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Rugsėjo 18-ąją, ,,Gedimino die-
 nų” ren ginio metu prie Vil-
niaus Ge dimino technikos uni-

versiteto (VGTU) baigiasi unikali
kultūros ir pi lietiškumo iniciatyva,
kuri buvo skir  ta Lietuvos Nepri-
klausomybės atkūrimo dvidešimt
penktosioms metinėms paminėti. Tai
„Jono Meko fondo” ir VGTU inici-
juotas projektas ,,25 metai laisvės”,
kuris per kiek dau  giau nei du mėne-
sius aplankė dvidešimt Lietuvos mies-
tų ir mieste lių bei jų gyventojams ir
svečiams ne mokamai parodė lietuvių
kilmės Jung tinių Amerikos Valstijų
kino kū rėjo ir menininko Jono Meko
filmą ,,Lietuva ir Tarybų Sąjungos
žlugimas”.  

Pradėdamas šį projektą jo idėjos
autorius, „Jono Meko fondo” vadovas
Edgaras Stanišauskas sakė, kad ,,pa -
g rindinis iniciatyvos tikslas – skatinti
istorinės atminties ir kultūros puo se-
lėjimą bei suteikti galimybę iš nau jo
įvertinti ir kitaip pažvelgti į isto-
 rinius įvykius ne tik mūsų, bet ir už-
 sienio žiūrovų akimis”. – 14 psl. 
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Neužmirštama kelionė – 10 psl. 

Žmogus bent sykį privalo parodyti liežuvį savo baimei. – Justinas Marcinkevičius

ŠIAME NUMERYJE:

Atostogos Rytų 
pakrantėje – 4 psl. 
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DRAUGAS
Lietuvos skautijai – 20 metų 

Rugsėjo 11 dieną Lietuvos
Respublikos Seimo

Kovo 11-osios salėje vyko
konferencija „Lietuvos

skautija prieš ir po 20 metų”,
skirta Lietuvos skautijos

įkūrimo dvidešimtmečiui. 

Konferencijoje dalyvavo ir jūrų skautai. 

J. Meko filmo kadrai.                                                                                           A. Vaškevičiaus nuotr. 

Konferencija prasidėjo sveikinimais.
Konferenciją atidarė ir skautus šiltai
pasveikino Lietuvos skautijos vyr.
skautininkė Ieva Žilinskienė.

„Susirinkome į nepakartoja-
mą šventę, – sakė ji, kreip-
damasi į Seimo pirminin-

kę, brolius ir seses, draugus ir rė-
mėjus, svečius, – paminėti dvide-
šimt metų, kai mes gyvename. Mi-
nėdami Lietuvos skautijos 20-uo-
sius gyvavimo metus čia esame
visi, kurie puoselėjame skautiškas
idėjas. Šiandien kaip niekad tikiu
jau šimtmetį gyvuojančiomis skau-
tiškomis idėjomis. Esant norui, vi-
sada atrasime kelią ir jį įgyven-
dinsime. Noriu padėkoti visiems,
kurie prisidėjo savo sunkiu darbu,
atsidavimu. 

Prieš žengiant į naują dešimt-

metį, prieš atveriant duris naujiems
darbams ir iššūkiams svarbu prisi-
minti tai, kas jau buvo, kas pasiek-
ta ir pažvelgti į ateitį, kas dar laukia,
ir, svarbiausia, nepamiršti tų, kurių
dėka esame čia. Dėka visų mūsų
drauge nueito kelio skautija vieni-
ja daugiau kaip du su puse tūks-
tančio žmonių. Ir kiekvienas gali
drąsiai ir su pasididžiavimu pasa-

kyti – aš esu skautas, aš esu davęs
skauto įžadus, Lietuvos skautija
gali didžiuotis jos narių suteikta pri-
vilegija jungti skautus iš visos Lie-
tuvos... Žvelgdama į juos matau,
kas vienija visus Lietuvos skautus:
negęstanti liepsnelė skautauti,
skleisti skautišką idėją.

– 7 psl. 

Jono Meko filmas
apie išsilaisvinimą apkeliavo visą Lietuvą



ALGIS KAZLAUSKAS

Neseniai skaičiau ankstesniojo premjero Andriaus Ku-
biliaus pasisakymą: „Mūsų bendrasis valstybės pro-
duktas (BVP) vienam gyventojui siekia 75 proc. Eu-
ropos Sąjungos (ES) vidurkio, tačiau mūsų atlygini-
mams iki tokio pat lygmens, lyginant su europietiš-
kais vidurkiais, dar toli”. Pasakė, bet nepaaiškino, ko-
dėl taip yra. Tas BVP skaičius vienam gyventojui yra
gaunamas visos valstybės metinę gamybą padalinus
iš gyventojų visumos. Kodėl Lietuvoje vienai gyven-
tojo galvai jau pagaminama 75 nuoš. Europos vidurkio,
tačiau atlyginimai nepasiekia 75 nuoš. Europos vi-
durkio? Šis skaičius net kelis kartus žemesnis? Visiems
aišku, kad dėl tos priežasties stulbinančiai daug
emigrantų išvažiuoja iš Lietuvos. Pervažiavus sieną į
Vokietiją ar Angliją algos pakyla kelis kartus. Algų ne-
derinimas su BVP – svarbus klausimas, reikalaujantis
rimtų atsakymų. Tai beveik gyvybinis klausimas Lie-
tuvai. Kas gi dedasi?

Lietuva į ES įstojo prieš 11 metų (2004). Prie Šen-
geno srities prisijungė prieš aštuonerius (2007).
Tad prekės jau aštuonerius metus per Europos

sienas keliauja be muitų. Tai reiškia, kad prekės per-
kamos ir parduodamos Lietuvoje panašiomis kai-
nomis. Mūsų rinka – visa Europa. Bet kodėl mūsų al-
gos lieka kitokios?

Žmonės turi teisę keliauti per sienas. Jau nebė-
ra okupantų tvoros. Taigi galima važiuoti į Vokieti-
ją ir užsidirbti. Ar norime, kad Lietuva liktų tuščia?
Net pasiryžusiems keliauti tai yra didžiausia trauma.
Ne taip lengva keliauti per sienas. Turime ir giminių,
ir draugų, ir namus, ir kalbos skirtumų, ir tradici-
jas, ir meilę savo kraštui, savo tautai. Yra ir įvai-
riausių svetimų kraštų įstatymų suvaržymų. Be to,
ar vokiečiai nori priimti visus imigrantus?

Kodėl gi Lietuvoje algos kelis kartus žemesnės?
Ieškodami skirtumo pateisinimo pažvelkime į eko-
nomi nius skaičius: ką lietuvis pagamina ir kas jam
sumokama? Paty rinėkime „Eurostat” pateiktą sta-
tistiką. „Eu rostat” yra ES tinkla lapis (http://ec. eu-
 ropa. eu/eurostat/statistics-explained/ index.php/
Natio nal_accounts_and_GDP/lt), kur su ves ti duo-
menys iš ES ir aplinkinių valstybių. 

Teisybė, kaip pastebėjo buvęs premjeras, Lietu-
vos BVP yra pasivijusi ES iki 75 nuoš., jeigu naudo-
jame palyginamąją pirkimo galią Lietuvoje. Tačiau
palyginkime paprasčiau – naudodami eurus, o ne-
maišydami „palyginančios pirkimo galios”. Pagal tie-
sioginę pinigų vertę 2014 metais BVP (galvai) Lie-
tuvoje buvo 12,400 eu. Palyginus šią sumą su 27,300
eu Europos Sąjungos BVP (vienam žmogui), gauna-
me 45 nuoš. (Lietuvos BVP yra apie pusę ES BVP).
Taigi ne 75 nuoš., bet irgi neblogas gyvenimo lygis.
Tačiau lyginant Lietuvos ir ES vidutinę algą gauname
tik 23 nuoš. (Lietuvos alga yra ketvirtadalis ES algos).
Kodėl Lietuvoje pagaminama pusė ES gamybos vie-
nam žmogui, bet jo alga siekia tik ketvirtadalį? Kur

eina tie „likusieji pinigai”? Dar palyginkime Lietu-
vą su ankstesniais ES nariais, pavyzdžiui, su Vo-
kietija. Vokietijos BVP – 35,300 eu vienam žmogui.
Tad Lietuvos BVP – 35 nuoš. Vokietijos BVP vienam
žmogui (apie 1/3). Vokietijos vidutinės algos – 44,700
eu – lietuvis gauna tik 17 nuoš. (apie 1/6). Kodėl? Gal
todėl, kad verslo įmonės Lietuvoje pasilieka dvigu-
bai daugiau gamybos pelno nei įmonės ES ir Vokie-
tijoje? Gal klystame? Ieškokime dar kitų priežasčių.

Gal skirtumas susidaro dėl to, kad įmonės dau-
giau investuoja našumui gerinti? „Eurostate” ran-
dame investicijų lentelę, kurioje kraštų investicijos
lyginamos su BVP. Pateiktos 2013 m. nefinansinių
bendrovių investicijos procentais nuo BVP. Lietuva
– 16,7 nuoš., ES – 21,6 nuoš., Vokietija – 19,5 nuoš., Es-
tija – 28,1 nuoš., Danija – 20,1 nuoš. Lietuvos procentas
investicijoms – žemas. Gaila, bet atrodo, kad Lietu-
voje „likusieji pinigai” nenukreipti darbo našumo di-
dinimui.

Ieškokime dar. Gal Lietuvoje tuos „likusius” pa-
siima valdžia, užkraudama didelius mokesčius?
Gaila, bet skaičiai tokių prielaidų neparemia. „Eu-
rostat” pateikia 2014 m. valdžios išlaidas nuo BVP:
Lietuva – 34,9 nuoš., ES – 48,1 nuoš., Vokietija – 44,0
nuoš., Norvegija – 45,6 nuoš., Švedija – net 53,0
nuoš. Net Estijoje – 38,8 nuoš., ir ji lenkia Lietuvą. 

Atrodo, kad verslas pasilieka sau dvigubai dau-
giau nei ES vidurkis? Jeigu klystame, mūsų politi-
kų ir statistikų atsakomybė paaiškinti. Išvada bel-
džiasi, kad Lietuva – labai patrauklus kraštas vers-
lininkams. Tad ko trūksta, kad įmonės Lietuvoje ne-
dygsta kaip grybai? Kodėl per tuos 8 neapmuitintus
metus neįsteigta daugiau bendrovių, kurios varžy-
tųsi tarp savęs dėl darbininkų, ir tuo būdu sulygin-
tų algas su ES vidurkiu? Gal dėl to, kad verslininkai
Lietuvoje patenkinti savo aukštesniais uždarbiais ir
neturi paskatos kelti algų? Dar gal prisideda sun-
kumai užsienio bendrovėms peržengti valstybės
sienas? Kita kalba, įstatymų apribojimai, išlaidos in-
vesticijoms, marketingo rizika? Gal. Bet gi mūsų val-
džia stengiasi pritraukti investicijų iš užsienio?
Kas daroma, kad algos ir produktyvumas pasivytų
Europą? Ką dar išmėginti?

Jau turime sumažintų mokesčių zonų, kvie-
čiančių verslininkus pradėti naują gamybą. Yra
valdžios lengvatos užsienio bendrovėms vilioti. To-
kios paskatos yra beveik darbo vietų pirkimas už val-
džios pinigus. Bet tai padeda atsirasti naujoms dar-
bo vietoms ir naujiems konkurentams. Smarkiai pri-
sideda ir ES parama. Ji taikoma vystyti darbo na-
šumą ir darbingumą ir skirta siekti aukštesnio gy-
venimo lygio kenčiančioms bendruomenėms. Tačiau
to neužtenka. Vis dar matyti, kad kitoje sienos pusėje
atlyginimai yra keletą kartų aukštesni. Ar gali val-
džia susitarti su verslininkais kasmet palaipsniui kel-
ti algas? Ar tai nebūtų žvilgsnis į šviesesnę ateitį vi-
siems? Ar ne šitaip pakilo airių ekonomika? 

Valdžia turi galią kelti minimalią algą pati, be
susitarimų. Tai buvo padaryta 2014 m., ir dangus ne-
sugriuvo. Keliant minimumą kyla ir kitos algos. Kyla
ir darbo našumas. Kaip pavyzdį galime įsivaizduo-
ti statybos darbuotoją, dvi dienas nešiojantį smėlio

kibirus į antrą aukštą, kur vyksta generalinis re-
montas. Tai sunkus darbas, o jis dirba už minimumą.
Vadovui vertėtų pakelti darbininko algą ir naudoti
daugiau technikos. Taip kiltų darbo našumas. 

Europoje yra nemažai kraštų, kur aukštesnė mi-
nimali alga negu Lietuvoje. Pavyzdžiui, Lietuvos mi-
nimali metinė alga – 3,900 eu. Tai 31 nuoš. vidutinės
algos. Vokietijoje minimali alga yra 17,676 eu ir su-
daro 50 nuoš. vidutinės algos. Keliant minimumą kel-
ti atlyginimą turi visi darbdaviai, tad tarp versli-
ninkų nepasikeičia jų konkurencingumas. Versli-
ninkams tampa ekonomiškiau naudoti daugiau
technikos ir naujausius gamybos metodus. Kartu at-
siveria galimybės į rinką žengti naujiems versli-
ninkams ir siūlyti našesnių gamybos būdų. 

