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Išlaisvink žmogų, ir jis pradės kurti. – Antoine de Saint-Exupéry 

Fizikas R. Kriščiokaitis: 
Esu veiklos žmogus – 8 psl.

Malaizijos lėktuvo MH17 žūties
metinės  – 11 psl.
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Penktadienį, liepos 17 d., Kaune
paminėtos 82-osios tragiško la-
kūnų Stepono Dariaus ir Stasio
Girėno skrydžio metinės. Miesto
gyventojai, politikai, kariškiai,
visuomenės veikėjai, mokslei-
viai rinkosi Aukštųjų Šančių karių
kapinėse, kur ilsisi Atlanto nu-
galėtojų palaikai. 

„Prieš 82 metus legendi-
niai lakūnai S. Darius ir
S. Girėnas, susitikę už

Atlanto, nusprendė skristi į Tė-
vynę Lietuvą, į Kauną. Šis jų žyg-
darbis niekada nebus užmirš-
tas. Jų pasiryžimas, meilė Lie-
tuvai, narsumas ir drąsa – pa-
vyzdys mums visiems ir šian-
dien. Kaunas didžiuojasi jų at-
liktu žygdarbiu, jų vardu pava-
dintas S. Dariaus ir S. Girėno ae-
rodromas, S. Dariaus ir S. Girė-
no gimnazija, veikia Lietuvos

Vilniuje bus
švenčiamas

Baltijos šalių
okupacijos

nepripažinimo
jubiliejus

Kaunas dar kartą nusilenkė legendiniams lakūnams

Vašingtono aikštėje Vilniuje ketvirtadienį, liepos
23 dieną, rengiamas šventinis Sumner Welles
deklaracijos 75-mečio minėjimas ,,Kartu mes tikime
Laisve!". Ši deklaracija žymi JAV vykdytos Baltijos
šalių okupacijos ir aneksijos nepripažinimo poli-
tikos pradžią.

Renginio dalyvius sveikins Prezidentė Da-
lia Grybauskaitė, užsienio reikalų mi-
nistras Linas Linkevičius, Seimo narys,

Tarpparlamentinių ryšių su JAV grupės pirmi-
ninkas Emanuelis Zingeris, Vilniaus miesto me-
ras Remigijus Šimašius, JAV ambasados Lietuvoje
reikalų patikėtinis Garold N. Larson.

Šventėje koncertuos Virgis Stakėnas ir grupė ,,Subtilu
Z”, gros Lietuvos kariuomenės oro pajėgų orkestras. Su-
sirinkusieji galės įsigyti lauko kepsninėse paruoštų vai-
šių. 

Renginiu siekiama ne tik paminėti JAV vykdytą
Baltijos valstybių okupacijos nepripažinimo politiką, bet
ir švęsti Lietuvos bei JAV partnerystę, kurti tradiciją vil-
niečiams susiburti Vašingtono aikštėje minint JAV ir Lie-
tuvos draugystei svarbias datas. 

Sumner Welles old-picture.com nuotr.

JAV valstybės sekretoriaus pareigas ėjusio S. Welles
deklaracija paskelbta 1940 m. liepos 23 dieną. S. Welles savo
pareiškime ryžtingai ir be kompromisų paskelbė pasau-
liui, kad Amerika ir de jure, ir de facto nepripažįsta Lie-
tuvos ir kitų Baltijos šalių okupacijos bei aneksijos.

S. Welles pareiškimas tapo pavyzdžiu kitoms Vakarų
valstybėms vykdyti nepripažinimo politiką, išlikti išti-
kimoms laisvės ir nepriklausomybės idealams. Lietuviams
toks JAV parodytas ryžtas padėjo išlaikyti viltį ištisus pen-
kis dešimtmečius, kad Lietuva gali būti laisva ir demok-
ratinė valstybė. 

ELTA 

aviacijos muziejus”, – kalbėjo Kau-
no savivaldybės administracijos di-
rektoriaus pavaduotojas Sigitas Šlia-
žas.

Prie lakūnų kapo skambėjo poe-
zijos posmai, kuriuos skaitė peda-

gogai ir moksleiviai, prisiminimai
apie skrydį,  buvo dalinamasi min-
timis apie to skrydžio istorinę reikš-
mę.  Čia skambėjo trimito garsai, ri-
kiavosi Kauno įgulos ir karinių oro
pajėgų atstovai. – 10 psl.

S. Dariaus ir S. Girėno kapas Kaune A. Vaškevičiaus nuotr.



Kas nūnai pasikeitė, kad staiga puolėme patys
sau priekaištauti, jog neturime patirties priglau-
 džiant pa bėgėlius? Bent jau dvigubi standartai – aki-
vaizdūs. Čečėnų pa bėgėlių aša ros mažiau vertingos
už pabėgėlių iš Afrikos ašaras? Šios dė mės jau nie-
 kad nenusiplausime.

Tačiau esama ir kur kas pavojingesnių aplin-
kybių nei mora li niai svarstymai. Bet kokie bandy-
mai pri glausti Afrikos pabėgėlius – beprasmiai.
Visų afrikiečių ES ne pajėgs priglausti net ir labai no-
rėdama. Be to, europinės kvotos – dar ir žalingos. Jos
skatina Afrikos žmo nių gabenimo į Vakarus verslą.
Vaizdžiai tariant, kuo daugiau pabėgėlių priglau sime,
tuo labiau remsime žmonių gabenimu užsiimančią
mafiją.

Tad kai „IQ” žurnalo politikos redaktorius Ja-
neliūnas tarsi apgai lestaudamas tvirtina, jog mes sve-
timšalių integracijos srityje netu ri me jokios patir-
ties, aš norėčiau sa kyti, jog labai gerai, kad neturi-
me tokios patirties. Geriau būtų, jei iš vengtume šios
patirties.

� � �

O čia – dar vienas „perliukas” iš T. Janeliūno
straipsnio „IQ” žurnale. Jis rašo: „Turime pripažinti,
jog nesugebame net besąlygiškai pri imti pačios Lie-
tuvos piliečių ir jais rūpintis, net jei jie nėra lietu-
vių kilmės. Pastarosiomis savaitė mis vėl kilo dis-
kusijų dėl nelemtų trijų raidžių, kurias būtų leista
įra šyti į lietuviškus pasus. Vyksta di džiuliai gin čai
dėl popiergalių, lyg Franzo Kaf kos sukurtose absurdo
scenose. Iki šiol Lietuvoje daug kam svarbesni po-
pieriai nei žmogaus gerovė ir savigarba”. 

Pirmiausia glumina, kad gau sią ir autoritetin-
gą redakcinę kole giją turinčiame žurnale oficialūs
lietuviški dokumentai paniekinan čiai vadinami po-
piergaliais bei po pieriais. Tai laikraštis, žurnalas,
tua letinis popie rius gali būti po pier galiu. O žmogus,
gerbiantis Lie tuvos valstybę, netu rėtų Lietu vos Res-
publikos paso ir oficialių Lietuvos Respublikos do-
kumen tų vadinti nei popieriais, nei popierga liais. Įdo-
mu, kokią potekstę re dak cinės kolegijos nariai Vy-
tauto Didžiojo universiteto prof. Egidijus Alek-
sandravičius bei filosofas, VDU prof. Leonidas Dons-
kis įžvelgia šiuose  T.  Janeliūno po sa kiuose? Nieko
smerktino?

Kita vertus, iš kur T. Janeliū nas žino, jog Lie-
tuvos lenkai nie kaip negali išsiversti be tų „trijų ne-
 lemtų raidžių”? Įdomu, kiek kar tų T. Ja neliūnas yra
svečiavęsis Šal či nin kuo se, Nemenčinėje ar Rasti nė-
 nuose? Ar jis turėjo nuoširdžių, neoficialių pokal bių
su Vilniaus ir Šalčininkų ra jo nuose gyvenančiais len-
kais bei lietuviais? Jei būtų tu rėjęs tokių pokal bių,
man regis, tu rėtų suprasti – situacija nūnai nėra to-
kia paprasta, kaip gali pasirodyti iš šono. 

Šių eilučių autoriui maždaug prieš 15–20 metų
ne sykį teko vie šėti Šalčininkuose, ypač kai šiame
mies telyje buvo rengiamos įspūdingos Lietuvos ka-
riuomenės šventės. Tarp Šalčininkų lenkų praleis-
tos dienos anuomet leido susidaryti nuomonę, kad
šie žmonės išties sa ve laiko tikrais Lietuvos piliečiais
ir Lietuvos patriotais. Šnekučiuo jantis su Šal čininkų
lenkais buvo ma lonu patirti: lietuvių kalba jiems
nėra užsienio kalba, jie siekia išmokt kuo geriau šne-

kėt lietuviš kai. Jei tuomet kuris nors būtų pa-
 reikalavęs, jog lietuviškoji abėcė lė įsileistų
tris lenkiškas raides, – to kio šnekoriaus
niekas ne būtų su pratęs. Bet tai, pabrėžiu,
buvo lai kai, kai Lietuvos švietimo sistemai
ir konkrečiai šiam regionui didelę įtaką tu-
rėjo kalbininkas akademi kas Zigmas Zin-
kevičius. 

Kai akademikas Zinkevičius bu vo iš-
stumtas iš Švietimo ir mokslo ministerijos (ŠMM) va-
dovo posto, padė tis ėmė keistis į blogąją pusę. Šian-
 dien pagarbos lietuvių kalbai šia me re gione – žymiai
mažiau. Todėl ir no rėtųsi sužinoti, ar straipsnio „Bai-
mė visada iracionali” autorius skaitė Zinkevičiaus
veikalus, ku riuo se aka demikas smulkiai papasa kojo,
kas, kaip ir kodėl jį išstūmė iš ŠMM ir pradėjo Šal-
čininkų ir Vil niaus rajo nų lenkams piršti antilie tu-
viškas nuo taikas. Esą jie yra greičiau  Lenkijos, nei
Lietuvos len kai, todėl lietuvių kalba jiems var gu ar
rei kalinga. 

Galų gale ar straipsnio „Baimė visada iracionali”
autorius susipa žino su Ryšardo Maceikianeco
straipsniais, kuriuose šis Lietuvos lenkas pateikia
savąją versija, ko dėl Šalči nin kų ir Vilniaus rajonų
len kams nūnai dirbtinai peršamos antilietuviškos
nuotaikos, kodėl lenkų moksleiviai nestudijuoja pa-
 garbiai apie Lietuvą rašiusių lenkų rašytojų ir poe-
tų veikalų, kodėl pra rado norą kuo geriau išmokti lie-
tuvių kalbą, kodėl nuo jų slepiami veikalai, pa sako-
jantys, kaip Len kija buvo okupavusi Vilniaus kraš-
tą ir bjauriai elgėsi su lie tu viais? Jei neskaitė – tai
kodėl ne skai tė prieš darydamas api bendrinančias iš-
vadas 9 000 egz. turinčia me žurnale? O jei skaitė, ne-
jaugi Maceikianeco versijose nepamatė nė kruope-
lytės tiesos?

Beje, su antilietuviškomis nuotaikomis Vil-
niaus ir Šalčininkų regione teko neseniai susidur-
ti akis į akį. Beje, ne vieną sykį, skir tingose vietovėse.
Tiesiog keli lietuviai verslininkai buvo pasikvietę
kaip liudininką dalyvauti susitiki muose su šio kraš-
to lenkais. Ko tik neišgirdau! Baugino, kad ne drįs-
 čiau skelbti videoreportažo, mat keli įsiaudrinę len-
 kai kalbėjo per daug atvirai, atskleisdami visas sa -
vo kortas (Lietuva iš Lenkijos atėmė Vilniaus kraš-
tą), perspėjo daugiau nebekelti kojos į „len kų žemes”,
net grasino, jog pasiskųs Lenkijos televizijai... Gal
T. Jane liū nas norėtų asmeniškai dalyvauti tokiuo se
susitikimuose? Tada leng viau būtų suprasti – trys
lenkiškos raidės byloja apie kur kas gilesnius pro-
cesus nei „lietuviška nepagarba savo piliečiams”. Ar
tik mes ne darome milžiniškos klaidos apsi mes dami,
jog nematome tikrųjų poteksčių?

Dabar gi T. Janeliūnas savo tekste brėžia štai to-
kias išvadas: „Visų pir ma, derėtų išmokti išnaikin-
ti mū sų viduje slypinčias baimes ir pradėti žiūrėti
į šalia gyvenantį lenką ar rusą kaip į kaimyną, o ne
kaip į priešą”.

Be abejo, baimė – iracionali. Di delė baimė truk-
do mąstyti ir priimti teisingus sprendimus. Bet per
didelė drąsa – taip pat kvaila. Mano gyvenimiška pa-
tirtis neleidžia būti tokiam drąsiam kaip T. Jane-
liūnas. Tie len kai, su kuriais prieš metus ar dvejus
teko akis į akį sėdėti prie vieno derybų stalo bei klau-
sytis jų kalbų, nesijautė esą Lietuvos pilie čiais.
Forma liai – taip. Tačiau dau gelis elgesio niuansų by-
lojo, kad jie mano esą Lenkijos piliečiais. Ir ne aš, o
jie į ma ne žiūrėjo jei ne kaip į mirtiną priešą, tai bent
jau su di dele prie šiškumo doze.

Taip pat negaliu labai drąsiai bendrauti ir su Lie-
tuvos rusais. Kiek jų pastaraisiais metais rinko si prie
Rusijos Federacijos ambasados Vil niuje ir be užuo-
lankų pasmer kė bent jau Vladimiro Putino agresi-
ją prieš Gruziją ir Ukrainą? 

Ar skaitėte žurnale „IQ” liepos
mėnesio numeryje paskelbtą
Tomo Janeliūno straipsnį „Baimė

visada iracionali”? Švelniai tariant, –
keistas tekstas. O jei tektų vertinti ati-
 džiau, priekabiau, – visiškai nepriimti-
nas. Mano supratimu, minėtą rašinį būtų
lengva priskirti prie lie   tuvius menki-
nančių, žeminan čių, nepilnavertiškumo
kompleksą peršančių tekstų. Kodėl susida-
riau tokį įspūdį?

