstoti į Suomijos kariuomenę, kovojančią Žie-
mos kare prieš SSRS, bet pavėlavo. Iš Švedijos kovo
viduryje pasiekė Paryžių ir iškart pateikė prašymą
priimti į Prancūzijos karinės pajėgas. 

Po ilgo ir varginančio laukimo 1940 m. gegužės
25 d. Prancūzijos prezidento dekretu R. Marcinkus
buvo priimtas į Prancūzijos kariuomenę pėstininku,
vėliau pervestas į Prancūzijos karo aviaciją. Birželio
pradžioje R. Marcinkus paskirtas į Chateau roux avia-
cijos bazę, o iš ten perkeltas į Tarbes aviacijos bazę.
Skubėta apmokyti naująjį svetimšalį Prancūzijos ka-
riuomenės lakūną – Tarbes aviacijos bazėje Ro-
mualdas atliko pirmąjį savarankišką skrydį kaip
Prancūzijos karo aviacijos lakūnas su mokomuoju
biplanu ,,Romano R-82”. 1940 m. vasarą Trečiojo
Reicho ginkluotosios pajėgos triuškino Prancūzijos
kariuomenę, todėl birželio 19 d. su kitais svetimšaliais
kariais R. Marcinkus buvo priverstas trauktis į Al-
žyrą. 1940 m. birželio 25 d. pilnutėliu laivu iš uosto
Port-Vendres išplaukė Alžyro link. Trečiajam Reichui
spaudžiant Prancūzijos valdžia demobilizavo savo ka-
riuomenę ir 1940 m. rugpjūčio 12 d. R. Marcinkus iš
Prancūzijos kariuomenės buvo paleistas. Pirmasis
bandymas susikauti ore baigėsi vos prasidėjus.

Pirmoji pergalė ir – nesėkmė

Vis dėlto R. Marcinkus norėjo tęsti savo žygį – su-
siradęs bendraminčių nusprendė stoti savanoriu į
Jungtinės Karalystės kariuomenę. Po didelių ne-
sėkmių ir nuolatinio vokiečių persekiojimo R. Mar-
cinkus iš Alžyro traukiniu pervažiavo į Maroką, o iš
ten 1940 m. rudenį pateko į laisvąjį miestą Tangier,
iš čia pasiekė Gibraltarą ir atkeliavo į Jungtinę Ka-
ralystę. Tai bent kelionė. Išlikusiose laiškuose ir die-
noraščio lapuose  jis aprašė šią kelionę – tai atskiro
straipsnio vertas žygis! 

Galų gale Jungtinės Karalystės krantai. Vos išsi-
laipinęs R. Marcinkus 1940 m. lapkričio 5 d. pateikė pra-

šymą priimti jį į Karališkąsias oro pa-
jėgas. Oro mūšiuose aktyviai kariau-
jančiai šaliai ypatingai trūko patyrusių
lakūnų, todėl Romualdo prašymas buvo
operatyviai patenkintas ir 1940 m.  gruo-
džio 24 d. jam suteikiamas jaun. leite-
nanto laipsnis (ang. Pilot Officer). 

Jau 1941 m. sausio 1 d. R. Marcin-
kus pradėjo treniruotis tinkamai val-
dyti vienvietį legendinį naikintuvą
,,Hurricane”. Antrojo pasaulinio karo
įvaizdžiu Jungtinėje Karalystėje ta-
pusio lėktuvo apmokymo kursą R.
Marcinkus baigė 1941 m. gegužės 1 d.
Baigęs kursus paskirtas į legendinę I
eskadrilę, kurioje buvo suformuotas
specialus dalinys naktiniams  skry-
džiams virš Lamanšo. Naktiniai skry-
džiai virš vandenyno, kovojant su įgu-
dusiais Luftwaffe oro asais – tai ypa-
tingai sudėtinga užduotis. Būtent ji ir

teko R. Marcinkui. Bet reikia pasakyti, kad labai grei-
tai  jis užsitarnavo pagarbą – 1941 m. birželio 20 d. R.
Marcinkui buvo itin sėkminga, kaip  ataskaitoje ra-
šoma, jis atakavo priešo lėktuvą, paleidus pora serijų
iš kulkosvaidžio vokiečių Luftwaffe naikintuvas
„ME.109F” sprogo ore. Pirmoji pergalė oro mūšyje! 