Paskaičiuokime, kiek tektų kelti algas, kad Lie-
tuvos vidutinė alga ES vidurkį pasiektų per 10
metų. Skaičiuokime be infliacijos ir kad vidutinė alga
kils kartu su minimalia mėnesine alga (MMA). Lie-
tuvai siekiant pakilti nuo 23 nuoš. ES narių vidurkio
ir susilyginti tektų kelti 15 nuoš. kasmet. O pavyti Vo-
kietijos algos vidurkį tektų kopti dar dvejus metus.
Ar tai įmanoma?

Iš anksto skelbiant kelerių metų MMA kėlimo
grafiką, sumažėja rizika verslininkams. Tokiu atveju
verslininkas žino, koks bus MMA, ir tam gali ruoš-
tis. Šiemet, kol dar neprasidėjo Seimo rinkimų
įkarštis, manytume, geras laikas tai svarstyti ir tar-
tis. Dabar kaip tik vyksta svarstybos dėl įstatymo pa-
lengvinimo darbdaviams atleisti darbuotojus, kad
verslas galėtų tvarkytis ekonomiškiau. O kodėl ne-
svarstoma kartu kelti MMA ir vidutinio atlyginimo?
Ar netiktų kartu sutarti dėl laipsniško algų kėlimo
naudojant MMA ir gerą valią? Kad nyktų mažiausiai
apmokamų darbų ir kad tie darbai būti pakeisti ma-
šinų atliekamu darbu. Taip kiltų ir darbo našumas,
ir algos. Visi juk Lietuvoje siekia, kad žemiausią algą
uždirbantis pajėgtų bent išgyventi ir be šalpos iš-
laikyti šeimą. Kylant algoms kyla ir darbuotojų, ir
darbdavių gyvenimo gerovė.

Turime jau įgyvendintų partijų susitarimų dėl
bendros gerovės – dėl stojimo į ES ir NATO ir įvedant
eurą. Ar ne laikas susitarti kelti MMA? Kasmet, kol
Lietuvos algų vidurkis pasieks ES. Ar pajėgs eko-
nomikos vadovai suteikti šviesesnės vilties?
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sklandė baimės teorijos, atėjusios iš Vakarų, jog al-
kana Afrika užplūs Europą ir ją nusiaubs, visai ne-
seniai rašiau, bet tikrai nesitikėjau, kad tos teorijos
taip greitai virs realybe. Negali smerkti tų, kurie at-
sargiai žiūri į pabėgėlius (ir euro parlamentaras Va-
lentinas Mazuronis sako, kad jie tinginiai ir mėto
 maistą), bet humanistas europietis negali atsukti nu-
garos žmonėms, ku rie prašo pagalbos. Taip, tose mi-
niose gali būti ir sukčių, net gana daug, bet nėra to-
kio rentgeno, kuris įlystų į kiek vieno sielą ir pasa-
kytų, kuris sako tiesą, o kuris meluoja ir suk čiauja.
Štai Kretingos gyventoja pasa koja, kad ji dvejus me-
tus savo na muo se (turėjo laisvą pirmąjį namo aukš-
 tą) laikė aštuonis sirus pabėgėlius krikščionis, vie-
nos šeimos narius, ir liko jais labai patenkinta. Tai
buvo išsilavinę žmonės, savo tėvynėje turė ję padorias
gyvenimo sąlygas, turėję sėkmingą verslą, bet turė-
ję trauktis iš gimtų vietų dėl diskriminacijos dėl ti-
kėjimo. Jie į Lietuvą buvo atvykę pagal Evangelikų
liuteronų bažny čios programą ir Lietuvoje buvo
įkurdinti kaip laikini pabėgėliai, neturėję teisės į dar-
bą, todėl dabar jie jau yra išvykę iš šalies. Kur jų ke-
lias veda šiuo metu, moteris nežino, nes pabė gėliai
dažnai keičia gyvenamą vietą, ir ryšiai su jais nu-
trūko. 

Galima net neabejoti, kad tas su tartas tūkstan-
tis pabėgėlių, kuris į Lie tuvą atvyks per dvejus me-
tus, grei tai taip pat išsisklaidys po pasaulį, nes ne Lie-
tuva yra pabėgėlių tikslas. Čia liks gal vienas kitas
procentas, tie, kurie tikrai neturi kitos išeities. Ži-
noma, jeigu jų tėvynėje baigsis ka ras, gal ir likusieji
išvažiuos. Taigi Lietuvai kol kas negresia naciona-
linė krizė ir lietuvių išnykimas dėl pa bėgėlių srau-
to (Pramonininkų fede racijos prezidentas Robertas
Dargis sako, kad Lietuvoje laisvai galėtų gyventi 5
milijonai žmonių), o Latvija jau pareiškė, kad jiems
pabėgėliai keltų pavojų, nes valstybėje latvių pro cen-
tas yra ant ribos – latvių be likę vos daugiau negu
rusų ir kitų tautybių žmonių. Nėra entuziazmo dėl
pabėgėlių priėmimo ir Estijoje. Todėl Vakarų Euro-
pos politikai kritikuoja Baltijos ir visos Rytų Euro-

pos vals tybes, neseniai įsiliejusias į se-
 nąją Europą, dėl jų nehumaniškumo, ne-
noro suprasti pabėgėlių skausmo ir pri-
sidėti prie jų gelbėjimo. Ven grija, la-
biausiai iš naujųjų ES narių kenčianti
nuo pabėgėlių srauto, yra ir labiausiai
kritiška šiuo atžvilgiu bei kritikuojama.
Ji bandė statytis tvo ras, kad į jos teri-
toriją nepatektų pabėgėlių, bet jos ne-
gelbėjo – pabė gė liai prasiveržė ir veržiasi
toliau į Vo kietiją. Vengrai labai pikti ant
pabė gėlių. Per visą Europą pasklido fil-

muotas epizodas, kaip vengrų tele vi zijos operatorė
spardo pabėgėlius, net vaikus. Nors televizijos va-
dovybė žur nalistę atleido iš darbo, bet tas epi zodas
prisideda prie neigiamos naujųjų europiečių blogos
reputacijos sprendžiant šią skaudžią problemą. 

Pabėgėliai yra daugialypė problema. Ar galima
atmesti įtarimą, kad su pabėgėliais ISIS teroristai ne-
 at siunčia ir savų žmonių, kurie turi įsi tvirtinti Eu-
ropoje ir kada nors ją užimti? Taigi kitas Europos hu-
ma niš kumo lazdos galas – pavojus netekti europie-
tiškos tapatybės ir net gero vės. Taip kažkada turtingą
Romos imperiją sunaikino besiveržiantys į ją bar-
barai iš šiaurės. Nors, reikia pa sakyti, kad griūvanti
Roma savo kul tūrą tokiu būdu paskleidė plačiau. Bar-
 barai, tarp kurių, įtaria moksli ninkai, buvo ir lie-
tuvių protėvių, grįž dami į savo kraštus atsinešė kul-
 tūringos Europos bakterijų, taip su bujojo ir kitos te-
ritorijos. Ar tas pats negresia ir šiuolaikinei Euro-
pai, – tap ti pasaulio civilizacijos gerintoja? Tuo labiau
kad pabėgėlių srautas nemažės, atvirkščiai – didės
(politologas A. Medalinskas netgi kelia klau simą, o
kas pabėgėlių srautą dabar taip staiga paskatino?).
Tie, kurie dar kenčia karo baisumus ar nepriteklius
arabų ir Afrikos šalyse, sužinoję, kad pertekusioje Eu-
ropoje jų gentainiai buvo priimti išskėstomis ran ko-
mis, juk taip pat patrauks į šiaurę. Ir gali ateiti lai-
kas, kada jokios už kardos nebepadės sulaikyti įvai-
raus plauko pabėgėlių srauto, ir net turtingos vals-
tybės nebegalės pakelti tos naštos. Ateivių kada nors
gal bus dau giau negu vietinių europiečių, ir tai nie-
ko gera nežada Europai. Euro pos ir kultūra, ir eko-
nomika sulėtės, nes ateiviai nesugebės senojo kon-
tinento taip tvarkyti, kaip jis buvo tvarkomas iki šiol.
Bet tokia didele kaina civilizacijos vertybės ateis į
arabų kraštus ir Afriką, kur jas pa skleis įsitvirti-
nusieji Europoje. 

Žinoma, tai apokaliptinis scenarijus, bet šian-
dieninė situacija tokių minčių kelia, todėl ant tų, ku-
rie šiandien sprendžia pabėgėlių Europoje problemą,
gula didžiulė atsakomybė.

Per daugiau kaip metus, kai pra dė-
jau „Draugui” siūlyti savo ko-
mentarus, dar neteko svarstyti

tokios skau džios problemos kaip pabė-
gėliai. Girdėdama, kas vyksta Lietuvo-
je ir Euro poje, džiaugiuosi, kad man pa-
 čiai nereikia šios problemos spręsti,
nes ji tokia sunki, kad, mano galva, ne-
išsprendžiama. Štai kaimynė, ku rios
anūkė gyvena Anglijoje, įkaitusi iš pa-
sipiktinimo šaukia: kiek pas mus alkanų
žmonių, kiek mūsų šei mų su vaikais neturi kur gy-
venti, o mūsų valdžia sutinka priimti 300 svetimų
žmonių. (Patikslinsiu – pa skelb ti nauji skaičiai – Vy-
riausybė sutinka priimti jau 1 105 pabėgėlius, ir Pre-
zi dentė sako, kad tai optimalus skai čius; ekspertai
tą skaičių ateityje dar kelis kartus didina.) Kad ir jos
arti mųjų yra užsienyje, kad Airija juos sutiko pri-
imti, jai joks argumentas, – mums nereikia pabėgė-
lių, ir baigta. Ir visa visuomenė pasidalijusi – vieni
kategoriškai už, kiti – prieš. Tokiai min čiai prieši-
nasi žemesnio išsimoks linimo ir vyresnio amžiaus
žmonės. Seimo pirmininkė ir daugelis kitų politikų
(taip pat ir Seimo Europos komitetas), kurie nedrįsta
prisipažinti, kad nepritaria pabėgėlių įkurdini mui
Lietuvoje, sako: mes už savano riš kumo principą, mes
prieš kvotas, kurias nori nustatyti Europos Są-
 junga; tarp pabėgėlių yra ekonomi nių migrantų, rei-
kia pirmiausia at skirti juos nuo karo pabėgėlių ir t.
t. ... O juk kalba eina apie gyvus žmo nes, kurių 160
tūkstančių antisani ta rinėmis sąlygomis jau gyvena
kažkur Europos pakrantėse – vaikų, moterų, jaunų
vyrų, ištisų šeimų, pabėgusių nuo karo baisumų.
Apie karo pabė gėlio gyvenimą „dypukų” vaikai ir
vaikaičiai puikiai žino, man nereikia aiškinti, ką tai
reiškia.

Žinoma, galima suprasti tuos, ku rie priešinasi
pabėgėlių priėmi mui. Pabėgėliai neša ir didžiulių
pro blemų. Pabėgėlių centre Vokietijoje dirbantis lie-
tuvis gąsdina: lietuviai tu ri žinoti, kam jie ryžtasi,
ir būti pa sirengę. „Jie nėra vargšiukai, jie tie siog nori
iščiulpti sistemą, kuri juos remia, – sako apsaugi-
ninku dir bantis vaikinas. – Pabėgėlių yra tiek daug,
kad sunku suvokti. Per parą mū sų centre užregist-
ruojama 500 žmonių”. Jis mano, kad didžioji dalis
žmonių, kurie kaip pabėgėliai plūsta į Vokie tiją, yra
tiesiog sukčiai, pasinaudoję Sirijoje vykstančiu
karu. Dalis jų yra apsimetėliai, netgi narkomanai, ku-
 rie nenori dirbti, bet nori gerai gy ven ti. Vaikinas siū-
lo gelbėti eritrėjie čius, kurie yra labai darbštūs
žmo nės, katalikai, ir kurdus jezidus. Jų re ligija
esanti labai panaši į pagonybę, todėl ir lietuviams jie
netrukdytų. Musulmonai juos skerdę kaip kiau les,
todėl jie tikrai būtų labai dėkingi, kad rado svetin-
gą šalį. Apie kitus ne va pabėgėlius jis negali pasakyti
gero žodžio, nes jie karo pabėgėliais sirais tik apsi-
meta. Lietuvio įsitikinimu, di džioji dalis pabėgėlių
yra patogaus gyvenimo ištroškę afganistaniečiai, pa-
kistaniečiai, alžyriečiai, marokie čiai, tunisiečiai,
sveiki jauni vyrai iki 30 metų. Kodėl jie bėga, o ne ko-
voja už savo šalį? – klausia lietuvis. „Aki vaizdu, kad
jie ne sirai. Klausiu, ar vedę, turi vaikų? Kai išgirs-
tu tei giamą atsakymą, klausiu, o kur žmo nos ir vai-
kai? Atsako, kad paliko na muose, neva vėliau kažkaip
juos čia at sigabens. Koks normalus vyras pa liktų
žmoną su vaikais karo lauke, o pats bėgtų lauk iš ša-
lies?” 