Žvelgiant „IQ” politikos redaktoriaus, Vilniaus
universiteto Tarp tautinių santykių ir politikos
moks lų instituto docento T. Janeliūno akimis, mes,
lietuviai, nieko nesu prantame, nesugebame, nepa-
jėgia me. Regis, esame didžiausi nevykė liai. 
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„Lietuva apskritai svetimšalių integracijos sri-
tyje yra ne šiaip pra dinukė, o visiška beraštė. Mes
neturime jokios patirties, kaip elgtis su didesnėmis
grupėmis at vykėlių”, – taip rašo T. Janeliūnas. Bet
leiskite paklausti, o kam mums ši patirtis reikalin-
ga? Kodėl šioje srityje būtinai privalome tapti pro-
fesionalais? Juk esama viena iš ne skaitlingiausių
tautų pasaulyje, teturinti mažytį žemės lopinėlį
prie Baltijos jūros. Beje, paskutinieji keli šimtai metų
istorijos byloja, jog esame dar ir asimiliacijoms bei
svetimųjų įtakoms neatspari tauta. 

Tad ar galima lietuvių nenorą ištirpti svetimųjų
jūroje vaizduoti kaip „iracionalią baimę”? Man at-
 ro do, kad ši baimė vos tris milijo nus žmonių tetu-
rinčiai Lietuvai – natū rali. Tai – sveikas savisaugos
instinktas. Juolab kad puikiai žino me, kaip sparčiai
lietuviai tirpsta Baltaru sijo je, Lenkijoje, Kalinin g-
ra do srityje, o dabar dar – ir Di džiojoje Britanijoje,
Vokietijoje ar Ispanijoje.

Be kita ko, sekdamas ginčus, kiek Lietuvai
dera priglausti pabė gėlių iš Afrikos, norėčiau pri-
simin ti, kaip Lietuva prieš maždaug 10–15 metų la-
bai nenoriai, priešiškai ir šaltai priimdavo pabėgė-
lius iš Čečė nijos. 1994–1995 metais savo akimis teko
regėti, kaip Rusija barbariškai puolė nepriklauso-
mybę svajojusius čečėnus Grozne, o pas kui, sugrį-
žęs į Lietuvą, ne sykį lan kiau Ruklos ir Pabradės pa-
bėgėlių centruose pri glaus tas čečėnų mote ris, vai-
kus ir jaunuolius. 

Čečėnų pabėgėliams mūsų pa galbos, užuojautos
ir žmogiško su pra timo verkiant reikėjo. Skaičiuo jant
pragmatiškai, jie nekėlė mums jokio pavojaus. Juk
čečėnų – tris kar tus ma žiau nei lietuvių. Maž daug
milijonas. Net jei ir visus bū tume pri glaudę, vis tiek
išliktume dauguma. Tačiau čečėnų pabėgėliai mums
tuo met niekaip neįtiko: mes jų stengė mės neįsileisti,
ieškoda vome menkiausio preteksto grąžinti Rusijai,
bausdavome už menkiau sią nusižen gimą, piktino-
mės, kad nevalgo kiau lienos, kad turi išsiug dę ryš-
kų savigarbos, išdidumo jaus mą... 

Suprasti, kodėl atšiauriai bendravome su išsi-
gelbėjimo Vakaruo se ieškančiais čečėnais, – ne-
sunku. Lie tuva bijojo Rusijos keršto. Rusi ja siekė bet
kokia kaina susigrąžinti visus Džocharo Dudajevo
šalinin kus, visus nepriklausomybės kovų daly vius.
Štai tikroji ir pagrindinė mūsų santūrios laikysenos
priežas tis.

O ir  Europos  Sąjunga (ES) anuomet mums   ne-
priekaiš tavo dėl antihuma niško elgesio su čečėnų ne-
lai mė liais, nes taip pat drebino kinkas, siekdama iš-
vengti Rusijos pykčio. Lie tu viškoje spaudoje tuomet
neaptikdavau tekstų, kurių autoriai prie kaištautų
Lietuvai dėl neraš tingumo svetimšalių integracijos
srityje. 
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VITALIJA DUNČIENĖ

Abejojau, ar rašyti apie liepos pra džioje Či-
kagoje įvykusią X Šiau rės Amerikos lietuvių
dainų šventę „Padainuosim dainų daine-

lę” – tūks tančiai dalyvavo ir patys išgyveno tos šven-
tės didingumą. Parašiau žodį „įvy kusią”, nors žinau,
kad niekas savaime neįvyksta. Į šią didingą šven tę,
mininčią 25-uosius Lietuvos laisvės metus, visus su-
rinko Dainų šventės organizacinis komitetas (va do-
vaujamas Kastyčio Giedraičio), šven tės meno va-
dovas Darius Poli kaitis ir režisierius Vytas Čuplins -
kas. Visi dalyviai ir žiūrovai, gėrėdamiesi vaizdais
ir garsais ekrane, buvo vedami Lietuvos isto rijos ke-
liu. Kompozitoriaus Kęstučio Daugirdo ir Rugilės
Kazlauskaitės specialiai Dainų šventei parašyta
kan tata „Dainuojanti revoliucija” suvirpino gi-
liausias žiūrovų sielos stygas. Šimtai savanorių, ku-
rių var dų ir pavardžių dauguma nežino,  pa siauko-
jamai dirbo, kad eilinis vasa ros sekmadienis   tap-
tų  visiems  neuž mirštama švente.  

Nepasakosiu lietuvių dainų šventės eigos. Net
nebandysiu spėlioti, kokį žiūrovų išgyvenimą at-
spindėjo jų akyse blizgančios ašaros. Didingi ren-
giniai dažnai atima žadą. Neste bi na, kad pasibaigus
Dainų šventei, žiūrovams trūko žodžių savo jausmų
apibūdinimui: amerikietiškas „wow” arba „oi, oi
kaip nuostabu; nepakartojami įspūdžiai visam gy-
venimui;  bu  v o puota akims ir ausims;  ankstesnė-
se Dainų šventėse mane lietuviškų dainų švelnumas
ir ramumas užmig dydavo, bet šios šventės metu vis-
kas buvo kitaip – nuostabu… ”,  tai daž niau siai gir-
dimi pasisakymai. Tikiuo si, kad Dainų šventės or-
ganizatoriai pasiūlys nusipirkti kokybišką šventės
įrašą. Nors Dainų šventės įrašas nesugebės perduoti
žiūrovų ir daly vių išgyventos dvasinės bendrystės,
bet jis tikrai suteiks puikią galimybę pasidžiaugti

nuostabiu koncertu. 
X Šiaurės Amerikos lietuvių dai nų šventės

metu aš ne tik džiaugiausi gražiu Čikagos miestu,
geromis gyve nimo sąlygomis, naujomis pažinti-
 mis, nuostabiais koncertais, neuž mirš tama Dainų
švente, bet išmokau apie nesavanaudiškumo ir pa-
siaukojimo svarbos pamoką.

Dainų šventės sekmadienio Mi šias šventėme di-
džiuliame tautiečių būryje. Mišias atnašavo net 5 lie-
 tu viai kunigai.  Kun. Lukas Laniauskas susirinkusią
minią pakvietė pamąs tyti, kas yra giesmė ir kas yra
daina. Kunigo padedami padarėme išvadą, kad
giesmė/daina yra pasiaukojimo ženklas. Labai
daug žmonių turėjo pasiaukoti, kad lietuviška gies-
 mė/dai na sudrebintų Čikagos padangę ir kiekvie-
no lietuvio širdį. Tik ne savanaudžiai moka aukotis. 

Kai kun. Laniauskas savo pa moksle prisiminė
žmones, kurie ne nusiramina tol, kol suranda ką nors
pakritikuoti, atrodė, kad tie žodžiai buvo skirti man.
Aš buvau tos nuomo  nės (nors garsiai niekam apie
tai nekalbėjau), kad, Lietuvai atkūrus laisvę, viso
pasaulio lietuvių Dainų ir šokių šventės turėtų būti
rengiamos tik Lietuvoje.  Galvojau – medžio ša ke  lės
stiprybės gyvybei palaikyti turi semtis tik iš medžio
kamieno, nes ki taip jos nudžius. 

Stebėdama išeivijos lietuviškų parapijų užsi-
darinėjimą, lietuviškų bendruomenių išsivaikš-
čiojimą, ne si  baigiančią emigraciją iš Lietuvos… pra-
dėjau abejoti savo teiginio teisin gumu. Kodėl nau-
jai atvykę iš Lietu vos tautiečiai nenoriai jungiasi į
lie tuviškas bendruomenes? Kodėl iki šios dienos
laisva Lietuvos valstybė atiminėja Lietuvos pilie-
tybes iš savo piliečių, tapdama lietuviakalbės Lie-
 tuvos naikintoja? Kodėl Lietuvos ži niasklaidoje
talpinami straipsniai, kuriuose bjauriausiais žo-
džiais tyčiojamasi iš išeivių? Kodėl rašinėjami pa-
 tarimai keliaujantiems, kad užsie nyje reikia veng-

ti bendraut su tautie-
 čiais, nes „jie yra vagys
ir banditai”?  Atrodo,
kad medžio kamienas –
Lie tuva nebepajėgia stip-
rybės suteikti nei šake-
lėms, nei lapams.

Dalyvaudama Dai-
nų šventėje Či ka goje su-
pratau, kokia liga kan-
kina mūsų (ne tik lietu-
viškąją) visuome nę: šių
laikų dvasioje išauklė-
tas sa vanaudis pasaulio
pilietis sprendžia vie-
nintelį, jo egzistencijai
svarbų, klausimą: „ko-
kia man bus asmeninė
nauda iš lietuviškos
veiklos, iš Lie tu vos, iš
lietuviškos bendruome-
nės, iš dainavimo….?  Ži-
noma, kad akivaiz džios
materialinės naudos iš
lietuviš kosios, tautinės
ar religinės veiklos nėra.  

Todėl galimybė pabūti tarp nesavanaudžių,
linksmų, savo meile dai nai ir Lietuvai besidalinančių
žmo nių yra didžiulė dovana, kurios ne gali nei įver-
tinti pinigais, nei nupirkti už pinigus. Tokios, di-
džiulio asme ninio pasiaukojimo pagrindu sukurtos,
šventės mokina visus (ir ne tik išeivijoje gyvenan-
čius tautiečius) tik ro nesavanaudiškumo ir užside-
gimo plaukti aukštesnių vertybių kryptimi. Kaip me-
džio kamieno gyvybę palaiko ne tik iš žemės gelmių
gaunamas maistas, bet ir iš medžio lapų gau nama
energija, taip Lietuva gali pasimokinti iš išeivių pa-
siaukojimo, nesavanaudiškumo ir meilės Lietu vai.
Dainų šventės žiūrovų vardu dė koju visiems pasi-
aukojimo pilniems Dainų šventės organizatoriams,
dainininkams, muzikantams, šokėjams už nuosta-
bią šventę ir nesavanaudiš kumo pamoką.

Savo straipsnelį noriu užbaigti dar viena iš-
mokta nesavanaudiškumo pamoka. Grįžtant iš Dai-
nų šventės, užvežėme vaikus į Dainavos sto vyklą. Re-
gistracijos kambaryje rado me vieną iš stovyklos va-
dovių, kuri skubiai ruošėsi moksleivių ateitinin kų
antplūdžiui. Susipažinome, pradė jome kalbėti. Va-
dovė prasitarė, kad jai buvo labai sunku apsispręs-
ti – ar pačiai auginti vaikus, ar vaikų au gi nimą pa-
tikėti kitiems ir siekti karjeros aukštumų. Supran-
tama, kad visuomenėje, kurioje žmogaus vertė ma-
tuojama tik pasiektos karjeros laipteliais, toks pa-
sirinkimas yra labai sunkus. Šiemet šimtai moks-
leivių-ateitininkų tėvų galės ramiai palikti savo vai-
kus Dainavoje, nes sto vyklos vadovė surado savyje
jėgų pasipriešinti pasaulio raginimui.  Ačiū už pa-
moką, aukojantis savo ir mūsų vaikams. Ačiū vi-
siems lietuviškųjų stovyklų organizatoriams, va-
dovams, rėmėjams, kad mūsų sto vyklaujantys vai-
kai turi galimybes įgyti nesavanaudiškumo ir pa-
siaukojimo artimam pradžiamokslį.

Dešimtosios dainų šventės  vaizdai dar ilgai mumy-
se neišblės. Kviečiame ,,Draugo” skaitytojus – šven-
tės stebėtojus ar dalyvius – pasidalinti savais įspūdžiais,
patirtais per tas tris šventines dienas Čikagoje. 

– RedakcijaDainų šventės repeticija Jono Dunčios nuotraukos

Atliekama K. Daugirdo ir R. Kazlauskaitės kantata ,,Dainuojanti revoliucija” Saulius Petreikis ir Rasa Serra Vyčio Dunčios nuotraukos

Režisierius Vytas Čuplins kas



RAMUNĖ KUBILIŪTĖ

Šiemet organizacija „Vaiko vartai į mokslą” džiaugėsi,
kad net pen kiolika lietuvių kilmės ir lietuviškai kal-
bančių jaunuolių pasiryžo birželio mėnesį keliauti į
Lietuvą ir sava no riškai dirbti organizacijos remia-
muose dienos centruose, kuriuos lan ko rizikos gru-
pės šeimų vaikai. (Iš vi so nuo 2000 m. šiuose centruose
sa va noriavo daugiau nei 75 asmenys!) De šimt sa-
vanorių gyvena Čikagos apy linkėse, keturi – Michi-
gano valstijoje ir vienas – Pennsylvanijoje. Šie vy res  -
nių klasių gimnazistai ir nauji gim nazijos abiturien-
tai tris savaites praleido dirbdami su mokslo metus
jau baigusiais centro lankytojais Vil niuje (2 centruose),
Varėnoje, Kaz lų Rū doje ir Žemaičių Kalvarijoje. 