1941 m. pabaigoje R. Marcinkus buvo pakeltas į
vyr. ltn. (ang. Flight Officer), o vėliau, jau nelaisvė-
je, jam suteiktas kapitono (ang. Flight Lieutenant
laipsnis). R. Marcinkus dešimt kartų kilo pagal
skubaus pakilimo signalą, dalyvavo oro erdvės va-
lymuose, lėktuvų grupių kautynėse ir dvikovose, pa-
truliavo virš Lamanšo ir lydėjo bombonešius. Kaip
lygiavertis būtų oro pajėgų narys.

1942 m. vasario 12 d. Lamanšo sąsiauryje vo-
kiečiai vykdė operaciją „Cerberis”. Žvalgybai pra-
nešus apie šią operaciją į oro mūšį pakilo ir R. Mar-
cinkus. Deja, šis mūšis buvo lemtingas. R. Marcin-
kaus pilotuojamas naikintuvas buvo pašautas ir ne-
valdomas nukrito į Lamanšo sąsiaurį, lakūnas įra-
šytas į dingusių be žinios sąrašą, o 1942 m. vasario
pabaigoje paskelbtas karo belaisviu.

Pabėgimas, neatnešęs laisvės

Prasidėjo sudėtingas karo belaisvio gyveni-
mas. Pirmasis R. Marcinkaus sustojimas buvo
Durchganslager der Luftwaffe – tranzitinė Luft-
waffe stovykla. Čia gydėsi patirtas traumas, taip pat
buvo tardomas vokiečių. 1942 m. birželio mėnesio
pradžioje R. Marcinkus buvo perkeltas į Stalag Luft
III – karo belaisvių nuolatinę Luftwaffe stovyklą Nr.
3. Štai čia R. Marcinkus įsitraukė į slaptą organi-
zaciją „X”, kurios nariai ruošė pabėgimą iš stovyk-
los. R. Marcinkus pradžioje ėjo kalbos patarėjo pa-
reigas, o vėliau  tapo svarbiu Padirbinėjimo depar-
tamento asmeniu, buvo puikus patarėjas žvalgybos
klausimais. Pasak amžininkų, R. Marcinkus, per-
skaitęs ir išanalizavęs laikraščių nuotrupas, suge-
bėdavo pateikti tikslią informaciją ir nušviesti tik-
rąją padėtį. Už tai buvo labai vertinamas organiza-
cijos šulų. Vienas didžiausių R. Marcinkaus nuo-
pelnų – sudarytas tikslus Tre čiojo Reicho geležin-
kelių grafi kas, kuriuo pasinaudojo pabėgimo, vėliau
praminto Didžiuoju pabėgimu, da lyviai. 

Pabėgimui įgyvendinti buvo kasami trys tune-
liai po žeme, tačiau tik vienu tuneliu pavyko pasi-
naudoti. Ir štai 1944 m. kovo mėn. pabėgimui viskas
paruošta: pasiūti drabužiai, pagaminti pasai, ke-
lionės dokumentai ir žemėlapiai, sukauptos pinigų
atsargos. 1944 m. kovo 24 naktį Stalag Luft III pa-
skelbtas aliarmas, po galutinio patikrinimo nusta-
tyta, jog iš stovyklos pabėgo 76 karininkai, tarp jų ir
R. Marcinkus. Apmaudu, bet jau po paros didžioji da-
lis pabėgėlių buvo sugauti, sėkmingai pasprukti ne-
pavyko ir  lietuviui: 1944 m. kovo 26 d. su trimis li-
kimo draugais buvo sulaikytas Pilos stotyje. Pabė-
gimas sukėlė didelį atgarsį – Europos laikraščiai rašė
apie Didįjį pabėgimą ir jo dalyvius. Vis dėlto Tre-
čiasis Reichas elgėsi įprastai – penkios dešimtys pa-
bėgėlių buvo nubausti mirties bausme už pabėgimą,
1944 m. kovo 29 d. miške prie Frutz  miestelio baus-
mė įvykdyta ir kpt. Romualdui Marcinkui. Palaidotas
Žagan kapinių memoriale pabėgėliams, vėliau urna
su palaikais perlaidota Britų karių kapinėse Poz-
nanėje, Lenkijoje. Didžiojo pabėgimo istorija ir da-
lyviai, tarp jų ir R. Marcinkus, atvaizduoti Paul
Brickhill knygoje „Didysis pabėgimas”, pagal kurią
1963 m. sukurtas vaidybinis filmas tuo pačiu pa-
vandinimu. Taigi, bet dalis R. Marcinkaus gyveni-
mo istorijos vis tik  buvo perkelta į kino ekranus. 