Apsaugininkas sako, kad apsime tėliai tempiasi
lagaminą, ant kurio dar yra oro uosto lipdukas. Pa-
prašyti parodyti dokumentus sako, kad netu ri (nes
oro uoste juos išmetė), ir už si ra šo 16-mečiais sirais,
kuriems už tik rinamos geresnės gyvenimo sąlygos.
„Vyksta tokie dalykai, kad jokio geranoriškumo
nelieka”, – sako jis pasi piktinęs. Ir pabėgėliai nebus
išsiųsti atgal, nes nežinoma, kur juos siųsti, nėra do-
kumentų. „Tie neva pabėgėliai yra karo produktas,
jiems niekas nebaisu, jie nieko negerbia, jiems nėra
jokių taisyklių. ...Aš per dvejus metus jau visko ma-
čiau, bet susitikimas prieš kelias dienas šokiravo net
mane. Ateina į centrą vyras ir būrys vaikų. Galvo-
jau, kad kažkokių giminaičių būrys. Paskui paaiš-
kėja, kad vyrui yra 27 metai, o 13 metų paauglė yra
jo žmona. Net vertėją kviečiausi, kad tikrai patiks-
lintų, ar neklystu. Ne klydau, o kitą dieną dar suži-
nojau, kad ji ir aštuntą mėnesį nėščia. To vai ko akis
iki šiol prisimenu. Įsivaiz duo kite, kad tokią šeimą
apgyvendina kokiame nors Panevėžio rajone. Juk tą
vyrą ant mieto pamaus”, – sa ko vaikinas.

Valstybės pareigūnai ramina, kad į Lietuvą
bus atvežami tik sirai ir eritrėjiečiai, todėl nereikia
bijotis pa bėgėlių ir kurti sąmokslo teorijų.

Apie tai, kad dar gūdžiais sovie tiniais laikais
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Pabėgėliai ir 
europos ateitis
AUDRONĖ V. ŠKIUDAITĖ

NUOMONės

GAILA

Š. m. rugpjūčio 20 d. ,,Draugo” numeryje iš-
spausdintas Broniaus Nainio straipsnis ,,Bro-
niaus Nainio archyvas į tėviškę”. Dar vieno

lietuvio veikėjo archyvas siunčiamas į Lietuvą.
Dar vieno Lietuvių Bendruomenės (LB) vadovo
medžiaga iškeliauja, nors LB jau seniai skatina  ar-
chyvus perduoti Pasaulio lietuvių archyvui  Litua-
nistikos tyrimo ir studijų centre (LTSC), kad ben-
druomenės archyvas būtų sukauptas vienoje vietoje.
Potekstė – gal lietuviai už Lietuvos ribų neverti sau-
goti, kas buvo sukurta už tų ribų. Lietuviai čia ne
tokie, kaip lietuviai ten? Lietuvos gyventojai kaip
nors daugiau vertins išeivijos darbus negu pati iš-
eivija?

Mūsų istorijos vingiai pavertė lietuvius pa-
saulio tauta. Karai, migracijos, okupacijos, depor-
tacijos ir ekonominis nepriteklius nubloškė mūsų
žmones už Tėvynės valstybinių bei etnografinių sie-
nų. Nepaisant to, mes nesame bejėgiai. Mes gyve-
name ir kuriame visame pasaulyje. Mes iš tiesų esa-
me ,,Globali Lietuva”.

Nugriovus Berlyno sieną ir atkūrus Lietuvos ne-
priklausomybę, atsirado metančių šiai prielaidai iš-
šūkį ir tvirtinančių, kad dabar kultūrinei ir moks-
linei diasporos veiklai galima leisti nuvysti ir mir-
ti, nes skirsime dėmesį gimtinei. Mes, lietuviai, tai
aiškiai girdime savo bendruomenėje, kai kalba pa-
krypsta apie mūsų bibliotekas ir archyvus: ,,Užda-
rykit, supakuokit ir išsiųskit viską namo”.

Sakoma siųsti viską namo, bet kur tie namai?
Kas mums, lietuviams, yra namai? Tiems iš mūsų,
kurie gimė tremtyje, kraštas prie Baltijos jūros yra

namai mūsų širdyse. Tačiau ir lietuvių bendruo-
menės, išsibarsčiusios po pasaulį, kur mes gyve-
name ir kuriame, taip pat yra namai! Negalime to
neigti ir pasukti istorijos laikrodžio rodyklės atgal.

Visuose žemynuose lietuviai yra sukūrę dalį
mūsų bendro kultūrinio kraičio. Mes turime jį iš-
saugoti, tyrinėti ir skleisti pasaulinėje mokslo plot-
mėje. Jei Lietuva gyvuoja, kur veikia lietuviai, tai
negalime – kaip yra pasidarę madinga – viską tik iš-
siųsti. Lietuviai plačiame pasaulyje turi išsaugoti
savo lobyną, kur tas lobynas kuriamas ir yra pri-
einamas visiems lietuviams bei nelietuviams moks-
lininkams. LTSC artimai bendrauja su Lietuvos
mokslininkais bei mokslo institucijomis, tačiau jų
dėmesys išeivijai yra kitokio pobūdžio nei gyve-
nančių išeivijoje. Išeivijos istorija nuo XVIII amžiaus
Lietuvoje yra tolima ir ne visai suprantama – ne taip
kaip mes ją čia suprantame. Išeivijos veikla Lietu-
vai nėra svarbiausias dalykas ir, deja, pavienių ar-
chyvų dėžės rajonų archyvų saugyklose to suprati-
mo nepriartins. Tą gali padaryti išsamų, platų
vaizdą sukurianti archyvų visuma, kurią galima ras-
ti stambesnėse išeivijos archyvus kaupiančiose
institucijose: Mažvydo bibliotekoje, VDU, Litua-
nistikos tyrimo ir studijų centre. 

Taigi, mes ne tik gyvename ir kuriame, bet ten,
kur gyvename, turime ir kaupti, platinti ir skleis-
ti. To nedarydami išduotume savo kultūrą, savo pa-
veldą. Išduotume save – lietuvius – dirbančius
mokslo soduose vardan savo tautos ir paveldo. Ne-
leiskime, kad taip nutiktų. Nesižeminkime, brangieji
tremties lietuviai.

Dr. Robertas Vitas
LTSC Tarybos pirmininkas
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RY T Ys
Rytys – rytinis, iš rytų pučiantis vėjas. Puslapis „Rytys” pristato JAV lietuvių naujienas iš rytų pakrantės valstijų.

Atostogos JAV Rytų pakrantėje
nuo Maino iki New Yorko ir atgal

VAIDA LOWELL

Penkių dienų kelionė Rytų pakrante – keli tūkstančiai
įveiktų kilometrų, šimtai nuotraukų, vaizdingos vie-
tovės, šiek tiek lietuviškų sąsajų ir energijos metams
– taip trumpai galima apibūdinti šios vasaros atos-
togas. Kelionės planas paprastas – išvykimas iš Mai-
no valstijos, kelionė per New Hampshire Baltuosius
kalnus (White Mountains), Vermonto valstiją, aukš-
tutinį New Yorką iki Niagaros krioklių. 

Kelionės vilioja, kai nereikia laikytis griežtos
dienotvarkės. Diena prasideda ir baigiasi
atostogų ritmu. Stotelės ten – kur fotoapara-

tu norisi sustabdyti akimirką,  ten, kur pasiveja sau-
lėlydis. Kancamagus magistralė New Hampshire
valstijoje vilioja daugybe vaizdingų
stotelių.  Gyvenant  netoli   New Hamps-
hi re sienos šis maršrutas jau išbandy-
tas ne kartą, albumai kupini vaizdingų
nuotraukų. Tad – skubame į dar ne-
matytas Vermonto valstijos teritori-
jas.

Burlingtone laukia keltas per
Champlain ežerą. Vakarėjant keltui
skrodžiant per ežerą tykšta purslai, o
pats vanduo it stiklas – ramus, be ban-
gų keterų. Kitoje pusėje pasitinka ma-
žytis New Yorko valstijos uostukas
Port Kent. Išlaipinti keleiviai pasipila
į visas puses, o į keltą jau skuba pa-
skutinieji dienos keleiviai – tie, kurie
grįžta namo į Burlingtoną, o kas – tęsti
kelionės per Naująją Angliją.

Netikėtai pravažiuojame lyg ir nie-
kuo neišsiskiriantį Keeseville mieste-
lį ir vaizdingą Ausable Chasm tarpeklį, vadinamą ma-
žuoju Rytų pakrantės kanjonu. Gražu, – verta apsukti
mašiną. Suspragsi fotoaparatų blykstės. Važiuojame
toliau. Naktis užklumpa New Yorko Wilmingtono

miestelyje. Vakarienei –
vietinių rekomenduoja-
mas ešerys. Tik niekaip
nesuprantame, kodėl res-
toranas išpuoštas tarsi
Kalėdoms… Išaušęs ry-
tas sufleruoja, kad pate-
kome į Kalėdų senelio
miestelį – šmėžuoja iška-
bos, kviečiančios į Kalė-
dų senelio dirbtuves, pus-
ryčius su Kalėdų sene-
liu, visur – šventinės Ka-
lėdų dekoracijos. 

Wilmingtonas garsus
dar ir tuo, kad yra įsikū-
ręs vienos aukščiausių
Adirondack viršukalnių,

Whiteface (4 865 pėdų arba 1 483 metrų aukščio), pa-
pėdėje. Pakilti į viršukalnę – būtina. Važiuojame 8 ki-
lometrus į įkalnę puikiai nutiestu plačiu, vingiuotu
keliu. 1935 metų vasarą tuometinis JAV prezidentas

Franklin Roosevelt dalyvavo oficialio-
se  kelio atidarymo iškilmėse ir pava-
dino jį Veteranų vardu, skirtu Pirmo-
jo pasaulinio karo veteranams atmin-
ti. Kelio saugumas nepalyginamas su
keliu į Washingtono viršukalnę Bal-
tuosiuose New Hampshire valstijos
kalnuose. Gaila tik, kad tądien liftas į
patį aukščiausią Whiteface tašką (pa-
kelia 27 aukštų) neveikė. Nedrįstame
kabarotis alternatyviu, akmenimis
grįstu keliu. Tačiau ir apžvalgos aikš-
telė su pilimi – penas akims. Tolumoje
– kitos Adirondack viršukalnės ir iš-
sibarstę mėlyni ežerai. Vienas jų – Pla-
cid ežeras itin vilioja savo netradicine,
vingiuota U raidės forma ir savo isto-
rija. Šio ežero vardu pavadintame mies-

telyje prieš 35 metus vyko XIII žiemos
olimpinės žaidynės.

Lake Placid ir tampa mūsų kita stotele. Prava-
žiuojame kurortinį miestelį su jaukiu centru, olim-
piniais kompleksais ir namais, papuoštais olimpiniais

Straipsnio autorė Vaida Lowell Whiteface viršukalnės apžvalgos aikštelėje, 4610 pėdų (1405
metrų) aukštyje.

Champlain ežere susilieja dangus, kalnai ir vanduo.

Placid ežeras – įdomios formos.

Į Whiteface viršukalnę vinguriuoja kelias, skirtas Pirmojo pasaulinio karo veteranams atminti. Gary Lowell ir Irmos Morkūnaitės nuotraukos

Smagu pasisupti ant Placid ežero bangelių.



52015 RUGSėJO 17, KETVIRTADIENISDRAUGAS

JAV LB – new Yorko apygarda
Kviečiame visus į JAV LB New Yorko apygardos metinį suvažiavi-

mą, kuris įvyks rugsėjo 19 d., šeštadienį, 2 val. p. p. Susivienijimo lie-
tuvių Amerikoje (SLA) patalpose  (307 W 30th Street, New York, NY
10001).

Suvažiavimo metu vyks apygardos valdybos rinkimai 2015–2018
m. kadencijai, todėl raginame visus kuo gausiau dalyvauti bei suva-
žiavimo metu siūlyti kandidatūras.

Suvažiavimo darbotvarkė:
2014–2015 m. apygardos veiklos ir 2012–2015 m. kadencijos apžvalga;
Metų finansinė ataskaita;
Diskusijos apie apygardos tikslus bei veiklą ateityje;
Naujos apygardos valdybos rinkimai.

Suvažiavimo metu taip pat bus priimami klausimai, pasiūlymai, skir-
ti rugsėjo 25–27 d. vyksiančiai JAV LB Tarybos metinei sesijai Cleve-
land, OH. Taryboje New Yorko bendruomenės narius atstovauja kaip
reta gausi – net 9 asmenų – delegacija.

Iki susitikimo rugsėjo 19 d.!
Daugiau informacijos – www.nylithuanian.org 

JAV LB new Yorko apygardos valdyba

Saulė Olcott paplūdimyje pasislepia debesyse virš Ontario ežero. Įspūdingieji Niagaros kriokliai žavi savo didybe.

žiedais. Dar po akimirkos siūbuojame
ant ežero bangų kartu su grupe turis-
tų. Gidas pasakoja apie vasaros vilas,
įsikūrusias šio garsaus ežero pakran-
tėje, ir apie tai, kad dažnam šeiminin-
kui nekilnojamojo turto mokesčiai
kainuoja mažiausiai po 50 000 dolerių
per metus. Praplaukiame pro „Lake
Placid Lodge” – viešbutį, kuriame nak-
čiai apsistoti kainuoja apie tūkstantį

dolerių. Pakrantėje eilėmis išdėliotos
kėdės laukia vestuvininkų. 

Rytą kelionę tęsiame toliau. Pra-
važiuojame Saranac, Tupper, Long ir
kitus ežerus, bet nebestojame, – dar il-
gas kelias iki galutinės stotelės. Pasu-
kame šiauriau ir atsiduriame Oswego
mieste. Seno forto teritorijoje – žvilgs-
nis į Ontario ežerą, vieną iš Didžiųjų

Amerikos ežerų.
Ontario ežeras vis šmėkšteli pro

aukštutinio New Yorko vynuogynus.
Prasilenkiame su vežimais važiuo-
jančiais amišų ūkininkais (angl.
Amish – izoliuotai nuo išorinio pa-
saulio gyvenanti anabaptistų krikš-
čionių bendruomenė). Saulėlydis mus
pasiveja ties Olcott paplūdimiu, saulė
pasislepia debesyse virš Ontario ežero.
Dar kelio gabaliukas, ir – Niagaros
kriokliai.