Organizacija paruošė savanorius darbui su ri-
zikos grupės šeimų vai kais ir koordinavo, ku-
riuose cen truo se jie dirbs. Kartu į Lietuvą ke-

liavo tarybos narė Daina Čyvienė, kuri ko ordinavo
jų buvimą Lietuvoje. Kelio nę ir apgyvendinimą ap-
mokėjo sava norių šeimos. Savaitgaliai buvo laisvi ir
savanoriai galėjo susitikti su gimi nėmis ar pan. Cent-
ruose juos globojo centrų vadovės. Savanoriai dir-
bo, žai dė, sportavo, pynė draugystės apy ran kes ir už-
siėmė su centrų lankytojais, kai kuriuose centruo-
se dirbo kartu su vietiniais lietuviais savanoriais.
Centrų vadovės planavo stovyklų dienotvarkę, iš-
vykas į ūkius, į etno grafinius kaimus, ekskursijas
į Kauną, Vilnių ir net Palangą. 
Savanoriai tikriausiai jau dalijasi įspūdžiais su
savo šeimos nariais bei draugais, su bendraamžiais
vasa ros stovyklose. Nelengva apibendrinti penkio-
likos skirtingų asmenų įspū džius, „Vaiko vartai į
mokslą” valdyba ateinančių metų renginiuose sava -
norius pakvies pasidalinti savo įspū džiais (gal kai
kurie pasidalins ir spaudoje). Štai keli pačių sava-
norių žo džiai apie vasarą Lietuvoje.

Kalba

Vilniuje savanoriavusi Daina ra šė: „Vieną kar-
tą iš ryto… nukeliavo me į ‘cafe’ pusryčių. Kalbėjo-
mės pu siau lietuviškai, pusiau angliškai. Pa da vėja
susimaišusi tarė: ‘Nežinau, kaip su jumis kalbėti, nes
jūs puikiai kalbate ir lietuviškai, ir angliškai’. Aiš-
 kinome, kad esame Amerikos lie tuviai ir gyvename
Amerikoje, bet seneliai ir tėvai mus išmokino lie-
tuviškai. Tai lietuviams yra labai įdo mu. Daug
kartų esame girdėję, kad jiems tas yra nuostabu. Kad
mes, nors esame trečios kartos lietuviai, mokame lie-
tuviškai”. (Buvo savano rių, kurių tėvai buvo gimę
ir augę Lietuvoje, bet daugiau buvo tokių, kurių tė-
vai jau gimę Amerikoje.)

Su vaikais

Savanoriavę Žemaičių Kalvarijo je: „Vieną die-
ną vaikai mūsų klausi nėjo apie gyvūnus Ameriko-
je. Jiems buvo įdomu – jeigu yra voverių, o ar kar-
vių Amerikoje yra? Ir jie mumis tikėjo, kai sakėm,
kad yra dinozaurų. Mes melžėm karves, dar vis ban-
dom suprasti žemaičių kalbą, sėdė jom prie laužo su
kaimo jaunimu, tu rim naujų draugų”.

Birželio mėn. pradžioje sava no riai, dirbę Varė-
noje, parodė, kad nors jie su vaikais dirbo Lietuvo-
je, tačiau kartu ir ruošėsi Dainų šventei Čika goje, ku-
rioje žadėjo grįžę dalyvauti su savo chorais. Jie rašė:
„Po smagaus sa vaitgalio mes grįžom į ‘Caritas’
dirbti su vaikais. Mes daug ką smagaus darėm. Pa-
vyzdžiui, mes išmokinom vaikus pinti draugystės
apyran kes iš siūlų, kuriuos atsivežėm. Šian dien mes
išmokinom vaikus dainų šven tės dainų: ‘Sveiki
gyvi, sveteliai’, ‘Dar nejok, dar sustok’ ir ‘Atskrend
sakalėlis’. Mes taip pat išmokinom juos ‘Dobilas’ ir
‘Dievas stato namus’. Jie ypač pamėgo ‘Dobilėlį’ ir
judesius, kurie tinka prie dainos. Jie grei tai išmo-
ko dainą ir net norėjo ko nors sudėtingiau… Tai vy-
rai dainavo antrą posmą, o merginos – trečią. Jiems
buvo labai smagu išmokti lie tuviškų dainų, bet
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TELKINIAI

Galim būti jų draugai
2015 m. vasarą Lietuvoje savanoriavusių jaunuolių įspū džių nuotrupos

jiems ypač patiko, kai mes jiems padainavom JAV
him ną:)”

Iš Vilnius savanorė Veronika ra šė: „Keliavom į
Trakų pilį ir valandą plaukėm laivu ežerais. Buvo
keletas vaikų, kurie niekad nebuvo plaukę laivu, tai
jiems buvo labai smagu”. Taip pat ji rašė: „Kai dau-
giau susipažinau su vaikais, lengviau buvo ne-
 kreipti dėmesio į jų žodžius ir blogą elgesį ir maty-
ti, kad jie tikrai yra normalūs vaikai, tik biškį pik-
ti… Gal aš negaliu pakeisti šitų vaikų gyvenimo ir
namų situacijos, bet galiu išmokinti juos kai kurių
dalykų ir būti jų drauge, kad jie mane prisimintų”. 

Seselė Laimutė

Ses. Laimutė, kuri dirba Palai min tojo Jurgio
Matulaičio misijoje (Lemont, IL), buvo grįžusi į Lie-
tuvą trumpoms atostogoms. Ji aplankė sa vo tėviškę,
Kazlų Rūdą, ir taip pat centrą „Šypsniuką”, dalyvavo
15 lan kytojų Pirmosios Komunijos šventėje. Seselė
rašė: „Vaikų vadovėms, mū sų šauniems vyrukams
– sava no riams iš Amerikos ir visiems vai kams pa-
dovanojau po vasarinę kepu rę su šypsenėle ir užrašu
ŠYPS NIU KAS. Visiems buvo daug džiaugsmo. Mer-
gaitės man pripynė draugystės apyrankių. Pažadė-
jau dar ne kartą, kai tik būsiu Kazlų Rūdoje, pas juos
užeiti ir pažaisti”.

Jau namo

Savaitės prabėgo greitai. Cen truo se buvo su-
rengti atsisveikinimo renginėliai.

Tarp savanorių ir vaikų užsimez gė nuoširdūs ry-
šiai. Atėjo laikas atsi sveikinti. Žemaičių Kalvarijos
centre „Vilties vėrinėliai” dirbusiam ketvertukui Že-
maičių Kalvarijos svetainėje buvo parašyti tokie at-
sisveikinimo žodžiai: „Taip greit prabėgo laikas kar-

 tu su mūsų svečiais iš JAV! Pra turtėjome dar ketu-
riais draugais. Ačiū Amilijai, Ūlai, Andriui ir Ma-
tui už pasidalintą širdies šilumą, už pa aukotą laiką
ir energiją!”

Besiruošdama išvažiuoti savano rė Daina, dir-
busi Vilniuje, rašė: „Gai la, kad jau laikas palikti my-
limą Lie tuvą ir grįžti namo. Nors laukiu, ka da pa-
matysiu šeimos narius, kitus drau gus, bet liūdna,
kad laikas Lietu voje taip greitai prabėgo. Atrodo, kad
tik prieš kelias dienas pirmą kartą pasivaikščiojo-
me Vilniaus senamies tyje. Daug ko patyrėme, daug
ko išmo kome… Supratau daugiau apie vado vavimą
ir bendravimą su vaikais – ka da jiems skirti dėme-
sio, kada ne, kada su jais juokauti ir išdykauti, kada
būti griežtam. Dar buvo proga geriau susipažinti su
Lietuva, jos kalba, kultūra. Buvo įdomu pamatyti ir
palyginti Ameriką ir Amerikos lietuvius su Lietu-
va. Ir dar buvo pro ga geriau susidraugauti su drau-
gais – vietiniais lietuviais ir net vienas su kitu. Jau
laikas atsisveikinti su Lie tu va, bet tikiuos, kad ne-
trukus sugrįšiu į šį nuostabų kraštą. Tikiuos, kad sa-
kau ne sudiev, o iki kito karto”.

* * *

Centrų lankytojai Lietuvoje da bar atostogauja
(beveik visi „Vaiko var tai į mokslą” remiami cent-
rai per vasarą neveikia). Netrukus vėl prasi dės
mokslo metai, pomokykliniai die nos centrai vėl pra-
dės savo veiklą ir jų lankytojai čia ras užuovėją bei
pa galbą ruošiant pamokas. Org. „Vaiko vartai į
mokslą” valdybos narės ir remėjų būreliai įvairiuose
JAV miestuose netrukus pradės planuoti ru dens
veiklą ir lėšų telkimo renginius. Kviečiame į savo ka-
lendorius pasižy mėti pirmąjį rudens renginį „Der -
liaus pietūs”, kuris vyks spalio 25 d., sekmadienį,
12:30 val. p. p., Pasaulio lietuvių centre, Lemont, IL.

Visi savanoriai Vilniuje savanoriavimui jau pasibaigus, prieš išvykstant namo, į JAV. Dainos Čyvienės nuotr.

Savanoriai Varėnoje. Vaikai dainuoja. Varėnos savanorių nuotr.
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HARRY BREXEL

Majorė Nina Padalino, JAV Oro pajėgų
19-tojo Oro desanto sparno teisinė
advokatė, neseniai grįžo na mo, atliku-
si unikalią misiją viename iš didžiausių
Pietų Amerikos miestų.  

Lakūnė Nina Padalino dirbo pa-
 skirtoje vietoje, Hanscom Oro
pajėgų bazėje,  Massachusetts

valstijoje, kai jai pasitaikė reta proga
nuvykti į už 2 600 mylių esančią Ko-
lumbijos sostinę Bogotą. Majorė Pa-
dalino buvo paskirta JAV Oro pajėgų
pietinės komandos teisine advokate-
ryšininke strategi niams planams ir
programoms.   To kia me darbe labai
pravertė jos gabumai užsienio kal-
boms ir kultūrinė patirtis.  

„Aš kalbu ispaniškai, ir esu gyve-
 nusi Ispanijoje bei Meksikoje, – sakė
Padalino. – Man nebuvo labai sunku
prisitaikyti prie Bogotos klimato ir kul-

tūros.”
Nors Kolumbija – tropikų šalis,

septynių mėnesių stažuotė majorei
Padalino nebuvo atostogos. Atvykusi
2014 metais, ji buvo vienintelė JAV
kariuomenės advokatė,  paskirta dar-
buotis Pietų Amerikoje. Jos atsako my-
bė buvo didžiulė, o pareigos daugialy-
pės. Jai reikėjo rūpintis programų,
kuriomis siekiama stiprinti apsaugą fi-
nansavimu, reikėjo prisi dė ti prie mi-
litarinės teisinės sistemos reformavi-
mo, stiprinti tarpžinybius ryšius Ko-
lumbijoje. 

„Šis paskyrimas labai skyrėsi nuo
kitų užduočių, kurias man teko atlik-
ti anksčiau, –  sakė Padalino.  – Tai
buvo nuostabi misija, bet nebuvo leng-
va jai pasiruošti. Kolumbijos mi li tari-
nės teisės sistema, palyginus su mūsų
sistema, yra labai sudėtinga ir sunkiai
suprantama.”   

Kolumbija yra ypatinga šalis mi-
litarinės teisės srityje. Ilgą laiką jos vi-
duje vyksta susikirtimas tarp Ko lum-

Majorė Nina Padalino sugrįžo iš Kolumbijos

Nina Padalino Seimos archyvo nuotr.

bijos kariuomenės ir revoliuci nių gink-
luotųjų pajėgų, vadinamų Liau dies
kariuomene. Vidinės kovos Kolumbi-
joje labai apsunkina šalies militarinės
teisės procedūras. Kari nių veiksmų
spektre svarbų vaidmenį vaidina gink-
luotų konfliktų ir žmogaus teisių įsta-
tymai. „Man buvo sunku per tokį
trumpą laiką pilnai suprasti, su ko-
kiais iššūkiais susi duria Kolumbija”,
– sakė Padalino. 

Nepaisant Kolumbijos įstatymų
sudėtingumo, jauna majorė galėjo pri-
sidėti prie militarinės teisės reformų.
Ji pasinaudojo savo patirtimi, ku rią
įgijo JAV Karinėse oro pajėgose, ir
padėjo Kolumbijai sukurti vie ningesnį
karinės teisės advokatų branduolį.  

Civiliniai neramumai sudaro Ko-
 lumbijoje tokias aplinkybes, su ku-
 rio mis JAV kariniams advokatams
normaliai netektų susidurti. „Kariuo -
me nės nariai gali būti teisiami arba ci-
 vi liniuose, arba kariniuose teismuo se,
– sakė Padalino. – Tai tik vienas klau-
simas iš daugelio, bet jis iliustruoja ju-
risdikcijos problemas, su kuriomis
susiduria atskiros Kolum bijos teisinės
sistemos.”

Padalino dėjo pastangas, kad at ski-
ri kariniai ir civiliniai teismai tarpu-
savyje bendrautų, ir tuo būdu būtų su-
tvirtinti karinės teisės santykiai ir
pamatai. 

Kolumbijoje gyvena daugiau kaip
48 milijonai žmonių. Savo sta žuotės
metu Padalino sužinojo, kad šalyje
apytikriai yra tik 20 gynybos advoka-
tų.  Tas skaičius gali keistis, nes Ko-
lumbijos prezidentas Juan Manuel
Santos skelbia, jog teisinė reforma
yra vienas iš jo svarbiausių prioritetų.  

„Man malonu, kad padėjau atver-
ti vartus į teisingumą ir padėjau už-
tikrinti, kad valstybėje būtų vei kia ma
pagal teisinius įstatymus, – sa kė Pa-
dalino. Kolumbija yra labai svarbi

JAV strateginė ir ekonominė partnerė.
Kolumbijos žmonės viliasi, kad bus pa-
keitimų. Jie yra jiems pa siruošę. Tam
yra daug galimybių.”

Padalino daug sužinojo ne tik dirb-
dama, bet ir pasinerdama į Ko lumbijos
kultūrą. „Kolumbija yra gra ži šalis, ir
joje yra daug įvairumo”, – sakė ji. – Yra
kalnų, didmies čių ir Amazonės džiung-
lės. Žmonės – ypatingai malonūs. Ko-
lumbiečiai nuo širdūs, draugiški, man-
dagūs, o jų maistas labai skanus.”