Skrydžio aplink Europą dalyviai Kauno aerodrome – pirmasis iš kairės ltn. R. Marcinkus.
Lėktuvas ,,ANBO-IV”, kuriuo aplink Europą skrido R. Marcinkus. 

Karo lakūno kpt. R. Marcinkaus paminklas Žaganės kapinėse.
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Rimos ir Lino Sidrių knyga

„Santuokinis dvasingumas”
RENATA ŽIŪKAITĖ

JAV lietuvių Lino ir Rimos Sid-
rių šeima jau 38-erius metus gy-
vena laimingą santuokinį gy-
venimą. Kartu užaugino 8 vai-
kus, viena dukrelė mirusi. Dr. Li-
nas Sidrys – sėkmingai dirban-
tis gydytojas oftalmologas.
Rima baigė filosofijos moks-
lus, užaugino 8 vaikus. Sukau-
pusi didelę ugdymo patirtį, jau
20 metų paauglius katalikų ti-
kybos moko lituanistinėje aukš-
tesniojoje mokykloje. Pasta-
ruosius 10 metų Linas ir Rima
savanoriškai dalijosi patirtimi
sužadėtinių rengimo santuokai
kursuose, stengiasi įkvėpti ir padrąsinti
poras eiti į tikrą meilę ir laimę vedan-
čiu keliu. 

Sukaupę tokią didžiulę patirtį,
Sidriai nusprendė išleisti knygą,
norėdami pasidalinti pirmiausia

savo kaip sutuoktinių patirtimi. Ši
knyga gali tapti puiki pagalba suža-
dėtiniams, kurie svarsto apie krikš-
čioniškos šeimos pašaukimą. Taip pat
ši knyga gali padėti jau gyvenantiems
santuokoje atrasti šeimoje krikščio-
nišką dvasingumą, ugdyti vaikus pagal
krikščioniškas vertybes, išsaugoti vie-
nybę su savo antrąja puse. 

Knygos pirmi trys skyriai yra pa-
galba sužadėtiniams pasiruošti krikš-
čioniškos šeimos gyvenimui. Pirmuose
skyriuose autoriai liudija, kad be dva-
singumo vyras negali tapti tikru vyru,
o moteris iki galo netampa moterimi.
Jiems kaip šeimai buvo labai svarbu
statyti savo santuoką kartu su Dievu.
„Santuokai reikia trijų”, – taip vadi-
nasi Sidrių šeimai vys-
kupo F. Sheeno reko-
menduota knyga. Pa-
vadinime esantis žodis
„trys” pabrėžia, kad Jė-
zus Kristus yra neregi-
mas, bet svarbiausias,
kaip ir Kanoje, kiek-
vienos santuokos daly-
vis. 

Pirmuose skyriuo-
se pastebima, kad
mūsų laikais yra visai
išnykusi romantinė
kultūra. „Visa roman-
tinės meilės kultūra,
trubadūrų muzika
buvo įkvėpta poreikio
patraukti merginos dė-
mesį, laimėti jos prie-
lankumą, parodyti, kaip trokštama ją
mylėti amžinai. Pramoginio sekso ir
kontracepcijos kultūroje nėra roman-
tinės meilės, muzikos, įsipareigojimų
ir pastangų. Tokiame santykyje jau
nuo pat pradžių daug ko trūksta”, –
rašo autoriai. 

Sutuoktiniai kalba apie santuo-
kinį skaistumą, kuris yra būtinas tvir-
tos santuokos pamatas. Skaistumas
santuokoje reiškia žvelgti į kitą ne
kaip į objektą, kuriuo gali pasinaudo-
ti savo malonumui, tačiau kaip į Die-
vo dovaną. Intymaus akto metu su-
tuoktiniai dovanoja save vienas ki-
tam. Šiame akte yra nepriimtinas
kontracepcijos naudojimas. Pasak au-

torių, gimstamumą kontroliuojanti
piliulė pašalino moterų biologinius
stabdžius užsiimti atsitiktiniais lyti-
niais santykiais. Milijonai moterų iš
tiesų perėjo į laukinį pasaulį. Dėsty-
damas studentams L. Sidrys siūlo ne-
pamiršti žodžių – Susivieniję ir Atvi-
ri Gyvybei (SAG), kurie būtini nor-
maliam lytiniam aktui. Jauna mergi-
na, galbūt beprotiškai įsimylėjusi,
ryžtasi atsiduoti nelaukdama santuo-
kos, bet tada jos troškimas kurti „pil-
naverčius santykius” yra netikras
arba nesuprantamas. 