Išgirstame didžiulį purslojančių
krioklių triukšmą. Žalia, geltona, rau-
dona, mėlyna – keičiasi nakties pro-
žektorių spalvos. Tarp daugiatautės mi-
nios kažkur pasigirsta lietuviški žo-
džiai. 

Rytą prapliumpa ir dangus – lietus
pila kaip iš kibiro, bet krioklių vaizdas
dieną iš Kanados pusės – stulbinantis.
Drėgmės pakanka, tad turistų pamėg-
tą „Lady of  the Mist” laivelio atrakci-
ją – priplaukti prie pat krioklių – pra-
leidžiame. Suvenyrų parduotuvėlėje
vėl pasigirsta lietuvių kalba. Užkalbi-
name. Nustebę lietuviai čia leidžia pa-
skutinę atostogų dieną. Jau spėjo pa-
buvoti ir vakarinėje Kanados pakran-
tėje, pasigrožėjo Victoria miesto vie-
tovėmis, o vakarop jų jau laukia skry-
dis į Lietuvą.

Sukame ir mes atgal. Kelionė į
Mainą netrumpa. Taisyklingai išta-
ręs lietuvišką vardą pasienietis pa-
linki sklandžios kelionės. Ir vėl rieda-
me. Šį kartą – magistralėmis, kad būtų
greičiau. Eismas didžiulis. Pasiveja
kelios lietaus audros. Atostogų laiko

Netikėta kelionės stotelė – „Neringos” stovykla.

dar yra – išsukame iš magistralių
link pietinio Vermonto.

Bennington – dar viena nepla-
nuota kelionės stotelė. Jaukus mies-
tukas ir, žinoma – garuojantys pus-
ryčiai su kalnų vaizdais ir saldžiu vie-
tinių klevų sirupu.

Riedame toliau. Žinau, kad kaž-
kur šiame krašte yra įsikūrusi „Ne-
ringos” stovykla. Būtų įdomu pama-
tyti. Visų nuostabai ir visai nepla-

nuotai išnyra kelio ženklas – „Ne-
ringa” camp. Pasukame miškingu ke-
liu, įsukame į stovyklą. Čia dar anks-
tyva popietė. Kelios mašinos aikštelėje
prie įvažiavimo, kieme tylu ir ramu.
Apsukame ratą ir nusprendžiame ne-
drumsti tylos.

Likusią kelio dalį iki namų įvei-
kiame greitai ir be nuotykių. Graži ta
Amerikos rytinė pakrantė. Gaila, kad
atostogos trumpos.

Kelionėje prasilenkiame su vežimais va-
žiuojančiais amišų ūkininkais.
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sKAUT YBės KELiAs

A.a. v.s. fil. Antanas dundzila

Praėjusį šeštadienį gavau žinutę, kad mūsų mielas skautininkas Antanas Dundzi-
la, gyvenęs Port Orange, Floridoje, iškeliavo į Dievo namus. Su broliu Antanu susipa-
žinau prieš daug metų Rako stovykloje, kai jis atvažiavo aplankyti sūnaus Tomo. Dar ge-
riau su juo susipažinau per jo straipsnius, kuriuos jis man vis atsiųsdavo. Jis visada kaž-
kaip pajausdavo, jog „Skautybės keliui” trūksta medžiagos, ir jau kitą dieną jo straips-
nis manęs laukdavo mano elektroninio pašto dėžutėje. 

Tikrai pasigesime šio brangaus brolio skautininko, kurio įdomūs straipsniai nuo-
lat pasirodydavo „Skautybės kelio” skyriuje. Daug ko iš jo išmokau. Broli Antanai, ilsė-
kitės ramybėje Dievo rankose.

Reiškiu gilią užuojautą a. a. brolio Antano sūnums, broliams Viliui ir Tomui, bei ki-
tiems šeimos nariams. 

Sesė Aušra

Mielam tėveliui 
A.a. Antanui dundzilai

mirus, reiškiame nuoširdžiausią užuojautą jo sūnums, Lituanicos
tunto jūrų budžiui broliui fil. VILIUI ir oro skautų skyriaus vedėjui
broliui fil. TOMUI su šeima, kitiems giminėms bei artimiesiems. 
Liūdime kartu su jumis.

Aušos Vartų/Kernavės tuntas
ANTANAS DUNDZILA

Ką tik pasirodė puikiai atro-
dantis, iliustruotas 100 psl. lei-
dinys, kurio vienu žodžiu ne-

apibūdinsi. Tai „Per skautybę – lietu-
vybei” – lyg albumas, lyg kokios
parodos spalvotas katalogas ir ke-
lių išeivijos kartų nueito visuo-
meninio gyvenimo brydė. Tai
skaučių bei skautų rankomis ga-
minamų šventiškų šiaudinukų
ornamentika, margučiai ir lėlės
tautiniais rūbais.

Šiaudinukai – tai iš tikrų šiau-
dų ar valgyklose gėrimui duoda-
mų popierinių šiaudelių suvars-
tyti, pvz., kalėdinių eglučių pa-
puošalai. Jie gali būti labai pa-
prasti – trikampės ar žvaigždučių
formos figūros. Gali būti ir labai
sudėtingi geometriniai kubai,
rombai ar kitaip sudėlioti deriniai.
Šiaudinukas yra dar jaunas žodis
lietuvių liaudies meno kalboje. 

Leidinys nuotraukomis ir
tekstu kalba apie skautų ir ypač
skaučių ugdyme talentingai prak-
tikuotą šią tautodailės sritį, leng-
vai įmanomą miestuose, ir daik-
tus, tikrai puošiančius bet kokius
namus. Leidinį paruošė ir asme-
ninėmis pastangomis išleido dvi
seserys – ir skautiškąja, ir ben-
drąja prasme – Alė Namikienė ir
Felicija Jaunienė. Darbas atliktas
menant prieš 70 metų pokarinėje
Vokietijoje atgimusią lietuvišką-
ją skautybę ir jų pačių ten skau-
tavimo pradžią.

Leidinys įamžina originalią puoš-
menų gamybą, įvaldytą net mažiau pri-
tyrusių jaunųjų rankų. Prisiminki-
me geltonšlipsių skautų trečiojo pa-
tyrimo laipsnio metu įsisavinamą maz-
gų rišimo kone „mokslą”. Nesvarbu,
kiek ir kada tų mazgų rišimo technikos
praktiškai panaudojome, tačiau bu-

vome mokomi nagingumo ir jautėme
pasitenkinimą atlikę uždavinį. Pasukę
laikrodį į paskutinįjį pusšimtį metų ir
pažvelgę į išeiviją, matome, kad šiau-
dinukų varstymas ar margučių mar-
ginimas ne tik ugdo nagingumą, bet ir

kūrybingumą, grožio pajautimą ir
daug kitų pedagogikoje svarbių daly-
kų. Dar daugiau: dabar tarpusavyje vi-
sai ar beveik lietuviškai nebekalban-
čiam jaunimui tokiais darbeliais na-
tūraliai diegiama lietuvių kultūra –
tautodailė, papročiai. „Per skautybę –
lietuvybei” knygoje taip pat apsčiai

randame palankių kita-
taučių atsiliepimų bei ki-
tokių laimėjimų. 

Leidinys, savotiškas
pasiekimų dokumentas,
skatina dar vieną mintį:
atėjo laikas šiaudinukų kū-
rybą laikyti meno šaka.
Čia peršasi palyginimas su
lietuviškais simboliais iš-
puoštais paminklais Čika-
gos Šv. Kazimiero kapinėse.
Ten antrosios bangos atei-
viai bei bene iškiliausias
paminklų skulptorius R.
Mozoliauskas savo archi-
tektūra ir ornamentika
Amerikoje pradėjo anks-
čiau nematytą meno šaką.
Panašus teigimas taikyti-
nas ir skautijoje išvysty-
tiems šiaudinukams.

Leidinyje – šiaudinukų
vėriniai, margučiai, audi-
mas ir lėlės-lietuvaitės.
Knygoje šiaudinukams
skirta bene daugiausiai

Čikagos Akademikų skautų sąjūdžio metinė šventė
Čikagos Akademikų metinė šventė vyks spalio 16–18 dienomis. 

Prašome pasižymėti savo kalendoriuose šiuos renginius:

– Penktadienį, spalio 16 d., 7 val. v. Ateitininkų namuose, Lemont, IL, rodysi-
me filmą „Kaip mes žaidėme revoliuciją”. Po filmo – Dariaus Polikaičio paskaita.

– Šeštadienį, spalio 17 d., 5:30 val. p. p. Willowbrook Ballroom, 8900 Archer Ave.
Willow Springs, IL 60480 vyks  iškilminga sueiga/vakarie nė/šokiai. Vietas užsisakyti
tel. 773-351-5348 (Aleksandra Stalionytė) arba el. paštu: alex.stalionis@gmail.com

– Sekmadienį, spalio 18 d., 11 val. r. šv. Mišios Švč. Mergelės Ma rijos Gimimo
bažnyčio je Marquet te Parke. Po Mišių – kapų lankymas Šv. Kazi miero  ir Tautinėse
kapinėse.

Žinia apie a. a. Antano Dundzilos mirtį aplenkė šio straipsnio pasi ro dymą ,,Skau-
tybės kelio” skyriu je. Tebūnie šis autoriaus straipsnis, kuriuo jis siekė pagerbti
kitas dvi skautes, tarsi simbolinė paminklinė lenta jam pačiam.

vietos, tame skyriuje žvelgiama į JAV
nuo Californijos iki New Jersey bei Ka-
nadoje vienetuose vykstantį darbą ir
pasiekimus. Kaziuko mugėse šiaudi-
nukai yra visuomenės mėgstami ir
vienetams neša pajamas. Leidinį ruo-
šiant A. Namikienei talkino bendra-
minčių skiltis: Dalė Gotceitienė, Sofi-
ja Jelionienė, Gema Kreivėnaitė, Vai-
va Rimeika ir Kristina Vaičikonienė.
Gausiai iliustruoto leidinio spaudos
technika – pasigėrėtina. Tiražas – tik
250 egz., platinimu rūpinasi D. Got-
ceitienė.

Leidinį vartant apgaubia giedra
nuotaika, juo neįmanoma nesidžiaug-
ti. Kai kitais metais ateisite į Kaziuko
mugę, ilgesnei minutei sustokite prie
šiaudinukų stalo...

Menas skaučių rankomis
„Per skautybę – lietuvybei”

Skautukė su vėliava
Knygos pavadinimas ir motto – per skautybę –
lietuvybei, 2005 Romuva, Kanada. 

Sudėtingų šiaudinukų pavyzdžiai – prity-
rusios menininkės darbas. 

Vytautas ir Alė Namikai ,1973. „Natural Pipeline Gas” ben-
drovės žurnale  2 psl.  buvo išspausdintas straipsnis apie
mūsų velykinius papročius. 

Maloniai kviečiame į 
Aušros Vartų-Kernavės tunto sueigą

ir
tuntininkės pareigų perdavimą

Rugsėjo 19 d., šešta die nį, 1:30 val. p. p.
Sueiga vyks pokylių salės vakarinėje dalyje

Pasaulio lietuvių centre, Lemonte, IL.

Visi kartu švęskime 
2015–2016 metų veiklos pradžią!



Atkelta iš 1 psl.

Per artimiausius trejus metus mūsų užsibrėžtas
tikslas ir siekis – plėstis. Plėstis ir augti. Skleisti idė-
ją ir užauginti kuo daugiau Lietuvos ateities lyderių...”

Prezidentės Dalios Grybauskaitės sveikinimus
perdavė jos atstovė patarėja Gaja Šavelė: 

„Sveikinu Lietuvos skautiją, susirinkusią paminėti
svarbaus veiklos etapo. 

Priklausote garbingam ir dideliam pasauliniam ju-
dėjimui, esate svarbi pilietiškos Lietuvos dalis. Žiūrint
į skautus ir jų vadovus nekyla abejonių dėl Lietuvos at-
eities. 

Skautija jai užaugins ištikimų, veiklių patriotų ir
tikrų lyderių. Skautybė jus veda gerų darbų keliu. Drą-
siai juo žygiuokite, įgykite komandinės veiklos patir-
ties, nuolat mokykitės ir broliškai padėkite vieni ki-
tiems. 

Matau jus stovyklose, susitinku valstybiniuose ren-
giniuose, girdžiu apie skautų savanorių veiklą, o me-
tams baigiantis būrelis skautų pradžiugina Preziden-
tūrą atnešdami Betliejaus ugnelę. 

Linkiu jums visiems augti ir tarnauti Dievui, Tė-
vynei, Artimui, kaip esate prisiekę. 

Tegul liepsnoja Jūsų laužai, skamba dainos, tegul

skautams netrūksta idėjų ir svajonių, nuotykių ir
šypsenų!”

Seimo pirmininkė Loreta Graužinienė: „...Malonu
jus matyti čia, pas mus ir būtent šioje salėje, kurioje
vyko patys svarbiausieji mūsų Lietuvos atkūrimo įvy-
kiai, ir prieš 25-erius metus iš čia mes tapome laisvi.