Šis vienkartinis paskyrimas ma jo-
rei Padalino buvo atmintinas ne tik tar-
nybiniais pergyvenimais. Prieš su grį-
žimą į Ameriką, jai teko aplan kyti
kitą Pietų Amerikos valstybę.  „Mes
nuvykome į Peru ir matėme Machu
Picchu”, – pasakojo ji. – Ten patyriau
nuostabiausią savo gyvenimo staig-
meną – man pasipiršo Na than. Mes vi-
sada svajojome pamatyti Machu Pic-
chu, ir šis paskyrimas su teikė tam
puikią progą.”

Šiuo metu Padalino dirba JAV
Oro pajėgų bazėje Little Rock mieste.
Jai sugrįžus, JAV Oro pajėgų pietinės
komandos viršininkas ją apdovanojo
bendros tarnystės pagyrimo medaliu.
Dabar ji grįžo prie seno savo darbo, bet
yra pasiruošusi pradėti naują gy veni-
mą su savo sužadėtiniu.  

„Aš raginu visus lakūnus keliau-
ti ir plėsti savo akiratį, kai tik pa-
 sitaiko proga”, – sakė Padalino. – Svar-
bu yra susipažinti su kultūromis tų
kraštų, kuriuose tenka dirbti. – Aš
supratau, kaip svarbu pažinti žmones
ir puoselėti tarpusavio ryšius, o ne vien
kreipti dėmesį į tarnybinius reikalus.
Kolumbijos žmonės demonstravo tik-
rą profesionalumą, ir mes visi galime
pasimokyti iš jų troškimo žengti pir-
myn.”

„Combat Airlifter”, 2015 m. vasa rio 6
d. Vertė Rimas Černius.

LISS programos įkūrėjas susitiko su studentais

Lietuvių išeivijos studentų stažuotės (LISS) programos dalyviai
Vilniuje susitiko su architektu Algimantu Bubliu. Studentams jis
papasakojo apie savo gyvenimą ir profesinę veiklą. O gerbiamam
A. Bubliui buvo įdomu pamatyti ir išgirsti iš pačių studentų lūpų
apie tai, kaip šiandieną veikia 2007 m.  jo žmonos a. a. Birutės Bub-
lienės įkurta programa.  LISS informacija

LISS programos dalyviai ir svečiai lankėsi pas architektą Algimantą Bublį

Iš k.: A. Bublys, Sigita Šimkuvienė, Leonas Narbutis         Inos Stankevičienės nuotraukos

INTERN AND ADVANCE YOUR EDUCATION



 kiais ar panašiais pareiškimais apibūdiname arba
nuteisiame niekuo dėtą patį kraštą.  Tai paviršuti-
niškas, labai netikslus požiūris.”  (Lietuva – kokia
ji?, 33 psl. – 2003)

„Kai kurie ieškotojai, prisidengdami pažangos
ir tarptautinio bendravimo šūkiais, užsispyrę bru-
ka nevykusius pakaitalus – tautiškumą paverčia pi-
lietiškumu, religiją tapatina su etika, natūralią tėvo-
motinos šei mą lygina su socialinės rūpybos centrais
ir t. t. Taip sumaišomi ne tikri pinigai su tikraisiais;
dažnai jau nebežinome, ką už kokius pirksime?  Gal
jau net nebeaišku, kas geriau – Lietuva be lietuvių
ar lietuviai be Lietuvos?..” (Lietuvybės išlaikymas
Lietuvoje,  39–40 psl. – 2003) 

„Tačiau vienas dalykas tik riau siai bent dau-
geliui yra aiškus – Mask va, ir išvedusi okupacinę
kariuome nę (1993 m., rugpjūčio 31 d.), ir pripažinusi
Lietuvos nepriklausomybę, Baltijos kraštus steng-
sis išlaikyti sa vo įtakos zonoje.  O kai kurių vado-
vų senieji ryšiai su rusais ar jų verslo įmonėmis di-
džiajam kaimynui pa lengvina siekti savo tikslus.”
(Kur atėję, kur eisime?, 83–84 psl. – 2006) 

„Ką tikrai šiuo metu galėtume ir reikėtų daryti
– tai budėti, kad ne būtų perrašinėjama tautos is-
torija ir kad mokyklų vadovėliai būtų ne propa-
gandos, bet tiesos šaltiniai.”  (Ko dėl su okupantu?
96 psl. – 2008) 

„Darbu ir tarpusavio talka stiprinama valsty-
bė visada jausis mažiau priklausoma nuo kitų; nes
ką padarai pats, tas brangesnis ir labiau saugomas.
Kaimynystė ir užsienis – dideli objektai, prašantys
atitinkamo dėmesio. Tačiau savasis kiemas turėtų
būti tvarkomas taip, kad atrodytų ne blogesnis už ‘už-
sieninį’.”  (Darbo ir vienybės keliu, 124 psl.  – 2009) 

* * *

Senkevičiaus knyga išleista Lie tuvoje. Tuo
būdu spaudos ir literatū ros sekėjai Lietuvoje turi
progos įsitikinti, kad ir išeivijoje yra žmonių, ku-
riems jau nuo seno rūpi Lietuvos gerovė ir ateitis.
Senkevičiaus veda mieji pabrėžia, kaip svarbu, kad
Lie tuvos ir išeivijos santykiai būtų stip rūs. Arba,
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,,Draugo’’ prenumeratoriai gali skaityti 

,,DRAUGĄ’’
internete be jokio papildomo mokesčio. 

Pageidaujantys turėtų parašyti apie tai  administracijai: 
administracija@draugas.org  ir gauti ,,log in’’ bei slaptažodį. 

Gerą vedamąjį parašyti – nelengva. Turiningus, ap-
mąstytus, gražia kalba parašytus vedamuosius sukurti
gali tik retas talentas. Toks retas ta lentas yra Česlo-
vas Senkevičius, ku ris 25-erius metus darbavosi To-
ronte leidžiamame lietuviškame savaitraštyje „Tė-
viškės žiburiai”. Česlovas Sen kevičius „Tėviškės ži-
buriams” yra parašęs daugiau kaip 1 200 veda-
 mųjų. Dienraščio skaitytojai per daug metų pripra-
to savaitraščio pirmame puslapyje, kairėje skiltyje,
nuo latos matyti vedamuosius, kurių autorius pasirašo
– „ČS”.

Dar 2004 metais pasirodė Česlovo Senkevi-
čiaus vedamųjų rinktinė, pa vadinta „Penki
taškai...” Praėjus de šimčiai metų, susikau-

pė didelis kie kis naujų Senkevičiaus vedamųjų.
Jis parinko geriausius paskutiniųjų dvylikos metų
vedamuosius – kiek vieniems metams po šešis. Tie
72 vedamieji ir sudaro Česlovo Senkevi čiaus naujos
knygos „Dvylika metų” turinį. Knygą Lietuvoje iš-
leido Pas va lio Mariaus Katiliškio biblioteka ir lei-
dykla „Naujasis lankas”, at spaus dinta spaustuvėje
„Morkūnas ir Ko”.  Įvade autorius pažymi, kad kny-
gą iš leisti jį paskatino Vitalija Kazilio ny tė, dirban-
ti Pasvalio bibliotekoje. O Pasvalys – tai
Česlovo Senkevičiaus gim tinė. Auto-
rius savo atrinktus ve damuosius per-
siuntė Kazilionytei, kuri juos paruošė
spaudai. Knygą redagavo Alma Du-
nauskaitė.  Knygos leidimą iš dalies pa-
rėmė Pasvalio ra jono savivaldybė.   

Senkevičius savo vedamuosiuose
nebijo kandaus žodžio, bet juk tokie ir
turėtų būti vedamieji – taiklūs ir kar-
tais kandūs. Štai keletas Senke vi čiaus
vedamuosiuose pasirodžiusių pasisa-
kymų:

„Kai valstybininkai jaučiasi esą
tik tarnautojai, o nepriklausomybė
prilygsta darbovietei – valstybės atei-
 tis niūri; tada dažnam vizija tampa ne
tautos ateitis, bet paprasčiausiai – už-
sitarnauta pensija.” (Belieka  stip  rėti,
25 psl. – 2003) 

„Lietuvos įvaizdis, atrodo, daž-
 niausiai matuojamas ir piešiamas per-
nelyg suasmenintomis priemonėmis.
Pvz.: Jei man sugrąžino nuosavybę –
Lietuva gera; jei mano giminaitis pen-
 sininkas skursta – Lietuva bloga.  To-

„Dvylika metų”
Naujas Česlovo Senkevičiaus vedamųjų rinkinys

Česlovas Senkevičius

jo paties žodžiais tariant, „Lietuvai išeivija neturė-
tų būti pra radimas, o išeivijai Lietuva – ne su-
 deginti tiltai.” (72 psl.) Įvade autorius aprašo savo
knygos paskirtį šitaip: „Tie 72 vedamieji tegu nors
tru putį parodo Tėvynėje nebegyvenančių, bet ją my-
linčių žmonių įžvalgas, mąstymus, laiko ir darbų ver-
 ti nimus, gyvenimo ūkanas ir pragie d rulius.”  

„Draugas” sveikina Česlovą Sen kevičių naujos
knygos „Dvylika me tų” išleidimo proga ir linki to-
liau sek ti lietuviško gyvenimo aktualijas ir jas ap-
svarstyti bei  aptarti savo taikliais ir įžvalgiais ve-
da maisiais.  Juk žinoma patarlė sako – už kardą ga-
 lingesnė yra plunksna.

Parengė Rimas Černius

Knygą galite įsigyti 
„Drauge” – 773-585-9500
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Parengė Vitalius Zaikauskas

LIETUVA IR PASAULIS

Vilnius (Faktai.lt) – Liepos 20 d.
prie Vilniuje esančios Rusijos amba-
sados Tėvynės sąjungos-Lietuvos
krikščionių demokratų (TS-LKD) par-
tijos iniciatyva susirinkusieji išreiškė
solidarumą Gruzijos piliečiams. Mi-
tinge dalyvavo ir Gruzijos bendruo-
menės Lietuvoje atstovai. Susirinku-
sieji gruziniškai skandavo „Tegyvuo-
ja Gruzija”. 

Protesto akcija surengta po pra-
nešimų, kad Rusija veržiasi į tolimes-
nes Gruzijos teritorijas. Liepos 10 d. ne-
teisėtai buvo pastatyti riboženkliai
prie Pietų Osetijos, artėjant prie Tbi-
lisio kontroliuojamos teritorijos. Prof.

Vytauto Landsbergio teigimu, tokie
Rusijos veiksmai –  tai žvėries iltys
prie Gruzijos kaklo: „Mums svarbu
būti solidariems ir parodyti savo bud-
rumą.”

„Akivaizdu, kad dalis Europos su-
sidomėję Graikija, kiti atostogauja, o
Rusija, pasinaudodama šia proga, vyk-
do šliaužiančią okupaciją ir tęsia tą
patį veiksmą, kurį pradėjo 2008 me-
tais”, – kalbėjo  TS-LKD partijos pir-
mininkas, europarlamentaras Gab-
rielius Landsbergis.

Liepos 18 d. Tbilisyje vyko tūks-
tantinis mitingas prieš Rusijos vyk-
domus veiksmus Gruzijoje. 

JAV ir Kuba atidaro ambasadas sostinėse

Mitingas prieš Gruzijos okupaciją

Lakūnų žygis prisimenamas Karo muziejuje

Kaunas (www.al-
kas.lt) – Nuo tos dienos,
kai Steponas Darius ir
Stasys Girėnas lėktuvu
„Lituanica” išskridę iš
New Yorko į Kauną ir
perskridę Atlanto van-
denyną liepos 17 d. lėk-
tuvui nukritus Soldi-
no miške žuvo,  praėjo
82 metai.

„Lituanicos” memorialinė paroda
Vytauto Didžiojo karo muziejuje su-
pažindina su lietuvių lakūnų Stepono
Dariaus ir Stasio Girėno 1933 m. atliktu
didvyrišku skrydžiu iš Jungtinių Ame-
rikos Valstijų į Lietuvą.

Memorialinė paroda įrengta per-
tvarkytoje salėje, naujose vitrinose
rodomi Atlanto nugalėtojų Stepono
Dariaus ir Stasio Girėno asmeniniai
daiktai, drabužiai, pinigai, lėktuvo
nuolaužos ir daugybė kitų eksponatų.

Investavus apie be-
veik 1 mln. eurų Euro-
pos Sąjungos struktū-
rinių fondų lėšų, at-
naujintas muziejus iš-
laikė autentišką 1934
m. statyto pastato
struktūrą.

ES fondų lėšomis
buvo atnaujintas Kauno
centrą puošiantis mu-

ziejaus fasadas, holas, įrengtos naujos
parodų salės, kuriose parodos nuolat
keičiamos. Salės pritaikytos ir moks-
linių bei kitų šalies ir tarptautinių kon-
ferencijų organizavimui.

Dar 1919 m., praėjus beveik lygiai
metams po šalies nepriklausomybės
paskelbimo, Lietuvos kariuomenės
vadų buvo nuspręsta steigti Karo mu-
ziejų, kuris iki šiol lankytojus stebina
kaip unikalus karinio paveldo pa-
minklas.

Graikijos bankai vėl atveria duris
Atėnai (Bernardinai.lt) – Po trijų

savaičių pertraukos savo darbą paga-
liau vėl atnaujins Graikijos bankai, ku-
rie buvo uždaryti tęsiantis ginčams dėl
valstybės skolos.

Atėnai praėjusią savaitę pasiekė
susitarimą su Europos Sąjunga ir mai-
nais už reformas gauti pinigai turėtų
padėti Graikijai likti eurozonoje.

Tačiau bankai savo veiklą atnau-
jins su tam tikrais apribojimais. Grai-
kai taip pat turi laukti ir išaugusių kai-
nų dėl padidėjusio pridėtinės vertės

mokesčio. Tuo tarpu Vokietija pripa-
žino esanti pasirengusi derėtis su Grai-
kija dėl papildomų nuolaidų, susijusių
su skolos apmokėjimu.