Sidriai sužadėtinius ragina su-
tramdyti fizinį potraukį ir neįsitraukti
jo į lytinius santykius. Jonas Paulius
II rašė jaunimui, kad žmogus yra as-
muo, o ne objektas. Jaunas žmogus ne-
pakenčia melo, o pramoginis seksas,
kontraceptikų naudojimas ir gyveni-
mas kartu be santuokos priesaikos
yra melas. 

Kituose trijuose knygos skyriuose
autoriai dalijasi savo asmenine šeimos
patirtimi. Jie siūlo susidaryti savo

santykiuose pri-
oritetus. Pvz.,
Sidrių šeimos
prioritetai: Die-
vas – aukščiau už
viską, sutuokti-
nis – pirmiau už
vaikus, vaikai –
aukščiau už
mane, šeima –
pirmiau už kitus
ir kitą veiklą.
Sidriai dalijasi,
kad yra ypač
svarbu rasti lai-
ko vienas kitam,
nesvarbu, kad
tuo metu vaikai
turi šimtus savo
poreikių. Užau-

ginę aštuonis vaikus jie  kaip porai vi-
sada rasdavo laiko vienas kitam. Vai-
kai nėra visatos centras, aplink kurį
visa sukasi. Ypatinga Sidrių šeimos
tradicija – po vakarienės išgyventi
šeimos valandėlę. Kiekvienas šeimos
narys, tėvas, mama ir visi vaikai, tu-
rėdavo praleisti bent valandą tiesiog
pabūdami vieni su kitais. Tai būdavo
pokalbiai, pasidalinimas šeimos isto-
rijomis. Vaikai pakvailiodavo, padai-
nuodavo, pašokdavo, pažaisdavo stalo
tenisą ar stalo futbolą rūsyje. Vaka-
rienė ir šeimos valandėlė buvo jų šei-
mai šventos ir nepakeičiamos, vai-
kams tokiu laiku nebuvo leidžiama im-
tis kitos užklasinės veiklos. 

Linas ir Rima Sidriai

MANO  VIRTUVĖ

Pikantiški avokadai

Reikės: 
3 avokadų
10 oz. keptos vištienos 
3–4 pomidorų
saliero stiebo
česnako skiltelės
3 valg. šaukštų majonezo (gali-
ma jogurto)
2 valg. šaukštų smulkintų svo-
gūno laiškų
druskos, juodųjų pipirų
petražolių (papuošimui)

Avokadus perpjauti pusiau, pa-
šalinti kauliukus ir išskobti minkš-
timą paliekant plonas sieneles.

Vištieną supjaustyti nedide-
liais gabaliukais, sumaišyti su
pjaustytais kubeliais pomidorais,
smulkintu salieru, svogūnais, ka-
potu česnaku, sudėti kubeliais su-
pjaustytą avokado minkštimą. Vis-
ką sumaišyti su majonezu arba
natūraliu jogurtu, padruskinti, pa-
pipirinti ir sudėti į avokadų puse-
les. Papuošti petražolių šakelėmis.

,,Nicos” salotos 
(Salade Nićoise)

Klasikinis Provanco receptas,
kiekvienos šeimininkės virtuvėje
jis atrodo vis kitaip. Pagrindinės
sudedamosios dalys (tunas, aly-
vuogės, ankštinės pupelės, ančiu-
viai ir kt.) – tos pačios, tačiau kaip
visa tai bus sudėliota lėkštėje, čia
jau jūsų fantazijos reikalas! 

Reikės (4–6 žmonėms):
1 sv. išvirtų šviežių mažų bul-
vyčių

6 oz. išvirtų ir nuluptų šviežių
mažų geltonų burokėlių (nebū-
tinai)
6 oz. išvirtų ir nuluptų šviežių
mažų raudonų burokėlių (ne-
būtinai)
8 oz. apvirtų žalių ankštinių
pupelių
12 oz. mažų pomidoriukų (gali
būti perpjauti per pusę)
1⁄2 puodelio juodų mažų aly-
vuogių (Nićoise olives)
8 mažų ridikėlių (supjaustytų
plonais griežinėliais)
8 sūdytų ančiuvių
4 kietai virtų kiaušinių (per-
pjautų per pusę)
1 nedidelio agurko (supjaustyto
plonais griežinėliais)
3 (4-oz.) skardinių geros kokybės
tuno aliejuje (nuvarvinto)
1⁄2 puodelio baziliko lapų (pa-
puošimui)
1⁄4 svogūno laiškų (papuošimui) 