Labai svarbu, kad jūs esate čia, kad pajaustumėte
valstybės dvasią, jos atkūrimo dvasią... Labai norėčiau
pasisveikinti su kiekvienu jūsų esančiu dabar čia, kiek-
vienam paspausti kairę ranką – iš širdies į širdį – taip
kaip jūs sveikinatės...

...Šią vasarą laukiausi jūsų stovykloje Ukmergės
rajone ir tai man buvo didžiulė patirtis, išmokau kaip
kurti laužą, kaip saugiai nešti kirvį ir dar labai daug
skautiškų paslapčių. Tai nuostabūs, be galo šilti pri-
siminimai...

... 2018 metais minėsime skautijos Lietuvoje šimt-
metį. Simboliška dar ir tai, jog tai bus kartu su Lietu-
vos valstybės šimtmečio paminėjimu. Seime jau yra už-
registruotas nutarimas, kurį priėmus 2018 metai būtų
paskelbti ‘Skautų judėjimo Lietuvoje metai’.  Šis pa-
skelbimas leis Seimui kartų su skautų judėjimu priimti
naujas programas, įpareigos Vyriausybę kartu su ju-
mis parengti atskirą programą, kad būtų suvienyti ne
vien Lietuvos skautai, bet ir lietuvių skautai visame pa-
saulyje. Norime, kad mūsų skautija būtų pagrindų pa-
grindas, kuriantis mūsų valstybę.”

Šis pranešimas salėje buvo sutiktas audringais
plpjimais. 

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos vardu
skautus pasveikino viceministras Gintaras Klima-
vičius. 

Jis išreiškė susižavėjimą Lietuvos skautais, jų
gebėjimu formuoti jaunąją kartą, asmenybes, jaunimo
savarankiškumą ir iniciatyvumą. „Mes labai pripa-
žįstame jūsų veiklą ir linkime neblėsti”.

Bene šilčiausiai buvo sutiktas jėzuitų provincijo-
lo socijus, kun. fil. s.v. brolis Antanas Saulaitis. 
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„Šio pranešimo uždavinys, – pradėjo jis savo kal-
bą, – gyvenimiški įspūdžiai apie skautybę, skau-
tiškumą kaip tarnystę ar net pašaukimą.

...Daugybę metų, nuo vaikystės skautauda-
mas išmoksti ir mokai, prisidedi ir gauni, nebūti-
nai lyg visa vertindamas amžinųjų vertybių žvilgs-
niu iš šalies. Bet štai 1975 Kalėdų rytas III-iajame Pa-
saulio lietuvių jaunimo kongrese netoli Buenos Ai-
res, Argentinoje. Kūčių vakarą Mišios, trijų valandų
Kūčios – vien tik dalijimasis paplotėliais truko 45
minutes – net vietovės savininkai kunigai maristai
stebisi 330-ties jaunimo iš 10 šalių taurumu. Kitą
rytą pusryčiai dviejose valgyklose. Stovyklos va-
dovybė kviečia skubios talkos paruošti gegužinę
tūkstančiui lietuvių, nešti suolus, kėdes, kepimo
groteles, kurti laužus žarijoms. Niekas nejuda, pa-
grindiniai vadovai patys vieni didžiulėje pievoje. Po
kiek laiko ateina 17-metis Vytenis. Dingtelėjo min-
tis paklausti – ‘Ar nebūsi skautas?’ ‘Taip’, atsako. Vy-
tenio pavyzdžiu prisijungė kiti, spėta priimti ir ap-
tarnauti 700 svečių, iškepti tūkstantį vištų ir jau-
tienos kepsnių...

Istorija – prieš karą. Naujai Nepriklausomai
Lietuvai keliantis iš caro tamsos į modernų gyve-
nimą, kai kuriems seniems bei naujiems miestie-

čiams susidaro įspūdis, kad kaime gyvavusi kultūra
– nevertinga atlieka. Sporto mokytoja Kotryna
Steponaitytė kitaip nujautė. Su skaučių būriu nu-
vykusi į Angliją sužavėjo užsieniečius tautiniais šo-
kiais. Atgarsis Lietuvoje teigiamas – pasirodo, yra
kuo džiaugtis ir didžiuotis. Kotryna Marijošienė
mirė JAV, palaidota jos prašymu aprengta skautės
uniforma.

Panašia nepuoselėtina seniena laikyti ir liau-
dies instrumentai. 1933 m. 36 Lietuvos skautai
traukiniu nuvyko į pasaulinę ‘džiamborę’ Vengri-
joje. Išlipę Budapešto stotyje, skudučiais, birbynė-
mis, ragais ir kitais instrumentais sugrojo Vengrijos
himną ir Lietuvos himną. Pagrindinio šalies laik-
raščio pirmajame puslapyje – jų nuotrauka. Staiga
ir Lietuvoje ryškiau suprastas šis paveldas. Iš da-
lyvavusių Stasys Paliulis tęsė misiją puoselėti tra-
dicijas, skudučių vadovėlyje net sovietmečiu links-
niuojama skautų grupelė – penki skudutininkai. Ne-
nuostabu, kad po karo užsienio lietuviai skautai su-
būrė ansamblius Toronte, Montrealyje, Čikagoje,
Bostone, Australijoje ir kitur. Vėl kita istorija būtų
sesės Juzės Daužvardienės, Amerikos lietuvaitės,
užsieniuose atgaivinti ir puoselėti kalėdiniai šiau-
dinukai, kai ši tradicija kilmės šalyje kone išnykusi.

Istorija – po karo. Prieš 70 m. karo nusiaub-
toje Vakarų Europoje 70 000 lietuvių pabėgėlių. Tarp
griuvėsių, be mokyklų, be gyvenimo sąlygų tūks-
tančiai vaikų, naršiojančių tarp nesurinktų bom-
bų, nukautų lėktuvų. Niekieno neraginti, skautai
vyčiai, vyresniosios skautės iš karto suvokė, ko rei-
kia, rinko vaikus į skautiškus būrelius, vėliau su-
sijungusius į 34 tuntus, 15 vietininkijų, 281 viene-
tą. Dešimtadalis tremtinių stovyklų gyventojų da-
lyvavo skautų veikloje.

Užsienyje.  Gerasis darbelis. Viena neigiamų
kasdienio gerojo darbelio savybių – nesirekla-
muoti. Kalbėdamasis su jaunais skautukais, skau-

tėmis, kartais papasakoju, kad užtenka ir tik reikia
vieno gero darbelio. Kartą – buvo jau keletą minu-
čių prieš vidurnaktį – vakaro malda suvokiau šią
dieną nepadaręs nė vieno tokio. Tai skubiai jėzui-
tų namuose barškinau į gretimą kambarį atsi-
klausti, ar galėčiau kuo patarnauti. Šis atsakė:
‘Leisk man miegoti’. Šiek tiek prasižengiau rekla-
mos reikalu. Tokiu skautišku kuklumu, pavyz-
džiui, Dainavos stovyklavietę netoli Detroito, statė,
įrengė vamzdynus, elektrą ir kt. visa eilė skautų ir
skaučių, nors Dainava paprastai suvokiama kaip at-
eitininkų vietovė. Jaunučių ateitininkų stovykla
prieš kelis dešimtmečius buvo ‘nuvargusi’, nesi-
norėjo joje kapelionauti. Kitą vasarą puikiausia
programa ir dvasia. Vadovų bei vadovių arbatėlė-
je prisipažinau, kad labai mielai prisidedu nepri-
klausydamas ateitininkams. Pasirodo, penkios ma-
mos, visos vyresniosios skautės, nusprendė jau-
nučių stovyklą tobulinti, pritaikydami skautiškus
dalykus prie rengėjų siekių ir ugdymo. 

Pasaulio lietuvių centro Lemonte supilta žemių
krūva per 9 metus išsivystė į mažąjį Kryžių kalne-
lį su 60 patyliukais skauto vyčio dr. Romo Povilai-
čio sukurtų kryžių ir paminklėlių. Nepastebėtum,
jei nepagalvotum, kad už tokio dalyko slypi kantri
ir ištverminga skautiška tarnystė. Prieš kokius 40
metų Tautinių šokių šventėje Čikagoje stebėdamas
atidarymo apeigas atpažįsti kone kiekvieną 50-
ties ansamblių vadovą ir vadovę, tautinių šokių mo-
kytojus. Iš kur? Didžioji dauguma skautų stovyklose
sutikti skautininkai, skautininkės, turintys ir šei-
mas, ir darbus, ir visus kitus reikalus, kas savaitę
skirdami laiką, dėmesį ir rūpestį vietovėje ar apy-
linkėje surinktiems šokėjams. Toks tylus ir kuklus
įnašas kartojamas ir labai asmeninėse srityse,
kai, pavyzdžiui, vienas bičiulis kas šeštadienį ap-
lanko vyresnio amžiaus našlę, anksti mirusios
skautės motiną, kad sutvarkytų sugedusį prietaisą,
langus ar vamzdžius pataisytų, sunkesnius daiktus
paneštų, padažytų...

Užsienyje. Platesnė apimtis. Kaip šiandien
Lietuvoje, prieš 40 metų Brazilijoje Palangos vieti-
ninkija jau rengė vasaros ir žiemos stovyklas skau-
tams ir kitiems (lietuvių kilmės) vaikams, norė-
damiesi dalytis gera programa bei auklyba. Kartą
sausio mėnesį vasaros stovykloje mokiau daly-
vius pinti Vilniaus verbas iš ten pat apsčiai au-
gančių žolių, gėlių, vijoklių. Po Velykų parašė,
kad lietuvių parapijoje Verbų sekmadieniui paruošė
Vilniaus verbas visiems Mišių dalyviams. Beje, ga-
lima paminėti ir kitą skautišką bruožą – tarp ne-
skautų vaikų stovyklavo trylikmetis kurčias ir
nebylys. Visi kiti 74 išmoko pirštų kalbos, tiek
įtraukdami jį į gyvenimą, programą, kad jaunuolio
psichologas tvirtino skautų stovyklos savaitę pa-
veikus berniuką daugiau negu pusmetis psichote-
rapijos. Ir į kitas pastovias stovyklavietes, kitų ve-
damas vasaros programas kaip ir jaunimo organi-
zacijų veiklą skautiški metodai per šimtą metų įsi-
liejo vaikų ir jaunimo labui, neformaliame ugdyme,
švietime, vadyboje, parapijų bei jaunimo sielovados
srityse. Nenuostabu, kad mormonų bažnyčia savo
jaunimo auklybai pasirinko tik skautybę, o JAV ka-
talikai vyskupai ragina kiekvieną parapiją subur-
ti ir globoti bent vieną skautų ar skaučių draugo-
vę.

Kas keliauja Lietuvoje ar po pasaulį, pastebė-
davo ir gal dar pastebi, kiek gamtoje šiukšlių, net
gėda užsieniečius po apylinkę ar istorines vietas ve-
džioti. Ne be pasekmių būna skautiškas paprotys žy-
gyje, iškyloje, stovykloje pabuvus palikti tik du da-
lykus: padėką ir nieko. Lygiai vertingas paprotys pa-
likti sekantiems malkų laužavietėje, kad atvykę ga-
lėtų tuoj šildytis ar valgį ruošti. Įprasta kiekvienoje
nuolatinėje stovyklavietėje atlikti sutartinį gerą dar-
belį – pataisyti tiltelį, surinkti žiemos žabus, pato-
bulinti laužavietę, pastatyti bokštelį, apvalyti pa-
krantę, dengti pastogę, įrengti gamtos takelį, kliū-
čių taką... Visa tai ugdo lietuvio ryšį su gamta, rū-
pestį gamtos globa, saugumą miške, pakrantėje, lai-
veliuose, kelionėse.

Baigdamas gimnaziją ir lankydamas univer-
sitetą turėjau progos talkinti skautų vadovų lavi-
nimo kursuose, Brolijos vadovų lavinimo skyriuje.
Tuo metu šia sritimi rūpinosi sktn. Vytautas Ka-
mantas. Su juo kartu įsijungime į JAV Lietuvių Ben-
druomenės, vėliau ir Pasaulio Lietuvių Bendruo-
menės gyvenimą, imdamiesi įvairiausių pareigų bei
darbų bendram išeivijos, ypač jaunimo labui. Vy-
tautas Kamantas buvo PLB valdyboje ir pirminin-
ku daug metų. 

Lietuvos skautijai – 20 metų 

Nukelta į 14 psl.

Lietuvos skautijos pirmija (iš k.): Dovilė Vinkevičiūtė (Žmogiškųjų išteklių koordinatorė), Justina Lukaševičiūtė (Ad-
ministracijos koordinatorė), Domas Nutautas (Jaunimo programos koordinatorius), Ieva Žilinskienė (Vyriausioji skau-
tininkė), Eglė Šidlauskaitė (Komunikacijos koordinatorė), Benita Mincevičiūtė (Vyriausiosios skautininkės pavaduotoja
nacionaliniams renginiams). V. Zaikausko ir K. Milerio nuotraukos
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Parengė Vitalius Zaikauskas

LiETUVA iR PAsAULis

ES ministrai nežino kaip elgtis
Briuselis (Diena.lt) – Europos Są-

jungos (ES) vidaus reikalų ministrai
pirmadienį nesugebėjo vieningai pri-
imti susitarimo dėl 120 tūkst. pabėgė-
lių perkėlimo pagal įpareigojančias
kvotas, kad būtų sumažinta našta Grai-
kijai, Italijai ir Vengrijai, nurodė pa-
reigūnai.

„Taip, šiuo metu pritaria ne visi”,
– sakė Liuksemburgo užsienio reikalų
ministras Jean Asselborn. 