Praėjusias tris savaites, nevei-
kiant bankams, prie bankomatų nusi-
driekė eilės. Per dieną iš bankomatų
buvo leidžiama nusiimti ne daugiau
kaip 60 eurų. Nuo pirmadienio šis li-
mitas pasikeičia ir per savaitę dabar
bus leidžiama išsigryninti po 420 eurų
ir graikams nereikės kasdien laukti ei-
lėse prie bankomatų.

Taline – protestai prieš imigrantus
Talinas (LRT.lt) – Talino centre su-

sirinkę keli šimtai žmonių pasirašė
peticiją, kurioje ragina valdžią nepri-
imti pabėgėlių, atstovaujančių kitoms
kultūroms.

„Nesu nusiteikusi prieš žmones,
kurių kitokia odos spalva, ar kalbančius
kitokia kalba, nesu rasistė, nesu na-
cionalistė. Bet nenoriu, kad Estija tu-
rėtų priimti tiek imigrantų, kiek Pran-
cūzija, Italija, Vokietija ar Švedija”, –
tvirtina Talino gyventoja Anne.

Ji viena iš tų, kurie pasirašė peti-
ciją prieš kitos kultūros pabėgėlius,
kurie gali pažeisti ir taip trapią Estijos

Respublikos socialinę sistemą. Esą ne-
rimą kelia tai, kad lieka neaiški imig-
ranto biografija, priežastys, kodėl emig-
ravo.

Vieni plakatai skelbia, kad Estija
tam nepasirengusi, kiti reikalauja re-
ferendumo, akcijos dalyviai prisimena
tai, ką matę kitose šalyse. 

Pagal gegužę Europos Sąjungos
pateiktą planą Estija turėjo priimti
daugiau negu tūkstantį imigrantų. Bet
sutarus, kad imigrantai bus priimami
pagal šalių galimybes, Estijos vyriau-
sybė sutiko per dvejus metus priimti du
šimtus bėglių.

Kijevas (ELTA) – Vakarų Ukrai-
noje liepos 20 d. prasidėjo JAV vado-
vaujamos karinės pratybos ,,Rapid
Trident", kurias kritikuoja Rusija. Gy-
nybos ministerijos Kijeve duomeni-
mis, Javorivo poligone prie Lvovo vyk-
siančiose pratybose iki liepos 31 d.
dalyvaus 2 000 kareivių iš 18 šalių. 

JAV pratybose atstovaus 500 ka-
reivių. Daugiausiai karių – 800 – bus iš
Ukrainos ginkluotųjų pajėgų. Kai ku-
rie jų jau įgiję patirties kare su pro-
rusiškais separatistais šalies rytuose,

sakė pulkininkas Alekandras Siva-
kas.

Rusija, turėdama omenyje karą
Donbase, teigia, kad tarptautinės ka-
rinės pratybos, kuriose dalyvauja
NATO šalys, neprisideda prie padėties
stabilizavimo.

Jau pernai apie 1 200 kareivių iš 15
šalių dalyvavo kasmetinėse pratybose
Lvove. Manevrai su NATO narėmis bu-
vusioje sovietinėje respublikoje vyks-
ta nuo 1995 metų. 

JAV vadovauja karinėms pratyboms Ukrainoje

Washingto-
nas (ELTA) – Pir-
mą kartą nuo
1961-ųjų Kuba ir
Jungtinės Valsti-
jos atidaro am-
basadas Was-
hingtone ir Ku-
boje. Kubos pre-
zidentas Raul
Castro pareiškė,
kad šis labai sim-
bolinis žingsnis
yra ilgo ir sudė-
tingo kelio pra-
džia dviejų šalių
santykių norma-
lizavimosi link.
Tuo metu JAV
valstybės depar-
tamento atstovas John Kirby pareiškė,
kad tarp Washingtono ir Havanos yra
klausimų, dėl kurių vis dar nesuta-
riama.

Nuo 1977 m. JAV ir Kuba palaikė
ryšius per interesų skyrius Šveicarijos
ambasadose, tačiau atvėrus ambasadas
šalių sostinėse, diplomatinio verslo
reikalai bus tvarkomi kur kas pa-
prasčiau. JAV valstybės sekretorius
John Kerry pirmadienį Washingtone
susitiko su Kubos užsienio reikalų
ministru Bruno Rodriguez, o tai dar
vienas gerėjančių ryšių ženklas.

Nepaisant šiltėjančių santykių,
amerikiečiams, norintiems keliauti į
Kubą, vis dar galioja apribojimai. Be
kita ko, Havanai taikomas Washing-
tono embargas, todėl dauguma ameri-
kiečių kompanijų negali kurti verslo
Kuboje. Kuba tvirtina, kad embargas,
kurį ji įvardija blokada, stipriai kenkia
šalies ekonomikai. Savo ruožtu Prezi-
dentas R. Castro paragino JAV vadovą
Barack Obama panaikinti šaliai tai-
komą embargą, vadindamas jį pa-
grindine kliūtimi geresnių santykių
ėjimo link. Tačiau dėl šio klausimo tu-
rėtų balsuoti JAV Kongresas. 

Teisingas sprendimas dėl rusiškos televizijos
Vilnius („Kauno diena”) –  Europos

Komisija (EK) pareiškė, kad Lietuva pa-
grįstai apribojo rusiškos televizijos
„RTRplaneta” retransliacijas, nes jos
laidose buvo kurstoma neapy-kanta.

„Lietuva pakankamai svariai įro-
dė, kad (…) buvo padaryti akivaizdaus,
rimto ir sunkaus pobūdžio draudimo
kurstyti neapykantą pažeidimai”, – ra-
šoma EK sprendime. Rašte pažymima,
kad priemonės, kurių ėmėsi Lietuva,
nėra diskriminuojančios ir yra pro-
porcingos, siekiant užtikrinti, kad ži-
niasklaidoje nebūtų kurstoma neap-
ykanta.

Lietuvos radijo ir televizijos ko-
misija Švedijoje registruotos, bet Krem-
liui paklusnios  „RTRPlanetos” ret-

ransliacijas buvo uždraudusi nuo š.
m.  balandžio 13 iki liepos 13 dienos.
Anot komisijos, televizija savo laidose
kurstė karą ir neapykantą bei pakar-
totinai pažeidė Visuomenės informa-
vimo įstatymą.

Anksčiau Lietuva yra apribojusi
rusiškų televizijų „Ren TVBaltic”,
„NTV Mir Lithuania” ir Pirmojo Bal-
tijos kanalo transliacijas, laikinai draus-
dama jose transliuoti ne Europos Są-
jungoje pagamintas laidas.

Dauguma iš šių sprendimų ap-
skųsti teismui. Daugiausia skundų
šiuo metu yra pateikęs Didžiojoje Bri-
tanijoje registruota „BMA”, valdantis
„Ren TV Baltic” ir „NTV Mir Lithua-
nia”.

JAV ir Kuba atidaro ambasadas sostinėse. EPA–ELTA nuotr.

Vilniuje protestuota prieš naujų teritorijų okupavimą Gruzijoje.
,,Delfi” (T. Vinicko) nuotr.
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„Esu veiklos žmogus”
Pokalbis su JAV fiziku Raymond J. Krisst (Rimu Kriščiokaičiu) 

Kiekvieno mokslininko gyvenimas – nepakarto-
jamai spalvingas. Tai lemia tiek jo asmeninis pa-
sirin kimas, tiek ir daugelis atsitiktinių veiksnių bei

aplinkybių. Mokslinin ko kar jerą formuoja jo socialinė,
eko no minė ir kultūrinė aplinka, kuri kiek vienoje vals-
tybėje yra skirtinga. Mū sų stebėjimai rodo, kad gana
dažnai stokojame informacijos apie iš Lietu vos kilusių,
bet užsienyje gyvenančių mokslininkų veiklos sąlygas,
jų su kauptą patirtį. Ne visada žino me apie jų tyrimų re-
zultatus ir ry šius su gimtuoju kraštu. Kiekvienas nau-
jas susitikimas su kitose valstybėse subrendusiais
mokslininkais pa deda susida ryti išsamesnį vaizdą apie
jų kūrybi nę veiklą, suteikia daug informacijos apie ins-
titucijas, kuriose jie dirba, ir galimybes plėtoti tarptautinį
bendra darbiavimą. 

Tokių motyvų skatinama Bosto ne gyvenanti žur-
nalistė Dalia Shilas kalbėjosi su JAV fiziku dr. Raymond
J. Krisst, Lietuvoje žinomu kaip Ri mas Kriščiokaitis,
nuo pat atvy ki mo su tėvais į JAV (1949 m.) gyvenan-
 čiu Hartforde, Connecticuto valstijoje. Mokslininkas vyk-
dė fundamenti nius ir taikomuosius tyrimus Mi chigan
State University, (East Lan sing), Yale ir Harvardo uni-
versitetuose, Argonne National Labora tory, Massa-
chusetts Institute of Tech no logy, Helmholtzo asocia-
cijos moksli nių tyrimų centro DESY (Deuts ches Elekt-
ronen-Synchrotron) laboratorijose Vokietijoje ir kt.
Daugia planė dr. Rimo Kriščiokaičio veikla tikrai gali pa-
sitarnauti mokslo ir verslo plėtrai Lietuvoje. 

– Esate gimęs Lietuvoje. Ką prisimenate iš savo vai-
kystės?

– Gimiau 1937 m. Barzduose (Ša kių r.). Vaikys-
tės prisiminimai – la bai malonūs. Lukšių mokykloje
bai gęs pirmą klasę, per vasarą stengiau si atminti-
nai išmokti daugybos len telę. Pas mus dažnai lan-
kydavosi pa žįstamas studentas ir mudu, nepai sant
amžiaus skirtumo, žiūrėdami į dangų, kalbėdavomės
apie mėnulį, žvaigždes… Man visa tai buvo labai įdo-
mu. Gal šie įspūdžiai ir paskatino susidomėti fizika.
O po metų, kai Hi ro simoje buvo susprogdinta pir-
moji atominė bomba, atsimenu, kad labai norėjau su-
prasti, kaip ji veikia. Pas tarasis įvykis tikrai turė-
jo didelės įta   kos vėlesniam apsisprendimui pa sirink-
ti fizikos studijas.

– 1944 m., būdamas vos septy nerių, kartu su tėvais
(Levantina ir Pranu Kriščiokaičiais) pasi trau kėte iš Lietu-
vos. Kokie to me to Jūsų prisiminimai? 

– Trumpam sustojome Berlyne. Centrinėje sto-
tyje (Hauptbahnhoff) mus staiga užklupo baisus bom-
barda vimas. Kadangi spėjome pasislėpti trijų aukš-
tų namo rūsyje, likome net nesužeisti. Tačiau vėliau,
pakeliui į Kulmbach (Bavarijoje), ne kartą bu vo me
patekę į tikras karo situacijas. Vienoje iš jų sužeidė
mamą. Mačiau daug žmonių su šautinėmis žaizdo-
mis.

1945–1949 m. praleidome Vokie ti joje, pusiau su-
griautose kareivinėse įkurtoje perkeltųjų asmenų
(angl. displaced persons, DP) stovykloje Hanau prie
Maino. Šią stovyklą rėmė Jungtinių Tautų paramos
ir atkūrimo administracija (The United Na tions Re-
lief and Rehabilitation Admi nistration, UNRRA). Ten
jau buvo šiek tiek ramiau. Kartą stovykloje ap silankė
JAV prezidento Franklin D. Roosevelt žmona ir pa-
siūlė vi siems grįžti namo. Buvo akivaizdu, kad ji vi-
sai nesuprato mūsų situacijos. 

DP stovykloje gyveno latviai, es tai, lenkai. Visi
galėjo lankyti mo kyk las, kuriose buvo dėstoma
gimtąja kalba. Aš lankiau lietuviškąją, ku ri, kiek
tada supratau, buvo puiki. Ta pau skautu, žaidžiau
krepšinį, futbolą, tenisą. Man ten buvo visai ne blo-
gai. Tėtė dirbo stovyklos štabe. 1947-aisiais gimė
mano sesuo.

– 1949 m. vasario 16 d. Jūsų šei ma, kaip karo pa-
bėgėliai, atvy ko į New Yorką. 

– Mus priėmė ir padėjo įsikurti pasiturinti tėtės

pusseserė Agnė Gi zas, gyvenusi Hartforde. Taip
mes ir atsidūrėme Connecticuto valstijoje. Čia ne-
trukus įsitraukiau į Lietuvių Bendruomenės veik-
lą. Buvau skautas, ateitininkas, lankiau šeštadieni -
nę lietuviškąją mokyklą. Su tėvais gyvenau, kol man
sukako šešiolika metų. Taigi, gana jaunas įstojau į
uni versitetą. 1975 m. mano vardas ir pavardė Jung-
tinėse Valstijose buvo sutrumpinti. Tapau Ray-
mond Krisst. Tačiau anksčiau parengti mano moks-
liniai straipsniai yra pasirašyti se nąja pavarde, ku-
ria ir dabar prisistatau, bendraudamas su lietuviais.

– Ar dažnai lankotės Lietu voje?
– Nuo 1987 m. – beveik kasmet, atvykstu tiek dar-

bo, tiek asmeniniais reikalais. Prieš 22 metus atga-
vau Lie tuvos pilietybę ir dalį tėvų žemės Ša kių ra-
jone.

– Ką manote apie dvigubą pi lie tybę?
– Vyriausioji dukra Rima Lietu vos pilietybę turi

jau 15 metų. Nese niai kalbėjomės New Yorko kon-
sulate dėl pilietybės suteikimo ir mano sū nui. Jau
rengiami dokumentai. Mano įsitikinimu, turėtų
būti leidžiama tu rėti dvi pilietybes. Pavyzdžiui,
Ame ri kos žydai, spręsdami šią problemą, įdėjo
daug pastangų, nes kartu norėjo būti ir Izraelio pi-
liečiais. Vargu ar kas
nors tiki, kad gali kilti
karas tarp Amerikos ir
Lietuvos. Nesuprantu,
ko dėl visi, neseniai at-
vykę į Ameriką iš Lie-
tuvos, yra apribojami
viena pi lietybe.

– Kokia veikla užsi-
imate Lie tu voje, bendra-
darbiaudamas su moks lo
institucijomis?