Padažui:

1 česnako skiltelės
druskos
1⁄3 puodelio alyvuogių aliejaus
2 valg. šaukštų citrinos sulčių
1 valg. šaukšto Dijon garstyčių
1 susmulkinto šaloto (shallot)
maltų pipirų

Pagaminti padažą. Ant pjaus-
tymo lentos susmulkinti česnaką,
užberti ant jo druskos ir kartu iš-
trinti iki košelės. Perdėti į dubenį,
įpilti aliejaus, citrinos sulčių, įdė-
ti garstyčias ir išplakti iki vienti-
sumo. Pridėti druskos ir pipirų
pagal skonį. 

Salotų sudeda-
mąsias dalis gražiai
išdėstyti ant didelės
lėkštės (eilėmis ar
kaip kitaip), pa-
šlakstyti padažu, pa-
barstyti maltais pi-
pirais ir druska, pa-
puošti žalumynais ir
patiekti. Lėkštę gali-
ma iškloti šviežiais
salotų lapais, galima
salotas patiekti gila-
me stikliniame du-
benyje sudėtas
sluoks niais, žodžiu
čia galite leisti pasi-
reikšti savo kūrybin-
gumui į valias. La-
bai skanios salotos
ir su šviežiai apkep-
tu, o ne konservuotu
tunu.

Skanaus!
Jūsų Indrė 
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A†A prel. Kazimieras Dobrovolskis 
(1911–2016)

Liepos 9 d., šeštadienį,  eidamas
šim tas penktuosius metus, Ro-
moje mi rė prel. Kazimieras

Dobrovolskis, prieš mėnesį pami-
nėjęs kunigystės šventimų aštuo-
niasdešimtąsias meti nes.

Prelatas Kazimieras Dobrovols-
 kis gimė 1911 metų gruodžio 16 die-
ną Varnabūdėje, Marijampolės ap-
skrityje.

Baigė Vilkaviškio kunigų semi-
na riją ir 1936 metų birželio 11 dieną
buvo pašventintas kunigu.

Keletą metų darbavosi Kudir-
kos Naumiesčio parapijoje. 1944 me-
tais, į Lietuvą artinantis sovietinei
armijai, pasitraukė į Vokietiją.

1950 metais persikėlė į Italijos
sos tinę Romą. Studijavo Popiežiš-
kaja me Laterano universitete, ku-
riame apsigynė Bažnytinės teisės
licenciato laipsnį.

1954 metais buvo paskirtas Po-
pie žiškosios Lietuvių Šv. Kazimiero
ko legijos vicerektoriumi. Šias pa-
reigas ėjo iki 2003 metų.

Tuo pačiu daug metų buvo Šv.
Kazimiero kolegijos ūkio Ti volyje ad-
ministratoriumi, kur rūpi no si lie-
tuvių kunigų formavimu va sa ros
atostogų laikotarpiais.

Ilgus metus, iki 2007 metų, dar-
ba vosi pastoracijoje keliose Tivolio
vys kupijos parapijose. Rūpinosi Švč.
Mer gelės Marijos Dangun Ėmimo
parapijos steigimu ir bažnyčios sta-
tymu Villa Adriana vietovėje. 

1986 metais Kazimierui Dobro-
 vols kiui buvo suteiktas Garbės pre-
lato vardas.

Nuo 2000 metų iki mirties nuo-
lat rezidavo Popiežiškojoje Lietuvių
Šv. Kazimiero kolegijoje.

2016 metų birželio 6-ą dieną, da-

lyvaujant Kunigų kongregacijos pre-
 fek tui kardinolui Beniamino Stella
bei Vilkaviškio Vyskupui Rimantui
Norvilai, Šv. Kazimiero kolegijoje bu -
vo iškilmingai paminėtos prelato
Ka zimiero kunigystės šventimų 80-
osios metinės.

2016 metų liepos 9 dieną prelatas
Kazimieras Dobrovolskis iškeliavo
pas Viešpatį.

Liepos 12 dieną prelatas K. Dob-
 ro volskis palaidotas lietuvių koply-
 čio je Campo Verano kapinėse.