Tačiau jis pridūrė, kad planui pri-
tarė „didelė dauguma” ir kad šis klau-
simas bus vėl svarstomas spalį.

ES migracijos komisaras Dimitris
Avramopoulos pridūrė: „Svarstydami
pasiūlymą dėl 120 tūkst. nepasiekėme
susitarimo, kurio norėjome.”

Ministrai surengė nepaprastąjį
pasitarimą dėl planų, kuriuos praeitą
savaitę pristatė Europos Komisijos
pirmininkas Jean-Claude Juncker –
kaip Bendrijos šalyse turėtų būti per-
skirstyti 120 tūkst. pabėgėlių, atvyku-
sių į Graikiją, Italiją ir Vengriją, ku-
rioms ši našta yra per didelė. Tiems

planams griežtai nepritarė daugelis ry-
tinių ES šalių.

Vis dėlto ministrai oficialiai susi-
tarė dėl kovą pasiūlyto ankstesnio pla-
no – per dvejus metus perskirstyti 40
tūkst. prieglobsčio ieškotojų iš Grai-
kijos ir Italijos pagal Europos Komi-
sijos pasiūlytas kvotas.

D. Avramopoulos sakė, kad vyko
labai karšti debatai nacionaliniu ir eu-
ropiniu lygmeniu. „Komisija pasiry-
žusi imtis veiksmų. Mums reikės kito
Tarybos susitikimo artimiausiomis
dienomis”, – pridūrė jis.

Pagal sudėtingas ES taisykles, nu-
tarimas dėl kvotų galėtų būti priimtas
surinkus pakankamą balsų daugumą,
bet tai būtų menkos vienybės ženklas,
kuris 28 šalių blokui būtų neparankus.

Europos Tarybos pirmininko pa-
vaduotojas Frans Timmermans sakė,
kad „skaičiai, (kurie buvo priimti)
šiandien, yra smarkiai per maži”, ir
perspėjo, kad pabėgėlių padėtis tampa
vis rizikingesnė dėl artėjančios žie-
mos.

Australija turi naują ministrą pirmininką

Kanbera (ELTA) – Mal-
colm Turnbull, pelnęs parti-
jos balsų daugumą ir laimėjęs
prieš buvusį partijos  vadovą
Tony Abbott, tapo nauju Aust-
ralijos ministru pirmininku.

Rugsėjo 15 d. M. Turnbull
atvyko į parlamentą Kanbe-
roje, kur generalinio guber-
natoriaus buvo prisaikdin-
tas. T. Abbott sakė, kad pasi-
traukti jam buvo sunku, ta-
čiau jis pasistengs priimti šį
pokytį kuo įmanoma ramiau.

M. Turnbull, prieš tai bu-
vęs susisiekimo ministru,
taps ketvirtuoju ministru
pirmininku nuo 2013 m. T.
Abbott galiausiai viešai pa-
reiškė, kad jo valdoma vy-
riausybė nebuvo ideali, ta-
čiau jo pasiekimai buvo matomi. Jis ne-
atskleidė, ar atsisakys savo politinės
karjeros. Jis ministrų kabineto sudė-

tį atskleis iki savaitės pabaigos. Ma-
noma, kad jis susitelks į sudėtingą
ekonominę  padėtį ir ieškos būdų ją pa-
gerinti. 

V. Putinas teisina karinę pagalbą Sirijos režimui
Maskva (ELTA) – Rusijos prezi-

dentas Vladimiras Putinas pareiškė,
kad neįmanoma nugalėti „Islamo vals-
tybės” nebendradarbiaujant su Sirijos
valdžia.

Rugsėjo 15 d. V. Putinas sakė, kad
Rusija Bashar al-Assad vyriausybei
tiekia ir tieks ginklus. Jis atmetė kal-
tinimus, kad Maskvos pagalba B. al As-
sad vyriausybei privertė žmones bėgti

iš šalies. V. Putino teigimu, jei Rusija
nepadėtų B. al Assad režimui, tai mig-
rantų, bėgančių į Europą, skaičius
būtų dar didesnis.

JAV praneša, kad Rusija telkia
savo pajėgas Sirijos oro uoste, ma-
 noma, kad Rusija ten nori įkurti oro
operacijų bazę, tačiau naikintuvai ar
sraigtasparniai ten dar neatvyko. 

Prieš popiežiaus vizitą JAV stiprina saugumą
Washingtonas (ELTA) – Prieš

kitą savaitę vyksiantį popiežiaus Pran-
ciškaus vizitą Jungtinės Valstijos ima-
si beprecedenčių saugumo priemonių.

Katalikų bažnyčios vadovo vieš-
nagė New Yorko miestui yra didžiau-
sias saugumo iššūkis istorijoje, pa-
reiškė policijos vadas Bill Bratton.
New Yorko meras Bill de Blasio pa-
antrino, kad New Yorke nieko pana-
šaus nėra buvę. Ateinančiomis die-
nomis į JT Generalinės Asamblėjos de-
batus New Yorke laukiama atvykstant
ir 170 pasaulio šalių vadovų.

Popiežius JAV viešės rugsėjo 22–27

dienomis. Jis dar lankysis Washing-
tone ir Philadelphijoje. New Yorke
Šventasis Tėvas apsilankys Rugsėjo 11-
osios išpuolių aukų memoriale, kata-
likiškoje mokykloje Harlemo rajone,
taip pat JT būstinėje ir Centriniame
parke. „Madison Square Garden” are-
noje popiežius aukos šv. Mišias. Jo
kalba JT Generalinėje Asamblėjoje
numatyta rugsėjo 25-ąją.

Saugumo tarnybos pirmadienį su-
rengė pratybas, kad pasiruoštų veiks-
mams prieš galimus snaiperius ir
sprogdinimus. Gyventojai paraginti
naudotis viešuoju transportu. 

Teismo sprendimas nuliūdins N. Venckienę

Peticija prieš migraciją
Vilnius (DMN info) –  Aštrėjant

migrantų krizei Europoje ir vis didė-
jant galimam migrantų skaičiui, kurį
tektų priimti ir apgyvendinti Lietu-
voje, buvo pradėti rinkti parašai po
elektronine peticija ( http://petici-
jos.lt/visos/71826). Vos per pirmą sa-
vaitę šią peticiją pasirašė 8 000 piliečių,
o lygiagrečiai pradėjus rinkti parašus
popieriniuose lapuose per pirmąsias 4
dienas parašų surinktą per 2 500 .

„Valdantiems jau duotas aiškus
signalas, bylojantis, kad Lietuvos pi-
liečiai puikiai supranta priverstinės
migracijos keliamus pavojus. Taip pat
akivaizdu, kad šiuo metu Lietuva nėra
pajėgi priimti net ir kelių šimtų mig-
rantų, o šiuo metu besiklostantys įvy-
kiai verčia manyti, kad Briuselis vers
Lietuvą priimti daug didesnį ekono-
minių migrantų ir pabėgėlių skaičių.

Taip pat negalime nepasidžiaugti
ir tuo, kad piliečiai migracijos krizės
fone netapo nei ksenofobiškai, nei ra-
sistiškai nusiteikę ir piliečių gausiai

pateikiami komentarai aiškiai parodo
susirūpinimą Lietuvos ateitimi, bet
nėra nukreipti prieš jokią tautinę, et-
ninę ar religinę grupę”, – rašoma or-
ganizatorių išplatintame pranešime.

Renkant parašus popieriniuose
lapuose į savanorius dažnai kreipiasi
piliečiai norėdami daugiau sužinoti
apie migrantų krizės priežastys. Sa-
vanoriams tenka paaiškinti, dėl kokių
įvykių krizė prasidėjo, kokie žmonės
gali būti laikomi pabėgėliais, o kurie
tėra ekonominiai migrantai, ir net
kokiose valstybėse karai ir pilietiniai
neramumai vyksta, o kuriose ne.

Parašų rinkimo organizatoriai
tvirtina, kad taip bendraujant su pi-
liečiais tapo akivaizdi būtinybė ne tik
peticija, bet ir gyvu renginiu parody-
ti susirūpinimą galimu migrantų per-
kėlimu ir išreikšti kategorišką nepri-
tarimą šiam veiksmui.

Todėl rugsėjo 20-ą dieną, sekma-
dienį, rengiama akcija-piketas prie
EK atstovybės Lietuvoje. 

Vilnius (Faktai.lt) – Vilniaus apy-
gardos administracinis teismas atme-
tė teisėsaugos ieškomos buvusios Kau-
no apygardos teismo teisėjos ir buvu-
sios Seimo narės Neringos Venckienės
skundą priteisti jai daugiau kaip 15
tūkst. eurų kompensaciją dėl teisėjos
atlyginimo sumažinimo per krizę.

Teismas paskelbė, kad nėra pa-
grindo tenkinti skundą ir jį atmetė
kaip nepagrįstą. N. Venckienė, buvusi
teisėja prašė priteisti 53 tūkst. 574 litų
(15 tūkst. 516 eurų) kompensaciją. Ji
prašė priteisti darbo užmokestį nuo

2009 metų sausio iki 2012 metų liepos
2 dienos ir 5 proc. metines palūkanas. 

Per krizę Lietuvoje visiems vals-
tybės tarnautojams buvo sumažinti
atlyginimai, 2013 m. liepą Konstituci-
nis Teismas paskelbė, kad algos buvo
sumažintos neproporcingai.

Lietuvos prokurorai nori pateikti
kaltinimus N. Venckienei dėl teismo
sprendimo perduoti dukterėčią moti-
nai nevykdymo ir piktnaudžiavo vaiko
atstovo teisėmis. Spėjama, kad N. Venc-
kienė yra Jungtinėse Amerikos  Vals-
tijose.

VU – pakilo į dar aukštesnę vietą 

Vilnius (alkas.lt) – Pasauliniame
universitetų reitinge „QS World Uni-
versity Rankings” Vilniaus universi-
tetui (VU) skirta rekordiškai aukšta
vieta: tarp 501–550 pozicijų. Pernai
VU buvo tarp 551–600 geriausių pa-
saulio universitetų.

VU rektorius prof. Artūras Žu-
kauskas pabrėžė, kad kuo toliau, tuo
sunkiau užimti geresnes ar išlaikyti
tas pačias vietas, nes universitetų po-
puliarumas didėja, o kai kurios vals-
tybės savo universitetus remia net ir fi-
nansiškai. Pavyzdžiui, Japonijos vy-
riausybė pernai paskelbė skirsianti ša-
lies universitetams nuo 1,6 iki 3,8 mln.
JAV dol. per metus, kad tik jie užimtų
geresnes vietas. Mūsų valstybinėje
švietimo strategijoje konkrečių prie-
monių, skatinančių Lietuvos univer-
sitetus gerinti savo įvaizdį pasaulyje,
pasigendame.

Šiais metais VU puikiai įvertintas
pagal vienam dėstytojui tenkantį stu-

dentų skaičių ir pagal šį vertinimą už-
ima aukštą 231 vietą. Kitas labai svar-
bus vertinimas  – darbdavių atsiliepi-
mai, kurie parodė, kad VU yra verti-
namas ne tik kaip geriausia aukštojo
mokslo institucija Lietuvoje, bet pa-
sauliniame vertinime  tarp kitų garsių
universitetų užima net 396 vietą.

Šiemet pasaulio universitetų  pir-
majame trejetuke atsidūrė Massa-
chussetts Institute of  Technology, Har-
vard University (abu JAV) ir University
of  Cambridge (JK).

Kiti trys Lietuvos universitetai –
Kauno technologijos universitetas, Vil-
niaus Gedimino technikos universite-
tas ir Vytauto Didžiojo universitetas –
dalijasi žemesne nei 701 vieta.

„QS World University Rankings”
rezultatai sudaromi vertinant akade-
minę reputaciją, reputaciją tarp darb-
davių, santykį tarp studentų ir dėsty-
tojų, citavimo indeksą, užsienio dės-
tytojų dalį ir užsienio studentų skaičių.

Vilniaus universitetas. galerija.vu.lt nuotr. Naujasis Australijos premjeras M. Turnbull. 
dailytelegraph.com.au nuotr.



Gintaro rinkoje vyksta proce-
sai, panašūs į tuos, kai Lietu-
voje 2006 m. sprogo vadinama-

sis nekilnojamojo turto burbulas. Bal-
tijos aukso prekeiviams pardavinėti ge-
ros kokybės gintarą tenka kone perpus
pigiau nei prieš gerą pusmetį. Tikėti-
na, kad brangiosios iškasenos kainos
ateityje dar labiau kris. 

Paties vertingiausio iš visų gin-
taro atmainų Baltijos gintaro rinką ga-
lima santykinai padalyti į du laiko-
tarpius: iki kinų atėjimo ir po.

Veiksmo centre – milžiniškos gin-
taro kasyklos Rusijos Kalining rado
srityje, Jantarne (Palvininkuo se), kur
po žeme slūgso, manoma, apie 90 proc.
pasaulio Baltijos gintaro atsargų. 

Bumerango dėsnis 

Į kasyklas rusams įsileidus ki-
nus šie ėmė supirkinėti iki tol nere-
gėtai aukštomis kainomis. Tuo netru-
ko pasinaudoti ir lietuviai – jie taip pat
,,įjungė” gintaro supirkinėjimo ir per-
pardavinėjimo kinams mašiną. 

Net ir dabar laikraščiuose mirga
skelbimų apie labai brangiai super-
kamą gintarą, kuris paprastai keliau-
davo į kinų rankas. Tačiau jau kurį lai-
ką Baltijos aukso rinkoje vyksta kar-
dinalūs pokyčiai, susiję su minėto-
mis gintaro kasyklomis. 