– Dar 1989 m. Lietu-
vos mokslų akademijos
kvietimu kelias savaites
dėsčiau Kauno energe-
tikos institute, kuriam
tuo metu vadovavo prof.
Jur gis Vilemas. Po metų
naujasis Lietu vos vado-
vas prof. Vytautas
Lands ber gis pakvietė į

pokalbius apie Lietuvos ekonomiką ir verslo gali-
mybes. Kal bė jau ir Lietuvos televizijos laidose.

1994–1998 m. su dviem kolegomis – „Ensign-Bick-
ford” (Simsbury, Con nec ticut) vyresniuoju vicepre -
zidentu ir verslininku iš Californijos – vedė me de-
rybas dėl skaidulinės optikos gamyklos pardavimo
Lietuvai. Ilgai svarstėme sutarties sąlygas, aptarė-
 me finansinius klausimus, tačiau, kai liko tik pasi-
rašyti sutartį, Lietu vos atstovai iš derybų pasi-
traukė. Tik vėliau jie aiškino, kad tikėjosi daug ma-
žesnės kainos.

1995–1998 m. buvau generolo Jo no Kronkaičio,
pulkininko Algiman to Garsio ir kitų vadovaujamo
Balti jos instituto valdybos nariu. Norint juo tapti, rei-
kėjo turėti JAV karinį laipsnį ir būti lietuvių, latvių
ar estų bendruomenės nariu. Ši organizacija vėliau
tarpininkavo, kad generolas majoras J. Kronkaitis
taptų Lietuvos kariuomenės vadu ir galėtų prisidė-
ti modernizuojant Lietuvos ginkluotą sias pajėgas.

1998–2006 m. kasmet lankiausi Lie tu voje, spręs-
damas tiek asmeni nius, tiek mokslinio bendradar-
biavimo klausimus. 2006 m. Hartforde kar tu su dr.
Dalia Giedrimiene įkūrėme pelno nesiekiančią or-
ganizaciją „Bal tic – New England Development Ne-
t work, Inc” (BALTNET). Jos tikslas – skatinti ben-
dradarbiavimą tarp Bal ti jos valstybių ir Naujosios
Anglijos (New England) regiono verslo, kultū ros ir
švietimo įstaigų. BALTNET kar tu su prekybos rū-
mais „Metro Hartford Alliance” padėjo Naujojoje
Anglijoje apsilankiusiems Baltijos šalių atstovams
susitikti su vietiniais verslininkais.

Jau daug metų su JAV Lietuvių Bendruomenės
(LB) Naujosios Angli jos apygardos pirmininke, JAV
LB Krašto valdybos Mokslo tarybos pir mininke dr.
Regina Balčaitiene dalyvauju svečių iš Lietuvos –
Švietimo ir mokslo, Ūkio, Užsienio reikalų minis-
terijų bei aukštojo mokslo institucijų atstovų – su-
sitikimuose su garsių JAV universitetų, tokių kaip
MIT (Mas sachusetts Institute of  Techno logy), Har-
vardo ir pan., mokslinin kais bei vadovais. Dalyvauju
kuriant tarptautinių mainų programas ir ana-
 lizuoju jų įgyvendinimo galimy bes Lietuvoje ir JAV.
Gerai žinau Cambridgo ir Bostono universitetų inf-
rastruktūrą. Teko ne vienerius me tus dirbti su No-
belio premijos laureatų lygio mokslininkais.

2011–2013 m. trijų Baltijos valstybių atstovams
sudarėme galimybę nemokamai dalyvauti MIT Liai-
son programos konferencijoje Briuselyje. Ši veikla
tęsiama ir dabar. Pastaruo sius porą metų organi-
zuoju susitiki mus su lietuvių kilmės profesoriumi,
2013 m. Nobelio ekonomikos premijos laureatu Ro-
bert Shiller iš Yale univer siteto. Dabar organizuo-
jame Balti jos valstybių atstovų ir vietinių versli-
ninkų susitikimą, kuris įvyks šių metų spalio mėnesį
Hartforde. Šį renginį remia BALTNET.

– Jūsų veikla – tikrai įspūdinga. Fizikos profesorius,

Raymond J. Krisst

Dalia Shilas Autorės archyvo nuotraukos



92015 LIEPOS 21 ANTRADIENISDRAUGAS

Remkime 
Draugo fondą

Nuo 1992 metų Draugo fondas
padeda išlaikyti mūsų lietuvišką, ka-
talikišką „Draugo’’ laikraštį. Prisi-
minkite Draugo fondą savo testa-
mente. Keletas stambesnių pali-
kimų užtikrins „Draugo’’ laikraščio
gyvavimą daugelį metų! 

Draugo fondas
4545 W. 63rd St., Chicago,

IL 60629 • tel: 773-585-9500
www.draugofondas.org

vadybinin kas, tarptautinio verslo konsul-
tan tas, derybininkas, dėstytojas. Kas
Jums gyvenime svarbiausia?

– Esu veiklos žmogus. Visada da-
 riau tik tai, kas man buvo įdomu. Da-
 riau tai, kas davė geriausią rezultatą.

– Kokiose  fizikos srityse dir bote ir kaip
ši veikla keitėsi me tams bėgant?

– 1961–1966 m. kartu su dr. Sher-
 wood Haynes Argonne, Oakridge la-
boratorijose ir Michigan State Uni ver-
sity vykdėme eksperimentus su ra-
dioaktyviaisiais šaltiniais. Pirmie ji
pasaulyje išmata vo me mažos ener gi-
jos Auger elektro nų L-spektrą. Ty rė-
me elektronų ap valkalo sužadini mus
dėl silpnos są veikos reakcijų, vyks-
tančių atomo bran duolyje. Patys kū-
rėme beta spindulių spektrome trus ir
greitintuvus. Vėliau Auger spek tros-
kopija tapo labai plačiai naudojamu
tyrimo metodu. Mūsų mata vimai pa-
tvirtino tuo metu naudotas kvantines
teorijas šiam reiškiniui aprašyti. At-
liekant kvantinius skai čia vimus, teko
bendrauti ir su aka demiku Adolfu Ju-
ciu, sukūrusiu fizi kos teoretikų Lie-
tuvos mokyklą. Kurį laiką su juo su-
sirašinėjau.

1965 m. pradėjau eksperimen-
tuoti Cambridge, Harvardo ir Massa -
chu setts technologijų institute su po-
liarizuotų mažos ir didelės energijos
elektronų šaltiniais, dirbau Cam b-
ridge prie elektronų sinchrotroni nio
greitintuvo (CEA) (6GeV). Tyri mai
vyko keliomis kryptimis. Pir miausia
reikėjo sukurti magnetinę mažos
energijos elektronų gaudyklę, po to
patobulinti vandenilinį mazerį ir ki-
tus sudėtingus elektroninius prietai-
sus. Tuo metu buvau minėtų eks peri-
mentų grupės vadovas. Motyva cija su-
kurti poliarizuotus elektronų srautus
ir stacionarius poliarizuotus taiki-
nius buvo labai stipri. Jau buvo pra-
dėta kalbėti apie hadronus, kvar kus,
gliuonus ir pan. Tai buvo pati Stan-
dartinio modelio kūrimo pra džia. 

Dėl politinių priežasčių, vyks tant
Vietnamo karui, elektronų sin chrotro-
ninis greitintuvas (CEA) bu vo užda-
rytas, o visa mano laboratorija per-
kelta į Vokietiją – jau minėtą DESY.
Pirmuosius svarbiausius re zul tatus
gavome ir paskelbėme dirbdami DESY.
Aprašėme eksperimentus su aukštos
energijos poliarizuotais elektronais
ir pateikėme savo teorinius skaičia-
vimus kartu su bendra autoriu Wu-
Yang Tsai 1970 m. paskelbtame straips-
nyje. Aukštų energijų fizikos srityje
daug prisidėjau prie tiriamų procesų
modeliavimo ir skaičiavimų. Taip pat
ir dir bant su komerciniais reakto-
riais „Combustion Engineering, Inc.”
Wind sore, (Connecticut), rimtai pri si-
 dėjau skaičiuojant visų sistemų vei ki-
mo paklaidas ir užtikrinant reaktorių
saugumą. Esu pagrindinis stochasti-
nio modeliavimo programos JAILAI ir
jos pritaikymo branduoli niams reak-
toriams autorius. 

Mano dabartiniai moksliniai in-
te resai apima fiziką, kosmologiją ir
astronomiją. Domiuosi Alfa magne-
tinio spektrometro (AMS), kuris da-
 bar dirba tarptautinėje kosminėje
stotyje, matavimų duomenimis. Eks-
 perimento, kuriam vadovauja Nobe-
 lio premijos laureatas, Massachu sett-
so technologijų instituto profesorius
Samuel Chao Chung Ting, tikslas – tir-
ti kosminius spindulius, nu kreiptus
į Žemę, išvengiant atmos fe ros povei-
kio. Mano pažintis su prof. Ting tę-
siasi nuo darbo DESY laboratorijose
laikų. Reguliariai gaunu CERN’o pra-
nešimus. Dabar nagrinėjami šie prin-
cipiniai klausimai:

Kodėl visata yra sudaryta iš ma-
 terijos, bet ne iš antimaterijos? 

Kodėl kosminiai gama spindu-
liai prie tam tikrų energijų baigiasi ir
ką ta energijos vertė reiškia?

Kokia yra tamsiosios materijos
struktūra? Koks matuojamų pozitro-
 nų srautų ryšys su tamsiąja energija? 

Nuolat stebiu CERN’o Didžiojo
hadronų priešpriešinių srautų grei-
 tin tuvo (Large Hadron Collider) nau-
jienas apie bandymus, vėl pradėtus po
dvejus metus trukusio šio įrengi nio
atnaujinimo, padidinant protonų spin-
dulių energiją iki 14 TeV. Daly vauju
teoriniame tyrime, kuriuo sie kiama
paaiškinti, kodėl eksperimentiškai
nustatyta Higso dalelė (Higgs boson)
patvirtina elementarių dale lių mases.
Analizuoju supersimetrijos teorijos iš-
vadas. Domiuosi, ar Hig so dalelės
bus užfiksuotos, esant didesnei ener-
gijai, ir kokią įtaką tai turės stan-
dartinei lauko teorijai (Field Theory).
Nuolat gaunu CERN’o Brookhaven
nacionalinės laboratorijos praneši-
mus. Apžvelgiu gravitacinės teorijos
problemas, atsi randančias už A. Einš-
teino bendrosios reliatyvumo teorijos
ribų. Lan kau Harvardo, MIT, Con-
necticuto ir Yale universitetų koliok-
viumus.

– Turite savo konsultacinę fir mą
„Energy Transfer Systems, Inc.”. Papa-
sakokite apie jos veiklą.

– „Energy Transfer Systems, Inc.”
konsultuoja visų rūšių energijos –
branduolinės, saulės, vėjo ir kt. – ga-
vybos klausimais. Dalyvaujame
„Eko” (Eko Green Power) specialios
paskirties priemonių įgyvendinimo
pro jekte. Ieškome investuotojų – rei-
 kia mažiausiai 43 mln. eurų, kad įsi-
gytume žemės sklypus ir pradėtume
statyti Jungtinėje Karalystėje pir-
mąją iš šešių gamyklų, kurioje ener-
 gija būtų gaunama iš atliekų. „Eko”
sukūrė technologiją ir jau parengė in-
vesticinį projektą statyti energijos
gavybos įmones, kurios perdirbs at lie-
kas pirolizės būdu. Pirolizės metodas
grindžiamas nenutrūkstamu ka ta liti-
nės depolimerizacijos procesu, ku-
rio metu atliekos nebus degina mos, to-
dėl jėgainės neišmes jokių teršalų. ES
CE sertifikatas patvirtina, kad tai
yra įmanoma. 

Kompanija rado ir numato įsigyti
šešis žemės sklypus, kurių kiek viena-
me bus pastatyta po 50 megavatų ga-
lios jėgainę. Kiekviena tokia jėgainė
bus įsteigta kaip specialios paskirties
priemonė. Energijos gavybą tikimasi
pradėti po penkiolikos mėnesių nuo
statybų pradžios. Kiek vienos įmonės
statyba kainuotų po 75 mln. eurų.
Manau, kad tai galėtų su do minti ir
Lietuvos Vyriausybę bei Kauno ener-
getikos institutą. Labai nauja ir pa-
žangi technologija padėtų išspręsti
daugelį atliekų tvarkymo ir energijos
gavybos problemų.

– Dar viena Jūsų veiklos sritis – ku-
riate televizijos laidas. Keletą metų vedė-
te laidą „Dr. Ray Krisst požiūris”. Kaip ta-
pote tokios laidos vedėju?

– Trys mano vaikai lankė Crosby
vidurinę mokyklą Vakarų Hartforde.
Dalyvavau Mokytojų ir tėvų tarybos
veikloje, vėliau buvau išrinktas ta-
rybos prezidentu. Vietinis televizi-
jos ka nalas pakvietė dalyvauti. Šią lai-
dą vedžiau apie dešimt metų.

Ačiū Jums už atsakymus.

Straipsnis paskelbtas Lietuvos moks-
lininkų laikraščio „Mokslo Lie tuva”, 2015
m. liepos 9 d. – 13 (545) numeryje 

ViDAUS liGOS 

AKiŲ liGOS

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

Joliet, IL 60435
Tel. 815–741–3220

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

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

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
25 E Washington, Ste 1121, 

Chicago, IL Tel. 708–422–8260 

DAntŲ GYDYtOjAi

DR. RENATA VARIAKOJYTĖ
SKAUSMO GYDYMO SPECIALISTė

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

Nugaros, kaklo, galvos, sąnarių bei kitų
skausmų gydymas

SKAUSMO GYDYMAS

EDMUnDAS VIŽInAS, M.D., S.C.
VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS

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

Chicago, IL 60638
Tel. 773–229–9965

Valandos susitarus

DR. JOVITA KERELIS
DR. DAIVA BIDVA
DANTŲ GYDYTOJA

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

Tel. 708–598–8101

Perku įrankius, pašto ženklus, lietuviško
paveldo meno dirbinius, paveikslus,
oro pašto vokus (envelopes), senas fo-
tografijas. Tel. 773-895-2461.