Šv. Kazimiero kolegijos bendruo -
menė nuoširdžiai dėkoja Viešpačiui
už ilgametę prelato K. Dobrovolskio
tarnystę, širdingumą, dėmesį ir at-
sidavusį tikėjimo liudijimą. Prisikė -
li mo Viešpats tepriima prelatą Kazi -
mierą į Tėvo namus, suteikdamas
jam amžinąją šviesą ir ramybę.

Popiežiškoji Lietuvių 
Šv. Kazimiero kolegija

Atkelta iš 2 psl.
Sąžiningai plušantys, darbo draus-

mės besilai kantys lietuviai neturi jo-
kių priežas čių nerimauti dėl savo at-
eities. Be kita ko, darbdaviai prašė
nedelsiant informuoti apie bet kokius
priešiškumo imigrantams pasireiški-
mus. 

Tačiau mano pažįstamas tvirtina
jokių britiškų priešiškumų nepaty ręs
nei prieš „Brexit”, nei po jo. Jis įsiti-
kinęs, kad pasakojimai apie piktuosius
britus – ganėtinai perdėti. Pir  miausiai
piktintis, jo manymu, de rėtų ne britų,
o saviškių elgesiu. Ten, kur jis gyvena,
dauguma lietuvių sa vaitgaliais gir-
tuokliauja, kelia pasi links minimo va-
karėlius ir nė kiek ne sidomi ne tik Bri-
tanijos, bet ir Lie tuvos reikalais. Jie tie-
siog kiekviena proga stengiasi pa-
brėžti, kokia tolima ir svetima jiems ta-
pusi Lietuva. Jie giriasi nedalyvaują ir
nedalyvausiantys Lietuvos rinkimuo-
se. Jie nie kad savo noru negrįšią į
Lietuvą. Jiems į lietuviškąją pilietybę
– nu si spjauti.

Sutinku, kad mano bičiulio patir-
ties negalima apibendrinti. Ne visi
lie tuviai geria ir keikia Lietuvą. Bet ko-
dėl, sakykim, Artūras Zuokas, bu vęs
Vilniaus meras, straipsnyje „Ar atsi-
sakysime beveik 400 tūkstančių savo pi-
liečių?” mato tik lietuvius emigrantus,
kurie verti pagarbos ir dvigubos pi-
lietybės? Tinklalapyje 15min.lt  buvęs
Vilniaus galva teigia, esą „dviguba pi-
lietybė ak tuali kaip niekad”, esą „bū-
tent dvi gubos pilietybės galimybė yra
nacio nalinio saugumo klausimas”,
kurį, jo manymu, rei kia nedelsiant
išnarplio ti palankiai – suteikiant ga-
limybę lie tuviams emigrantams iš-
saugoti Lie tu vos piliečio pasą. 

Didžiojoje Britanijoje jau trejus
me tus gyvenantis ir dirbantis pažįs-
tamas įsitikinęs priešingai: iš kai ku-
 rių Britanijoje gyvenančių lietuvių
emigrantų derėtų atimti Lietuvos pi -
lietybę.  Už  girtuokliavimus,    vagys -
tes, valkatavimą,  už  nenorą    domė-
tis Lietuvos realijomis. Jie daro mums
gėdą. 

n  Medikė ieško senų žmonių priežiūros darbo IN,
MI, IL valstijose. Patirtis, rekomendacijos, gali išleisti
atostogų. Siūlyti įvairius variantus. Tel. 773-280-
3421.

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 pagyvenusių žmonių  priežiūros dar-
bo. Gali pakeisti, išleisti atostogų. Tel. 630-670-
0813.

n  Moteris ieško žmonių priežiūros darbo su grį-
žimu namo, gali prižiūrėti ir vaikus, galimi pakei-

timai. Tel. 331-245-5378 arba 331-245-5077.

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

n  Moteris, turinti 20 metų ligonių slaugos darbo
patirtį, ieško darbo su gyvenimu. Siūlyti įvairius va-
riantus. Tel. 630-280-1347.

n  Vyras ieško žmonių priežiūros darbo  pakeiti-
mų penktadieniais, šeštadieniais, sekmadieniais.  Le-
galūs dokumentai, vairuoja, patirtis, rekomenda-
cijos. Tel. 708-465-6854.