„Kinai sukėlė gintaro kainų bumą,
išpūtė burbulą, o dabar jį sprogdina.
Dar prieš metus kinai buvo išsinuo-
moję vieną iš gintaro kasyklų, veikė
ten ir mokėjo pasakiškus pinigus už ža-
liavą. Dabar kinų ten nebėra: išvijo pa-
tys rusai. Pasikeitus kasyklų savinin-
kams su formuota nauja strategija:
gintaras prilygintas Rusijos Federa-
cijos stra teginei žaliavai, nacionalinei
vertybei, todėl kinams jo nebepar-
duoda. Kaip ir mums”, – pasakojo vie-
nas pajūrio gintarininkas. 

Anot jo, bėda ta, kad patys kinai
nebežino, kur dėti itin brangiai prisi-
pirktą gintarą. Mat šią vasarą Kinijo-
je kilo krizė, susijusi su ekonomikos
perkaitimu, tad šioje šalyje dabar gin-
taro niekas nebesuperka. 

„Nebegalėdami parduoti tėvynai-
niams gintaro žaliavos kinai bando jos
parduoti mums. Bet jų kainos – itin di-
delės, už kilogramą labai geros frak-
cijos gintaro prašoma 6 tūkst. eurų”, –
pasakojo gintaro prekiautojas. 

Prieš pusmetį daugiau kaip 50 g
sveriančio matinio gintaro kaina sie-
kė 5–6 eurus už gramą, o dabar ji kri-
to iki 3 eurų.

Pigs ir gatvėse 

Žymus gintaro kolekcininkas Ka-
zimieras Mizgiris tikino taip pat ma-
tantis, kad Baltijos aukso rinkoje pra-
sidėjo analogų neturintys pokyčiai. 

„Tie gintaro vertelgos iš Kinijos
paprastai būdavo ne šiaip paprasti
žmonės, o akcijų spekuliantai. Jų pa-
grindinis pragyvenimo šaltinis – pre-
kyba akcijomis, o gintaras – šalutinis
verslas. O juk Kinijos krizė prasidėjo
būtent akcijų rinkose. 

Kinai nebegali parduoti prisi-
pirkto gintaro, nes žmonės nebeturi pi-
nigų. Dabar stengiamasi brangiai su-
pirktą žaliavą prastumti mums. Kitas
dalykas: visi lietuviai, irgi brangiai
prisipirkę gintaro, nebegali jo par-
duoti kinams”, – pasakojo K. Mizgiris.
Esą jei dabartinė tendencija laikysis to-
liau, po metų gintaro pigimą pajus ir
paprasti vartotojai. 

Tautiečiai pastaruoju metu nėra
linkę pirkti gintaro gaminių, todėl
kinų rinkos praradimas bus didžiulis
smūgis Baltijos aukso spekuliantams. 

„Viskas, ką lietuviai supirkdavo iš
močiučių, šiaip žmonių, gintaro žvejų,
keliaudavo į kinų rankas. Paties smul-
kiausio gintaro kilogramą anksčiau
galėjai nusipirkti už 50–60 eurų, dabar
– už 39 eurus. Gintaro supirkimo kai-
nos mažėjimo tendencija matoma jau
gerą pusmetį”, – teigė gintaro verslu
užsiimantis palangiškis. 

Prognozuojama, kad jei ir toliau
išsilaikys panaši situacija, grįšime į
1999–2000 metus. Tada kilogramas la-
bai geros frakcijos, aukštos kokybės
gintaro kainavo apie 600 eurų. 

„Anksčiau ar vėliau gintaro ža-
liavos kainos turėjo normalizuotis.
Net patys gintaro meistrai, kolekci-
ninkai nebegalėjo įpirkti gintaro, toks
brangus jis buvo dėl kinų sukelto ažio-
tažo. Dėl ekonomikos krizės Kinijoje
mažėjant bendrai žmonių perkamajai
galiai gintaras tikrai nebėra ta prekė,
kurią jie norėtų įsigyti. Ir nebeliks nie-
ko kito, kaip tik pardavinėti tai, ką pri-
sipirko Kaliningrado srityje, tiems,
kurie pirks tokia kaina, kuria mo-
kės”, – teigė K. Mizgiris.

Spekuliantai nudegė 

Ekonomistas Nerijus Mačiulis tei-
gė, kad Kinijoje pastaraisiais mėne-
siais išties vyko ir tebevyksta svarbūs
pokyčiai. „Kinijos ekonomika yra ne-
panaši į kitų didžiųjų valstybių eko-
nomikas, nes ji – planinė, susijusi su
eksportu ir investicijomis. Dabar kei-
čiasi tos ekonomikos struktūra. Iš-
ryškėjo perteklinių investicijų, susi-
jusių su gamtinėmis žaliavomis, ne-
kilnojamuoju turtu, pramone, ten-
dencijos. Ėmė kristi kainos”, – ko-
mentavo jis. Kitas dalykas – pokyčiai
Kinijos akcijų rinkoje, kurie tiesiogiai
paveikė daugybę kinų. „Tie, kurie spe-
kuliavo akcijomis biržose, labai smar-
kiai nudegė, nes akcijų indeksai su-
mažėjo kone perpus. 

Denisas Nikitenka  „Lietuvos žinios”
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Motyvacija taupyti mažėja

Gintaro kainų burbulas sprogo

Visą savaitę ekspertai iš Kinijos
vertino pieno ir jo produktų ga-
mybos Lietuvoje procesus, sau-

gos ir kokybės užtikrinimą ir kontro-
lę. Baigia majame posėdyje buvo aptarti
savaitę trukusio Kinijos Liaudies Res-
publikos generalinės kokybės prie-
žiūros, inspekcijos ir karantino ad-
ministracijos (AQSIQ) delegacijos vi-
zito rezultatai. 

Vizito metu Kinijos inspektoriai
įvertino visą pieno produktų gamybos
grandinę nuo lauko iki stalo. Jie lan-
kėsi pieninių galvijų ūkyje, pieno su-
pirkimo punkte, keliose pieno pro-
duktus (pieno miltus ir sūrius) gami-
nančiose įmonėse. Be to, detaliai su-
sipažino su Valstybinės maisto ir ve-
terinarijos tarnybos taikoma valsty-
binės kontrolės sistema, užtikrinančia
žaliavinio pieno ir pieno produktų
saugą ir kokybę, įvertino pieno tyrimų
laboratorijas Nacionaliniame maisto ir
veterinarijos rizikos vertinimo insti-
tute bei valstybinėje įmonėje „Pieno ty-
rimai”.

„Tai jau antrasis Kinijos ekspertų
vizitas Lietuvoje, dėl kurio buvo susi-
tarta dar liepos mėnesį vykusio Kini-
jos prekybos ministerijos ir AQSIQ at-
stovų vizito Lietuvoje metu. Džiugu,
kad visi numatyti darbai vyksta sklan-
džiai, o vizitų metu surinktą infor-
maciją Kinijos ekspertai vertina labai
gerai. Puikių atsilie pimų sulaukėme

dėl aukšto lygio pieno perdirbimo įmo-
nių ir dėl gerai organizuotos kontrolės
sistemos, ekspertams gerą įspūdį pa-
liko moderniausią įrangą ir naujau-
sius tyrimų metodus taikančios tyrimų
laboratorijos, pieno ūkiai ir visa pieno
saugą bei kokybę užtikrinanti sistema. 

Vienintelis Lietuvai kilsiantis iš-
šūkis susitarus dėl eksporto leidimų,
kurį akcentavo Kinijos ekspertai, tai
mūsų verslininkų ir ūkininkų suge-
bėjimas greitai prisitaikyti prie di-
džiulių tos šalies rinkos poreikių ir pa-
siūlyti užsakovams iš Kinijos kelis
kartus didesnes produkcijos partijas
nei esame įpratę eksportuoti”, – sakė
Valstybinės maisto ir veterinarijos
tarnybos direktorius Jonas Milius. 

ELTA

Netikėtas „sunkumai” – produkcijos kiekiai 

Didžiausio Lietuvoje banko eks-
 pertai teigia, kad žmonių mo-
tyvacija taupyti mažėja, tuo

pačiu auga poreikis pirkti ir skolintis.
Šeimos finansų ekspertė Julita Vara-
nauskienė sako, jog geriau besiver-
čiantys namų ūkiai iš taupymo pa-
mažu pereina į vartojimo režimą ir
ima daugiau išlaidauti.

„Vartojimas po trumpo sąstingio
metų pradžioje, siejamo su euro įve-
dimu, antrą ketvirtį vėl augo. Lūkes-
čiai dėl šalies ekonominės situacijos la-
bai siejasi su mažmeninės prekybos
apyvarta – antrąjį ketvirtį vartotojų lū-
kesčiai dėl šalies ekonominės padėties
buvo geresni negu pirmąjį, liepą ir rug-
pjūtį – didėjo toliau, vadinasi, arti-
miausiu metu galima tikėtis spartes-
nio vartojimo augimo”, – sakė J. Va-
ranaus kienė.

Sparčiau negu kainos didėjęs vi-

dutinis atlyginimas, gerėjantys lū-
kesčiai dėl šalies ekonominės pa dėties
padrąsino gyventojus plačiau atverti
pinigines – ypač tuos, kurie gauna di-
desnes negu vidutines pajamas.

Taupymo motyvacija mažėja, nes
nekyla terminuotųjų indėlių palūka-
nos, pastaruoju metu nelabai palankiai
klostosi įvykiai vertybinių popierių
rinkose, todėl galima tikėtis vartojimo
augimo.

Vidutinis darbo užmokestis į ran-
kas antrąjį ketvirtį buvo 554 eurai – 10
eurų, arba 1,9 proc. didesnis negu pir-
mąjį ir 23 eurais (4,3 proc.) didesnis
negu prieš metus. Kainų lygis tiek ne-
kilo: palyginti su antruoju 2014 metų
ketvirčiu, jis sumažėjo 0,7 proc., o pa-
lyginti su pirmuoju šių metų ketvirčiu,
prekių ir paslaugų kainų krepšelis
pabrango 1,4 procento.

BNS

„Toshiba” nuostoliai auga, pardavimai mažėja

Sunkumų patiriantis Japonijos konglomeratas „Toshiba” per pirmąjį fi-
nansinių metų ketvirtį patyrė nuostolių, nes įmonės pardavimai su mažėjo iki
žemiausio lygio per dvejus su puse metų.

„Toshiba”, grynieji įmonės nuostoliai per tris mėnesius iki birželio siekė
12,3 mlrd. jenų (102 mln. dolerių). Ypač prastų rezultatų pasiekta „Toshiba” te-
levizijos, buitinių prie taisų ir asmeninių kompiuterių verslo sektoriuose.

Praėjusią savaitę įmonė pranešė per kovą pasibaigusius savo finan sinius
metus patyrusi 37,8 mlrd. jenų, t. y. 318 mln. JAV dolerių nuostolių. 

ELTA

VERsLO N AUJiENOs

euro ir kitų valiutų santykiai (2015 metų  rugsėjo 16 d.)

1 USD (JAV doleris) – 0,88 €
1 AUD (Australijos doleris) – 0,63 €
1 CAD (Kanados doleris) – 0,67 €
1 GBP (Didžiosios Britanijos svaras sterlingų) – 1,37 €
1 NZD (Naujosios Zelandijos doleris) – 0,56 €

Kinai antrąkart apžiūrėjo pieno ūkius. 
greitas.eu nuotr.Gintaro žaliava T. Urbelionio (BFL) nuotr. Cha.lt nuotr.
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Omaha, Nebraska

Neužmirštama kelionė nuo Pučionių iki Lembudžių
JONAS ŠARKA

Rašyti šia tema mane paragino net dviejų „botagų”
kirčiai tą pačią dieną. Vienas jų –  Viktoro Jautoko
straipsnis ( „Draugas”, birželio 27 d., 3 psl.), o antras
– tai laiškutis iš Draugo fondo pirminin kės Marijos Re-
mienės. Ji atsiuntė man iškarpą iš Ukmergės rajono
laikraščio „XXI amžius” su geromis žiniomis apie mano
gimtą Veprių mies telį su mažu ranka rašytu prie du:
„Jonai, parašyk į ‘Draugą’ savo jaunystės prisimini-
mus. Moki rašyti, ir tai visada įdomu”.

Aš sutikau Mariją, kai buvome dar visai jau-
ni, arklių traukiamoje ko lonoje vežimų, su
kaupu prikrautų maišų, ant kurių sėdėjo ska-

ruotos mo terys ir kyšojo mažų vaikų gal vu tės. Tų ve-
žimų savininkai buvo Ma rijos tėvas Bareika, gen.
Jono Kron kaičio tėvas Jonas Kronkaitis, Sr., jums ge-
rai pažįstamos Sofijos Jelio nienės tėvas Mimavičius.
Prie tos ko lonos prisijungėme ir mes – dviem veži-
mais keliaujanti Šarkų šeima. Netrukus pasiekėme
Viliukų mišką,  kuriame slapstėsi rusų banditai.
Aukš čiau paminėti pabėgėliai greitai susiorgani-
zavo gynybai. Abiejose ve ži mų pusėse žingsniavo vy-
rai, ran ko se sugniaužę pistoletus, karinius ar me-
džioklinius šautuvus. Viename ve žime gulsčia tūnojo
policininko uniformą dėvintis jau pagyvenęs vyras,
ranką uždėjęs ant lengvojo kulkosvai džio buožės. Tai
buvo nuovados virši ninkas Kronkaitis. Grioviu pa-
lei pirmos rūšies vieškelį Kėdainiai-Uk mer gė neši-
nas 45-o kalibro vokišku lugeriu, truputį išsigandęs,
žolę braukė šešiolikmetis vaikėzas – šių eilučių au-
torius Jonas Šarka, jaunesnysis. Tas miš kas buvo
apie 12 km į vakarus nuo Ukmergės, abipus minėto
vieškelio. Įvykio laikas – 1944-ieji, liepos mė nuo. Tai
buvo laikas, kada prasi dėjo pagrindinis Lietuvos gy-
ventojų traukimasis nuo artėjančio rytų fronto. 