PERKA

Reikalinga 30–69 metų moteris,
galinti prižiūrėti moterį ir gyven-
ti kartu Claremont, CA. 

Tel. 909-626-0954.

SIŪLO DARBĄ

Dažome namus, butus, atnauji-
name lauko priestatus (deck), ve-
randas (porch), lakuojame laiptus,
duris. Tel. 773-895-2461.

PASLAUGOS

Premijuotą knygą apie JAV lietuvius 
galite nusipirkti ,,Drauge’’

Vilniaus tarptautinėje knygų mugėje
pristatytą šiais metais leidyklos „Aukso
žuvys’’ išleistą knygą ,,Manėm, kad
greit grįšim’’ (sud. Dalia Cidzikaitė,
Laima Petrauskaitė VanderStoep ir
Dalia Stakytė Anysienė) galite įsigyti
,,Draugo’’ knygynėlyje. Kaina – 25 dol.
(Illinois valstijos pridėtinės vertės mo-
kestis – 9.25 proc., persiuntimas paš -
tu – 5 dol.). Teiraukitės tel. 773-585-
9500. 

Knygoje – aštuoniolika pokalbių
su JAV lietuviais, kurie Antrojo pa-
saulinio karo metais nuo artėjančio
sovietų fronto ir tremties grėsmės
buvo priversti palikti Lietuvą ir trauktis į Vakarus. Knygos sudarytojų paš nekovai
atvirai pasakoja apie bėgimo iš Lietuvos aplinkybes, gyvenimą DP stovyklose Vo-
kietijoje, apsisprendimą emigruoti ir įsikūrimą Jungtinėse Amerikos Valstijose.

Knyga ,,Manėm, kad greit grįšim’’ yra didesnio projekto – Sakytinės istorijos
projektas – dalis, kurį 1995 m. sumanė JAV Lietuvių Bendruomenės Kultūros ta-
ryba. Projekto metu į magnetofono juostas įrašyti 65 pokalbiai. 30 pokalbių įrašyti
Čikagos apylinkėse, 35 – kitur. Šiandien bent pusė kalbintų asmenų jau yra mirę.
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Kaunas dar kartą nusilenkė legendiniams lakūnams
Atkelta iš 1 psl.

Lietuvos aviacijos muziejaus di-
rektorius Remigijus Jankauskas pri-
minė, jog šiemet yra minimos 100-
osios S. Dariaus ir S. Girėno aerodro-
mo įkūrimo metinės – tai seniausias
veikiantis Lietuvoje aerodromas. Lie-
pos 25–26 dienomis šios sukakties pro-
ga čia rengiama didelė aviacijos šven-
tė, kurioje dalyvaus gausus būrys Lie-
tuvos ir užsienio aviacijos mėgėjų,
bus atidaryta istorinių fotografijų pa-
roda, vyks koncertai.

„Jei nebūtų buvę šio oro uosto,
mūsų legendiniai lakūnai nebūtų tu-
rėję kur skristi. Labai svarbu ir tai,
kad liepos 17-oji – S. Dariaus ir S. Gi-
rėno žūties diena – tapo viso pasaulio
lietuvių vienybės diena. Jų vardai
vienija tautą, o organizuojant rengi-
nius lakūnų žygdarbiui atminti, nie-
kada nebūna abejingų", – sakė muzie-
jaus vadovas.

Atlantą įveikusių lakūnų istori-
niame aerodrome laukė apie 25  000
žmonių. Sužinoję apie jų žūtį Lenki-
joje, Soldino miške, į aerodromą atsi-
sveikinti su tautos didvyriais suplūdo
dar didesnės minios. Apie tai irgi
buvo kalbama minint skrydžio 82-
ąsias metines. Taip pat buvo prisi-
mintas 1983 metais, minint 50-ąsias
skrydžio metines sukurtas meninis fil-
mas „Skrydis per Atlantą”. Šį filmą
tuometėje Sovietų Sąjungoje pažiūrė-
jo apie 630 tūkstančių žiūrovų, iš jų
apie 600 000 – Lietuvoje. Tiems laikams
tai buvo įspūdingi skaičiai, daugelis fil-
mą žiūrėjo po keletą kartų.

Prie lakūnų kapo buvo prisimin-
ta ir sudėtinga jų palaikų slėpimo bei
perlaidojimo istorija, užsiminta apie
tai, kad žūties aplinkybės iki šiol nėra
visiškai aiškios. „Svarbiausia, kad jų
skrydis įkūnijo Lietuvos kaip sava-
rankiškos  valstybės idėją, parodė,
kad mūsų šalis gali būti moderni.
Praėjo 82 metai, lakūnų skrydis per At-
lantą tapo viena didžiųjų mūsų le-
gendų, kuri įpareigoja drąsiai žvelgti
į ateitį”, – sakė renginio dalyviai. 

Lakūnai S. Darius ir S. Girėnas
žuvo 1933-iųjų liepos 17-ąją, likus 650
kilometrų iki Kauno, kai sudužo jų iš
Jungtinių Amerikos Valstijų skridęs ir
Atlanto vandenyną įveikęs lėktuvas
„Lituanica”. Lakūnų palaikai netu-
rėjo ramybės ir po žūties. Balzamuotus
jų kūnus visuomenė pirmą kartą pa-
matė 1934-aisiais. Tai  vienintelis at-
vejis Lietuvoje, kai tautos įžymybes net
Vyriausybės lygiu buvo nuspręsta bal-
zamuoti – tai  užtruko net 9 mėnesius. 

Atlanto nugalėtojų palaikus vi-
suomenė pamatė 1934 m. liepos 17 die-
ną, praėjus metams po lakūnų žūties.
Jau pirmąją dieną Medicinos fakulte-
to rūmų koplyčioje lakūnus aplankė
apie 30 tūkstančių žmonių. Į Kauno ka-
pinių mauzoliejų, pastatytą specialiai
S. Dariui ir S. Girėnui, lakūnų palai-
kai buvo perkelti 1937 m. lapkričio 1 d.
Laikinoje kapavietėje juos nuspręsta
laikyti tol, kol bus užbaigta statyti
Prisikėlimo bažnyčia ir tada juos per-
laidoti ten specialioje kriptoje. Tačiau
bažnyčios statyba užsitęsė ir planai pa-
sikeitė.

1940 metais palaikai buvo grąžin-
ti į Medicinos fakulteto rūmų koplyčią.
Artėjant frontui, 1944 metų kovą did-
vyrių palaikai buvo paslėpti Medicinos
fakulteto rūmų rūsio sienos nišoje.
1946-aisiais Kaune įvyko vienas di-
džiausių potvynių, tada Medicinos
universiteto rūsiai buvo užlieti kartu

su S. Dariaus ir S. Girėno sarkofa-
gais. 

Šioje nišoje lakūnų palaikai išgu-
lėjo iki pat 1963-iųjų, kai stuksendama
į sieną sarkofagų laikymo vietą aptiko
S. Dariaus duktė Nijolė Dariūtė-Maš-
tarienė. Po metų didvyrių kūnų liku-
čiai iš slaptavietės buvo  išimti, medi-
kai juos dar kartą ištyrė ir kitą dieną
jie perlaidoti Aukštųjų Šančių karių
kapinėse. 1968 metais ant kapo buvo pa-
statytas Sibiro lageriuose kalėjusio, ir
„antisovietiniu elementu” paskelbto ra-
šytojo bei skulptoriaus Vytauto Ma-
čiuikos sukurtas paminklas.

Legendiniai mūsų lakūnai bus

prisiminti ir aviacijos šventės metu jų
vardo Kauno aerodrome, ir rudenį,
kai Kaune vyks renginys „Ąžuolyno bė-
gimas. Ruduo 2015” – jo organizatoriai
Stepono Dariaus vardu pavadino pa-
grindinę bėgimo distanciją.

S. Dariaus ir S. Girėno sporto
centro vadovas Giedrius Bielskus tei-
gė, kad dar mažai kas mini S. Dariaus
indėlį sporto srityje – o juk jis yra dau-
gelio sporto šakų pradininkas Lietu-
voje, nes XIX –XX amžių sankirtoje Lie-
tuvoje sporto beveik nebuvo.

S. Darius buvo vienas geriausių
vartininkų ir didelis futbolo entuzias-
tas, jis yra lengvosios atletikos ieties

metimo rekordininkas ir trijų Lietuvos
greitojo čiuožimo rekordų autorius, jo
iniciatyva buvo įkurtas Kauno jachtk-
lubas, vystomas buriavimo sportas,
organizuojamos šaudymo varžybos,
kuriose jis ir teisėjaudavo. Be to, bū-
simasis lakūnas labai domėjosi beis-
bolu ir boksu, buvo ir krepšinio pra-
dininkas Lietuvoje.

Neseniai Kaune, S. Dariaus ir
S.Girėno stadione buvo surengtos S.
Dariaus atminimui skirtos beisbolo
varžybos tarp Lietuvos ir Amerikos
jaunimo komandų, į Lietuvą buvo at-
vykusios šio sporto žvaigždės iš JAV.
Apie tai buvo rašyta ir „Drauge”. 

Minėjimas Kaune prie legendinių lakūnų kapo. A. Vaškevičiaus nuotr.

PLB XV Seimas priėmė 12 rezoliucijų
Supažindiname su dviem iš jų

DėL VARDų IR PAVARDŽIų RAŠyMO
LIETUVOS RESPUBLIKOS

DOKUMEnTUOSE

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Seimas

suprantantis, kad lietuvių kalba yra la-
bai sena bei unikali ir turi būti ginama
nuo svetimų  asmenvardžių, vietovardžių
bei vandenvardžių ir niekas neturi teisės
kėsintis į tradicinį nepriklausomos Lie-
tuvos vardyną;

įsitikinęs, kad projektas „Dėl Lietuvos
Respublikos vardų ir pavardžių rašymo
dokumentuose įstatymo projektas nr,
XIIP-1653(2)” prieštarauja Valstybiniam
lietuvių kalbos įstatymui ir Lietuvos Res-
publikos Konstitucijai;

ragina Lietuvos Respublikos Seimą ne-
pritarti šiam projektui.

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Seimo 
Prezidiumo pirmininkė Regina Narušienė      

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Seimo 
Nutarimų komisijos pirmininkas Romas Cibas

DėL PILIETyBėS IŠSAUGOJIMO 

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Seimas
laikosi nuomonės, kad užsienio lietu-
viai turi prigimtinę teisę į Lietuvos Res-
publikos pilietybę; 

pabrėžia, kad Lietuvos Respublikos pi-
lietybė turėtų būti išsaugoma, įgijus ki-
tos šalies pilietybę, asmenims (taip pat
jų palikuonims – vaikams, vaikaičiams ir
provaikaičiams), kurių tėvai, seneliai ar
jie patys buvo Lietuvos piliečiai iki TSRS
okupacijos pradžios 1940 m. birželio

15 d. ir išvyko iš nepriklausomos Lietuvos
po 1990 m. kovo 11 d. tikėdamiesi ne-
prarasti Lietuvos pilietybės;

Anot Lietuvos Respublikos Konstitucijos
I Skirsnio, 12 straipsnio: ,,Pilietybės įgiji-
mo ir netekimo tvarką nustato įstatymas”.

Ir viršuje nubrėžtas atskiras atvejis ap-
riboja besikreipiančių skaičių ir turi savo
vidinius saugiklius bei stabdžius;

ragina Lietuvos Respublikos Seimą ir
Prezidentę kuo skubiau priimti Pilietybės
įstatymo pataisas įgyvendinant lietuvių
kilmės Lietuvos piliečiams ir jų palikuo-

nims prigimtinę teisę į Lietuvos piliety-
bę dirbant su Lietuvos konstitucinės
teisės ekspertais ir Pasaulio Lietuvių
Bendruomenės atstovais;

kreipiasi į Lietuvoje registruotas poli-
tines partijas su prašymu į LR Seimo
programą įtraukti Lietuvos Respublikos
pilietybės išsaugojimo klausimo spren-
dimo siūlymus.

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Seimo 
Prezidiumo pirmininkė Regina Narušienė      

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Seimo 
Nutarimų komisijos pirmininkas Romas Cibas

Naujoji PLB valdyba 3 metų kadencijai 
Pirm. eil. (iš k.) : Eglė Garrick (Australija) – finansų ir lėšų telkimo komisija; Angelė Kavak
(JAV) – ekonomikos reikalų komisija; Jūratė Caspersen (Šveicarija) – kultūros komisija;
Dalia Henke (Vokietija) – valdybos pirmininkė; Dalia Shilas (JAV) – PLB viešųjų ryšių ko-
misija; Simonas Černiauskas (Vokietija) – PLJS pirmininkas. Antr. eil.: Rolandas Žalnierius
(Latvija) – spec. projektų, teisinių ir organizacinių reikalų komisija; Arūnas Teišerskis (Ai-
rija) – švietimo komisija; Gediminas Karoblis (Norvegija) – PLB plėtros komisija.

Deimantės Dokšaitės nuotr.
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Paminėtos Malaizijos lėktuvo MH17 žūties metinės  
Žmonių, kurie prieš metus žuvo per
Malaizijos lėktuvo katastrofą Ukrai-
nos rytuose, artimieji liepos 17 die-
ną dalyvavo atminimo renginiuo-
se, nuvilnijusiuose per visą pasaulį.

Visi 298 keleiviai ir įgulos na-
riai, daugiausiai olandai,
žuvo, kai oro bendrovės „Ma-

laysia Airlines” skrydžio MH17 lėk-
tuvas „Boeing 777”, skridęs iš Ams-
terdamo į Kvala Lumpūrą, buvo nu-
muštas virš Ukrainos teritorijos,
kurioje vyko įnirtingi susirėmimai
tarp Kijevo ginkluotųjų pajėgų ir
prorusiškų separatistų.

Kijevas ir Vakarų šalys dėl tos
tragedijos kaltina separatistus, sa-
kydami, kad jie tikriausiai numušė
lėktuvą, panaudoję zenitinį raketų
kompleksą „Buk”, veikiausiai gau-
tą iš Rusijos. Maskva neigia esanti
kaip nors susijusi su tuo incidentu
ir kaltina Ukrainos kariuomenę.