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

Absoliutaus gėrio nebūna

Sidriai savo pagrindiniu santuo-
kos prioritetu pasirinko Dievą, tad jų
kaip sutuoktinių malda buvo neatsie-
jama jų gyvenimo dalis. Kaip jie rašo,
„apibarstydavome” savo dieną mažo-
mis maldos „dozėmis”, kad visa diena
leistų išgyventi Dievo buvimą ir Jo
meilę. Jų pamaldumas susidėdavo iš
nedidelių „stabtelėjimų” Dievo aki-
vaizdoje. Pirmiausia – ryto malda, ku-
rios metu visa diena yra paaukojama
Dievui. Mąstymo malda, kurios metu
keliolika minučių laisvai pasikalbi su
Dievu, leisdamas Jam žinoti savo die-
nos planus bei įsiklausyti į Jo valią.
Sidrių dienos prioritetas – kasdienės
šv. Mišios, taip pat bent 10 minučių yra
skiriama Šv. Rašto ar kitos dvasinės li-
teratūros skaitymui, stengiamasi ne-
apleisti rožinio maldos, dažnai atlikti
išpažintį. 

Dažnai net suaugę Sidrių vaikai
stebisi, kai tėvai, būdami jau brandaus
amžiaus, išliko tokie jaunatviški ir
pilni romantiškumo. Sidriai dalijasi,
kad santuokoje labai svarbu abiem
kasdien įdėti pastangų, netgi kai to da-
ryti nesinori. Pavyzdžiui, labai svarbu
kasdien parodyti savo sutuoktiniui
meilę per mažus dalykus: šypseną,
komplimentą, apkabinimą, bučinį,
kaklo masažą, rožę, patarnavimą, tik
jam skirtą dėmesį, kartu praleistą lai-
ką, pasivaikščiojimą, nuoširdžiai iš-
tartą „ačiū”. 

Autoriai savo  santuokiniame gy-
venime atrasdavo įvairių būdų pa-

bėgti nuo rutinos. Išsaugoti jaunat-
viškus santykius jiems padėjo kas sa-
vaitę išgyventas pasimatymas atskirai
nuo vaikų. Taip pat didelė pagalba
šeimai buvo savaitgaliai, skirti tik
vienas kitam. Romantiškai pabuvę
dviese nors ir viešbutyje, kuris yra 20
minučių nuo namų, pailsėję tėveliai ga-
lėjo daug meiliau rūpintis savo vaikais. 

Paskutiniuose knygos skyriuose
autoriai dalijasi, kaip spręsti ginčus,
konfliktus. Jų šeimai atleisti vienas ki-
tam ypač padėdavo atgailos sakra-
mentas. Kaip jie patys rašo: „Nekata-
likišką santuoką, nepriimančią Su-
taikinimo sakramento pagalbos, emo-
ciniai ginčai gali rimtai sužeisti. Joje
nepasitelkiami sakramentiniai ‘vais-
tai’. Žaizdos pūliuoja, niūriai nusitei-
kusi pora patiria kančią, kartu būda-
ma tame pačiame name, bet gyvenda-
ma skirtinguose pasauliuose tol, kol
skyrybų teismas pasiūlo baigti šį var-
gą”.  

Santuokos sunkumai, kaip rašo
autoriai, kyla iš sužeistos prigimties.
Todėl net 30, 40 metų kartu pragyve-
nusiems sutuoktiniams labai svarbu
kasdien sakyti „aš tave myliu” ir „at-
siprašau”. Kristus atėjo išgelbėti san-
tuokos. Išpažinties sakramentas ant-
gamtiškai sustiprina sutuoktinių pa-
stangas tapti geresniais žmonėmis ir
padeda lengviau ištarti žodžius: „Aš at-
siprašau, atleisk man, pabandysiu
būti geresnis... myliu tave!”
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Lietuvių Fondas skelbia papildomą paraiškų priėmimą pro-
jektų paramai gauti. Elektroninę paraišką rasite LF tinklala-
pyje www.lietuviufondas.org (skiltyje ,,Parama”). 

Paraiškos priimamos iki 2016 m. rugpjūčio 1 d.

� LDM galerijoje „Siela” (14911 127th
St., Lemont, IL 60439) jau veikia paroda
„Žmonės”. Parodą galėsite aplankyti iki rug-
sėjo 24 d. Parodoje eksponuojami tapybos,
grafikos ir keramikos darbai iš Lietuvių dai-
lės muziejaus saugyklų. Visi kviečiami
ap  si lankyti!

� Liepos 24 d., sekmadienį, 11 val r. Sis-
ters of Immaculate Conception (600 Liberty
Highway, Putnam, CT 06260–2503) or-
ganizuojamas piknikas – lietuvių susiarti-
nimo šventė. Šventė prasidės šv. Mišiomis,
vėliau pietūs, užsiėmimai ir įvairios pra-
mogos. Veiks lietuviška mugė. Daugiau in-
formacijos el. paštu: aidask@aol.com
(šventės ruošos komiteto pirm. Aidas Kup-
činskas).

� Rugpjūčio 6–12 d., tėvų pranciškonų va-
sarvietėje (Franciscan guest house, 26 Be-
ach Ave., Kennebunk, ME 04043) vyks Atei-
tininkų sendraugių studijų ir poilsio savaitė.
Daugiau informacijos apie programą el.
paštu: vygantaite.sabaliene@gmail.com
(Monika Sabalienė). Kambarius vasarvietė-
je galima užsisakyti el. paštu: info@fran-
ciscanguesthouse.com arba paskambinus tel.
207-967-4865.

� Rugpjūčio 21–28 d., Neringos stovyk-
loje (147 Neringa Rd., Brattleboro, VT
05301) vyks menų ir sveikatingo poilsio sto-
vykla suaugusiems „Meno8Dienos”. Kvie-
čiame visus registruotis Neringos interne-
tinėje svetainėje:  neringa.org/lt_forms.html.
Daugiau informacijos el. paštu: danguo-
le@kuolas.com (Danguolė Kuolienė).

http://draugokalendorius.org

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

Lietuvos generalinis konsulatas Čikagoje kviečia Čikagos maratoną ketinan-
čius bėgti ir jam oficialiai užsiregistravusius bėgikus burtis į vieningą lietu-
vių komandą ir registruotis siunčiant el. laišką adresu agne.vertelkaite@urm.lt

arba skambinant tel. 312-397-0383. Žinutėje nurodykite savo vardą ir pavardę, te-
lefono numerį, el. pašto adresą ir reikalingų marškinėlių dydį. Jau tapo tradicija
maratono bėgimu pažymėti Lietuvai svarbias sukaktis, tad šiais metais kviečiame
42 kilometrų bėgimą skirti Lietuvos laisvės gynėjams atminti ir šį nuotolį įveikti
su šūkiu „Mes prisimename, kodėl jau 25-erius metus esame laisvi”.

Akcija „Lietuviai Čikagos maratone” organizuojama jau septintą kartą, o ją ren-
giant šiemet konsulatas glaudžiai bendradarbiauja su Čikagos lietuvių bėgimo klu-
bu. Projektą remia Užsienio reikalų ministerija ir programa „Globali Lietuva”. Džiu-
gu, jog šventė šįmet sulaukia didelio palaikymo bei paramos iš Čikagos apylinkių
lietuvių Rotary klubo, „US Tax Services & US Immigration Services”, „Atlantic Ex-
press Corp” bei „Five Winds Embroidery”. Taip pat dėkojame Šiaurės Amerikos lie-
tuvių fizinio auklėjimo sporto sąjungai (ŠALFASS), kuri įsteigs medalius bė-
 gikams. 

Kviečiame visus sporto sirgalius dalyvauti kasmetiniame maratone spalio 9
d. ir palaikyti saviškius sirgalių zonoje ties 17 maratono mylia, prie University of
Illinois at Chicago vakarinėje Halsted gatvės pusėje, šiek tiek į pietus nuo Polk gat-
vės. Lauksime visų pasipuošusių lietuviškais marškinėliais, kepuraitėmis ir nešinų
trispalvėmis.

LR gen. konsulato Čikagoje info ir nuotr.

Buriama lietuviška komanda Čikagos maratonui

2015 m. lietuvių dalyvavimo Čikagos maratone akimirkos.

Clevelande, kuriame šiomis dienoms vyksta Respublikonų partijos suvažiavimas, tarp-
tautiniams diplomatiniams partneriams priėmimą suruošė Case Western Reserve
University prezidentė Barbara R. Snyder. Renginyje ,,Global Partners in Diplomacy”
dalyvavo (iš k.): LR garbės generalinė konsulė Ingrida Bublienė, universiteto darbuoto-
jas David Fleshler, atsakingas už tarptautinius ryšius, LR ambasados Washingtone
ministrė-patarėja Lyra Puišytė-Bostroem, suvažiavime atstovaujanti ambasadorių Ro -
landą Kriščiūną, ir universiteto viešųjų ryšių viceprezidentė Anne Borchert.

David Smith nuotr.