Dėl lėktuvo katastrofos
kaltinamas Kremlius

Ukrainos prezidentas Petro Po-
rošenka išreiškė užuojautą žuvusių keleivių ir lėk-
tuvo įgulos narių artimiesiems. Jis pabrėžė, kad lėk-
tuvas, kuriame buvo gydytojų, mokslininkų, politi-
kų, aktyvistų ir mažų vaikų, tapo teroristinės atakos,
įvykdytos iš prorusiškų separatistų okupuotos te-
ritorijos, auka. 

Pasak Prezidento, ginklas, iš kurio buvo nu-
muštas lėktuvas, galėjo patekti į separatistų  rankas
tik iš Rusijos. „To nebūtų įvykę be tiesioginio kai-
myninės valstybės aukščiausio rango politinės ir ka-
rinės vadovybės  nurodymo”, – patikino jis. 

P. Porošenka teigia, jog ukrainiečiai kaip niekas
kitas gerai supranta per katastrofą žuvusiųjų šeimų
skausmą, nes būtent dėl rusų agresijos  žuvo, nete-
ko artimųjų, liko be stogo virš galvos ar buvo pri-
versti išvykti iš gimtųjų miestų tūkstančiai Ukrai-
nos gyventojų.

P. Porošenka neabejoja, kad 2014 m. liepos 17 d.
įvykdytas teroristinis aktas – tai nusikaltimas, ku-
ris turi būti ištirtas, o kaltininkai – nubausti. „Mūsų
moralinė pareiga iš pagarbos žuvusiųjų atminimui
užtikrinti sąžiningą bausmę lėktuvo katastrofos
kaltininkams”, – pabrėžė jis ir dar kartą patvirtino,
kad Ukraina yra visiškai pasirengusi bendradar-
biauti atliekant tyrimą, ir paragino įkurti tarptau-
tinį katastrofos tyrimui skirtą tribunolą.

Gėlės ir žaislai Europoje, 
Azijoje, Australijoje ir kitur 

Iki pusės stiebo vėliavos buvo nuleistos Nyder-
landuose, kur apie 2 000 žuvusiųjų artimųjų ir drau-
gų susirinko pagerbti katastrofos aukų. Nacionali-
nės atminimo iškilmės buvo surengtos Australijos
sostinėje Kanberoje.

Olandijos premjeras Mark Rutte prieš atminimo
iškilmes sakė: „Iki šiol kiekvieną dieną apie tai gal-
voju.”

Lėktuvo MH 17 tragedija Nyderlanduose paminėta pliušinių žaislų siena. Reuters nuotraukos

Australijos premjeras Tony Abbott atidengė Kan-
beroje memorialinę lentą, pagerbiančią aukas, tarp
kurių buvo 38 Australijos piliečiai ir gyventojai.

„Šiandien prisimename žuvusiuosius; dėkojame
tiems, kas pargabeno juos namo. Tačiau labiausiai
suvokiame sielvarto prislėgtų žmonių kentėjimą”, –
kalbėjo jis klausytojams, tarp kurių buvo 120 aukų
artimųjų.

Per tą jaudinantį  žuvusiųjų paminėjimą žmonės
verkė, kai didžiuliuose ekranuose buvo rodomos ka-
tastrofos aukų nuotraukos, o galiausiai įsižiebė už-
rašas „Prisiminkite”.

Žuvusių Malaizijos piliečių artimieji taip pat
buvo susirinkę jaudinančiose atminimo iškilmėse
Kvala Lumpūre, reikalaudami atsakymų, kas atsa-
kingas už tą tragediją.

Rusija turi veto teisę

Nyderlandai, bendradarbiaudami su Malaizija,
Australija, Belgija ir Ukraina, siekia įkurti tarp-
tautinį tribunolą, kuris persekiotų kaltininkus, bet
Rusijos, turinčios veto teisę JT Saugumo taryboje,
Prezidentas Vladimiras Putinas sakė, kad pir-
miausiai turi būti baigti katastrofos tyrimai.

Europos Sąjunga pabrėžė palaikanti pastangas
įkurti tokį tribunolą, o Bendrijos išorės politikos va-
dovė Federica Mogherini sakė, kad tie, kurie yra tie-
siogiai arba netiesiogiai atsakingi už MH17 numu-
šimą, turi būti patraukti atsakomybėn ir sulaukti tei-
singumo.

Nyderlandams buvo patikėta vadovauti aukų pa-
laikų surinkimui ir katastrofos priežasčių tyrimui,
taip pat tikėtinų kaltininkų paieškai ir teisiniam per-
sekiojimui.

Tyrimas eina link pabaigos

Olandijos saugumo taryba (OVV) tikisi spalio pir-
mąją savaitę paskelbti nekantriai laukiamą galuti-
nę ataskaitą dėl katastrofos priežasčių. Tačiau OVV
atstovė Sara Vernooij pabrėžė, kad tame dokumen-
te bus įvardyta tik katastrofos priežastis, o ne nu-
manomi kaltininkai.

„Didžiausias klausimas išlieka tas pats – kas at-
sakingas?” – AFP sakė MH17 aviakatastrofos fondo,
įkurto atstovauti žuvusiųjų artimiesiems, pirmi-
ninkas Dennis Schouten.

Grupė katastrofos aukų artimieji pateikė beveik
900 milijonų dolerių ieškinį JAV teismui, kaltinda-
mi dėl tos tragedijos vieną buvusį Ukrainos sepa-
ratistų  vadą.

Ieškinyje sakoma, kad Rusijos pilietis Igoris
Strelkovas, dar žinomas kaip Igoris Girkinas, veikė
pagal faktinius arba numanomus Rusijos preziden-
to Vladimiro Putino vyriausybės įgaliojimus, kai
buvo numuštas lėktuvas.

Pagal žiniasklaidos pranešimus parengė V. Zaikauskas
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MEnO8DIEnOS – 2015 m. rugpjūčio 25–30 d.

Kviečiame visus kūrybinės dvasios žmones, nuo 21 m. iki pensijinio am-
žiaus, praleisti 8 dienas neringos gamtoje. Žiniomis pasidalins ir praktinius
užsiėmimus ves profesionalai lietuviai dailininkai, menininkai, rašytojai. Siūlo-
ma gausi užsiėmimų bei pamokų įvairovė, kiekvieną vakarą vyks teminės va-
karonės. Programa vedama lietuvių kalba ir skirta meno mėgėjams. Galima už-
siregistruoti ir daliniam laikui. Daugiau informacijos ir registracijos anketas ra-
site Neringos svetainėje: 

http://www.neringa.org/forms/2015_meno8.pdf
Taip pat galite kreiptis į Danguolę Kuolienę: 
danguole@kuolas.com, tel. 781-383-6081

Donatas Januta. ,,Lietuviški takai”
Vilnius, 2015 m., 300 psl.
Šioje gausiai iliustruotoje knygoje pristatomi San Francisco advokato, istorijos ty-
rinėtojo Donato  Janutos rašiniai apie šiandienos ir praeities Lietuvą ir lietuvius.  

Aptarti santykiai tarp lietuvių ir žydų. Pristatyti Lietuvos karžygiai, tarp ku-
rių generolai Povilas Plechavičius ir Vincas Vitkauskas, bei kovojusieji Afganista-
ne.  Aprašyti Amerikos lietuviai komunistai, jų gyvenimas ir veikla, jų susikirtimai
su į JAV atvykusiais ,,dipukais”. Prisiminti du Amerikoje gimę lietuviai, kurie Lie-
tuvoje tapo mirtini priešai – partizanas Adolfas Ramanauskas ir išdavikas Juozas
Markulis...

Daug kitų žmonių, įvykių, ir vaizdų iš lietuvių gyvenimo bei veiklos rasite šia-
me rinkinyje. Autorius paseka ir lietuvių pėdsakus Baltarusijoje, Prūsijoje, Lenki-
jos Suvalkų krašte, Latvijoje. Knyga skirta visiems, kas domisi Lietuva, lietuviais,
jų veikla ir gyvenimu.

Knygą ,,Lietuviški takai” galite įsigyti ,,Draugo” knygynėlyje.
Kaina – 25 dol. 

(Illinois valstijos pridėtinės vertės mokestis – 9,25 proc.,
persiuntimas paštu – 5 dol.)

Teiraukitės tel. 773-585-9500

� D. Petkaus laidojimo namai praneša, kad
liepos 19 d. mirė Dalia Salys ir Sofija Cibas.
Apie atsisveikinimą ir laidotuves bus pranešta
vėliau. 

� Švč. Mergelės Marijos Nekalto Prasidė-
jimo bažnyčioje (2745 W. 44th St., Chica-

go, IL) liepos 26 d. 10 val. r. bus švenčia-
mas 17-tasis eilinis metų sekmadienis.
Eucharistijos šventimą atnašaus kun. Ge-
diminas Keršys.  Lietuviškos Mišios atna-
šaujamos ir ketvirtadieniais. Jų pradžia –  8
val. r., po to klausomos išpažintys.  Kviečiame
visus dalyvauti.

PAS MUS 
IR

APLINK MUS

Zita Rudvalis, gyvenanti Oceanside, CA, pratęsė metinę „Draugo”
prenumeratą ir paaukojo 50 dol. Nuoširdžiai dėkojame už paramą.

Marytė Vizgirdienė, gyvenanti Putnam, IL, kartu su metinės
„Draugo” prenumeratos mokesčiu atsiuntė 50 dol. Nuoširdus ačiū, kad
remiate lietuvišką spausdintą žodį.

Adelė Vaitekūnas, gyvenanti Providence, RI, pratęsė metinę
„Draugo” prenumeratą ir paaukojo 50 dol. Nuoširdžiai dėkojame už
suteiktą finansinę paramą.

Dana Paškevičius-Pascoe, gyvenanti Santa Monica, CA, kartu su
metinės „Draugo” prenumeratos mokesčiu atsiuntė 50 dol. Jūsų dėka lie-
tuviškas žodis skamba tarp mūsų.

nemokamas seminaras
svaigulio kamuojamiems asmenims

Kai kurie žmonės keliaudami automobiliu, vaikščiodami po parduotuves,
skaitydami, naudodamiesi kompiuteriu, darydami gimnastiką ar žiūrėdami
filmus jaučia nuovargį, svaigulį, ar šleikštulį, jiems pradeda skaudėti galvą.
Galimas dalykas, kad tai – su regėjimu susijusios ligos, vadinamos ,,SEE Sick
Syndrome”, požymiai. Optometristės dr. Monika Špokas ir dr. Linda Weil ruo-
šia nemokomą seminarą, kuriame bus galima sužinoti apie šios ligos požy-
mių panaikinimą, nenaudojant vaistų.  
Seminaras vyks ketvirtadienį, liepos 23 d. nuo 6 iki 7 val. v. adresu:

Clarendon Vision Development Center
103 Ogden Avenue, Clarendon Hills, Illinois

Seminaras nemokomas, bet vietų skaičius ribotas.
Registruotis galima el. paštu

lisa@clarendonvision.com arba tel. 630-323-7300.  

Ateitininkų Federacijos pirmininkas
dr. V. Vaičaitis lankysis Amerikoje

Ateitininkai šiuo metu organizuotai veikia Lietuvoje, JAV ir Vokietijoje,
o pavienių ateitininkų bei bendraminčių yra ir kitose šalyse. Pagal Atei-
 tininkų Federacijos (AF) generalinio sekretoriaus Vido Čaikausko pa-

teiktas žinias 2014 m. veiklos ataskaitoje, šiuo metu Lietuvoje veikia 82 kuo-
pos, o organizacijai priklauso beveik 4 000 aktyvių narių. 2014 m. vasarą atei-
tininkų suvažiavime Vilniuje AF pirmininku buvo išrinktas Vilniaus uni-
versiteto Teisės fakulteto dėstytojas doc. dr. Vaidotas Vaičaitis.

Šią vasarą dr. Vaidotas Vaičaitis lankysis JAV, kur dalyvaus profesinėje
konferencijoje Washington, DC, o po to susitiks ir bendraus su Šiaurės Ame-
rikos ateitininkais. Jis lankysis ir kalbės dviejose ateitininkų stovyklose – rugp-
jūčio 1 d. Dainavoje (Manchester, MI) ir rugpjūčio 6 d. Kennebunkporte (Mai-
ne). Dr. V. Vaičaitis taip pat aplankys kelias lietuvių organizacijas Rytų pa-
kraštyje ir užbaigs savo viešnagę JAV pabendravimu su Čikagos apylinkių atei-
tininkais rugpjūčio 12 d.

DAInAVA (Manchester, Michigan)
2015 m. liepos 26 – rugpjūčio 2 d.

Sendraugių I stovykla, ,,Mažieji ir didieji”
AF pirmininko dr. Vaidoto Vaičaičio paskaita bus rugpjūčio 1 d.

Informacija:
http://ateitis.org/sendraugiu-i-2015-m-stovyklos-mazieji-ir-didieji-programa/

KEnnEBUnKPORT (Maine)
2015 m. rugpjūčio 1 – rugpjūčio 8 d.

Ateitininkų sendraugių studijų ir poilsio savaitė
Pokalbis su AF pirmininku dr. Vaidotu Vaičaičiu bus rugpjūčio 6 d.

Informacija:
http://ateitis.org/ateitininku-studiju-ir-poilsio-savaite-kennebunkport-me-

2015-m-rugp-1-8-d-d/

ATEITInInKų nAMAI LEMOnTE (IL)
Pabendravimas su AF pirmininku dr. Vaidotu Vaičaičiu

2015 m. rugpjūčio 12 d.
Renkamės nuo  6:30 val.v.; pokalbis – 7 val. v. 

Vakarą Ateitininkų namuose rengia Čikagos ateitininkai sendraugiai. 

Visi kviečiami  pabendrauti su svečiu iš Lietuvos.

Ramunė Kubiliūtė

Ateitininkų Federacijos pirmininkas dr. Vaidotas Vaičaitis (k.) ir Šiaurės Amerikos atei-
tininkų tarybos pirmininkas Tomas Girnius 2014 m. Vilniuje.  Ramunės Kubiliūtės nuotr.