Banditai tos kolonos nelietė. Aš tuomet buvau
įsitikinęs, kad banditus prilaikė mano nešamas lu-
geris, bet tos minties turėjau atsisakyti, kai mano tė-
tis vėliau atskleidė tikrą tie są, kad tų banditų būriui
priklausė rusas belaisvis Aleksandras, dirbęs mūsų
ūkyje, kuris su jo žinia prisijun gė prie Viliukų miš-
ko bandos. Tėtis jam buvo leidęs išsinešti visą paltį
lašinių ir sutarė, kad jei kada nors jam teks apleis-
ti Pučionis, banditai jį praleistų. Atrodo, kad Alek-
 sandras savo pažadą išpildė.

Negaliu nepaminėti dar vieno svarbaus dalyko,
kad kolonai pasie kus miško pakraštį, prie mūsų pri-
sijungė Viliukų miško girininkas Anta nas Zapa-
rackas. Mat mums privažia vus prie girininko sody-
bos, koloną su laikė Antano žmona, su ašaromis
akyse aiškindama, kad jos vyras slapstosi nuo ban-
ditų rugių lauke – iššoko pro miegamojo langą, kai
rusai buvo atėję jo ieškoti dėl nelabai draugiškų su-
metimų. Mano tėtė pašaukė giri ninką iš rugių lau-
ko, padėjo jam pa kinkyti arklį, paskubomis pa-
krauti vežimą. Į jį įsisodinę dar gerai ne aprengtą pen-
kiametį sūnelį Algiuką, jie prisijungė prie nekant-
riai lau kian čios pabėgėlių kolonos. Aš ma nau, kad
daug kas turbūt girdėjęs apie Zaparackų šeimą. Tai
tie patys Detroito Zaparackai, daug nusipelnę lie-
tuvybės palaikymui.

Po dviejų dienų kelionės ta keista kolona pasi-
ekė Nemuno upę.

Netoli Veliuonos, keltu persikėlę per Nemuną,
prie miškelio ant sodriai žaliuojančios pievos apsi-
stojome nakvynei. Pavakarieniavę visi bema tant su-
migom. Iškinkyti, nepririšti, bet supančioti arkliai
godžiai rijo žo lę. Beveik pamiršau paminėti, kad prie
jų prisijungė ir mūsų karvytė, kurią išvažiuojant iš
namų tėtis pa sirinko iš dešimties kitų melžiamų kar-
vių, kad maži vaikai nepritrūktų pieno. Karvytė
kantriai, visuomet teik dama pakankamai pieno,
mus lydėjo į Rytprūsių žemę iki tol, kol savo kelio-
nę į Vakarus buvom priversti tęsti traukiniu. Tą va-
karą nemie gojo tik nuovada Kronkaitis, kuris pir-
mas turėjo budėti prie savo kul ko svaidžio. (Tiesa, dar
nepasibaigus pa mainos laikui, prie jo saldžiai už-
migo). Jau gaidžiams pradėjus giedoti mano tėtis nu-
budęs ėjo patikrinti arklių ir pamatė saldžiai krio-
kiantį sargybinį nuovadą, poną Kronkaitį. Mano tė-
tei tuojau kilo pagunda iš krėsti mažą pokštą. Jis la-
bai atsargiai nuo vežimo nukėlė lengvąjį kul kosvaidį

ir pakišo po vežimu. Anksti rytą, saulei vos patekė-
jus, daugumą miegančių bėglių staiga pažadino gar-
sus nuovados balsas: „Kur mano kulkosvaidis, kur
mano kulkosvai dis? Po velnių, kur mano kulkosvai -
dis?” Iš savo guolio po vežimu pirmas pašoko mano
tėtis ir su kipšiška šyp sena veide pradėjo „ieškoti”
kulkosvai džio. Truputį pavaikščiojęs aplink vežimus
jis tą Kronkaičio kulkosvai dį „surado” ir „apkaltino”
to ginklo savininką, kad jis gal pats per miegus jį ten
pakišęs. Mes, jo vaikai, tuojau supratom, kieno dar-
bas tai buvo, nes panašių „šposų” jis iškrėsdavo ir
anks čiau. (Nuostabu, kad žmogus, palikęs tiek kru-
vinu prakaitu uždirb to turto ir savo seną tėvelį Pu-
čionyse, dar sugebėjo praskaidrinti savo ir ki tų nuo-
taikas sveiku humoru). Tačiau tėvas nepasižymėjo
dideliu iškalbingumu – nemėgdavo viešai kalbėti. Try-
li kos šimtų puslapių storumo knygoje „Vepriai”
1150-jame puslapyje  parašyta: „Išli kęs ir pasakojimas
apie tai, kaip sykį, Prezidentui A. Smetonai lankantis
Vep riuose, viršaitis taip susijaudi nęs, kad jam žadą
užkandę; atsistojo sakyti sveikinimo kalbos ir nepra -
ta rė nė žodžio”. Mano teta Ona dar pri siminė, kad Pre-
zidentas labai taktiš kai nuramino mano tėtį, tarda-
mas: „Tamsta viršaiti, man patiko, kad pats apie mane
nepasakei nieko gero, bet svarbiausia, nieko blogo”.
Tada visi gana karštai paplojo  – gal ne tiek  Prezi-
dentui, bet daugiau savo viršai čiui. Jis po to teisinosi,
kad jį su trukdė pirmas sveikinimo žodis „Eksce-
lencija”, kurio jis niekaip ne galėjo prisiminti. Tą svei-
kinimo kal bą tuomet pasakė jos autorius, vir šaičio
sekretorius Jonas Pečiulis, tetos Onos vyras.

Pasiekus Rytprūsius mūsų ir Kronkaičių keliai
išsiskyrė – kol, karui pasibaigus, vėl susitikom Ha-
 nau pabėgėlių stovykloje. Ten, man įsijungus į skau-
tišką veiklą, teko būti jaunųjų skautų draugovės drau-
ginin ko Kęstučio Valantiejaus pavaduotoju, kurioje

skautavo ir Jono Kron kaičio sūnus Jonas, vėliau
Amerikos kariuomenėje pasiekęs pulkininko laips-
nį, o dar vėliau tapęs Lietuvos kariuomenės vadu ir
ilgainiui pa keltas iki generolo majoro. O man, dve-
 jus metus tarnaujant Amerikos kariuomenėje, pavyko
užsitarnauti tik du „makaronus” (Lietuvos kariuo-
menėje – puskarininkis). Su Marija Remiene (tuomet
Bareikaite) ir jos šeima likimo irgi buvom išskirti
Rytprūsiuose, kol  po metų vėl susitikom toje pačio-
je Hanau DP stovykloje, kur mokėmės lietuvių gim-
nazijoje, skautavom  – stovyklavom, dai na vom prie
laužo. Ją ne mažiau už ki tus gerbiu už didžius dar-
bus lietuvybės labui čia ir mūsų Tėvynėje Lie tuvoje.
Turbūt jaučio kailio neužtektų išvardinti jos nu-
veiktus darbus. Lietuvos vyriausybė, įvertinus jos
nuo pelnus, jai skyrė premiją, kurią ji paskyrė šalpos
bei kultūriniams reikalams. Minis tras pirminin-
kas Andrius Kubilius ta pro ga yra pasakęs: „Jei dau-
giau būtų tokių pasišventusių žmonių kaip  M. Re mie-
nė, išeivija klestėtų ir būtų mums pavyzdys.”

Turbūt mažai kas yra negirdėjęs ir apie skautų
veikėją, „Draugo” bendradarbę,  „dūzgiančią bitę” –
Sofiją Je lionienę-Mimavičiūtę. Ne pasaky čiau kaip il-
gai, bet ir ji su tėvais buvo dalimi tos unikalios, iki
dantų ginkluotos čia aprašomos pabėgėlių ko lonos.
Manau, kad ir ji galėtų patvirtinti vieną iš mano at-
minties neiš dilusį atvejį kolonai ilsintis prie Ne muno.
Pakartosiu savo viename laiš ke „Draugui” minėtą
nuotykį apie jau nąjį Algiuką Zaparacką – kaip jis su-
kūrė žodžius ir melodiją trumpai dainelei. Besisu-
kiodamas tarp pusryčius ruošiančių moterų jis už-
trau kė: „Mergužėlė gražią dainą pa dai nuoti gali”. Tą
dainelę jis sukūrė turbūt įkvėptas vakarą prieš tai
prie laužo dainuojančių kolonos dalyvių. Štai tos dai-
nelės melodija:

Keturios adjutantės Hanau skautų stovykloje 1946 m. (iš k.): Lilija Lukoševičiūtė, Marija Bareikaitė-Remienė, Roma
Šadauskaitė-Gruz dienė. Priekyje klūpo Adelė Žiubikaitė-Šmitas.
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Manau, kad ne vienas „Draugo” skaitytojas pri-
simins A. Zaparacko ap rašymus apie JAV prezi-
dento ke lionę į Latviją, Rusiją ir kitur, berods, 2005
metais, kur Zaparackas keliavo kartu kaip mūsų
dienraščio korespondentas.

Klausą ir balsus turėjo turbūt vi si kolonos da-
lyviai; vien tik iš aštuo nių Šarkų šeimos narių visi
galėtume tuo pasigirti. Mano brolis Vincas, tuomet
studijavęs Dotnuvos Žemės ūkio akademijoje, buvo
tikra dainų skrynia – jis mokėjo ir dar moka dau-
gybę įvairiausio žanro dainų. Tiesa – jis man pri-
minė – į koloną jis pateko tik kažkur prie Kėdainių.
Kažkokiu būdu mūsų tėtei pavyko telefonu su juo
susisiekti ir susitarti  dėl susitikimo vietos. Šis už-
davinys teko mano jaunesniajam broliui Vytui, ku-
ris, ve dinas dviračiu, laukė Vinco Kėdainių cent-
re. Ten prie Vytauto buvo prisistatęs kažkoks „il-
gapirštis”, norėjęs iš jo atimti dviratį. Laimei, pa-
čiu laiku pasirodė akademijos studentas, brolis Vin-
cas ir dviratį išgelbėjo. Tą dviratį dalindavomės ir
kartais dėl jo susipešdavom visi trys broliai. Pa kai-
 tomis mes tuo dviračiu atlikdavom įvai rius užda-
vinius, dažniausiai žvalgybos reikalais. Bet taip
pat – surasti tinkamas vietas nakvynei, pas ūki-
ninkus gauti pašaro arkliams ir mūsų karvytei ar
nudumti į artimiausius miestelius nupirkti cuk-
raus, druskos bei kitokių kasdieninių reikmenų.
Efektin giausias „pinigas” būdavo lašiniai, kurių
mano tėtis pasirūpino iš namų prikrauti į vežimus
kiek tik vieta lei do. Atsimenu, kad mama po dve-
jų metų jau gyvenant Hanau pabėgėlių stovykloje,
menką maisto davinį pa riebindavo pageltusiais la-
šiniais iš Lietuvos. Juos vertindami labiau už auk-
są, lagaminuose tampydavom ke liaudami trauki-
niais, sunkvežimiais ar arklių tempiamais vežimais.

Gal dvi dienas pastovyklavę prie Nemuno, vėl
išgirdę iš rytų ateinan čius patrankų garsus, visa
aukščiau aprašyta kolona patraukėm link Ša kių.
Pakeliavę dar penketą kilometrų, atsiradome prie
Lembudžių vienkie mio, iš kur išsiskirstėm pas skir-
tingus ūkininkus nakvynei. Šarkų ir Za parackų šei-
mos apsistojom pas tvirtą ir labai malonų bei sve-
tingą ūkinin ką Urbaitį. Nakvynė pas Urbaičius pa-
virto į dviejų savaičių stovyklą, kur miegodavome
ant šieno kūgių, kir tome rugius, šienaudavom, pri-
žiū rėdavom Urbaičių bei savo gyvulius. Netruko-
me susidraugauti ir jautė mės kaip giminės. Dėl jų
aš netikiu už Suvalkijos ribų įsigalėjusiu mitu, kad
suvalkiečiai esą išdidūs ir šykš tūs žmonės.

Atėjus laikui trauktis toliau į vakarus, prie
mūsų prisijungė Urbai čių Vincas ir Marytė su vien-
kinkiu vežimu. Amerikoje Vincas apsigy ve no Cle-
velande, kur pasižymi lietuviš koje veikloje pri-
klausydamas chorui, remdamas skautų veiklą ir kt.
Ne kar tą jį teko sutikti skautų stovyklose, dainų ar
šokių šventėse. Dar vis laukiu jo išpildant pažadą
apsilankyti Omahoje. O Vinco sesuo Marija su mai-
nė žiedus su anksčiau minėtu ben drakeleiviu iš Pu-
čionių ligi Lem budžių – Stasiu Raupėnu. Tai mi-
šinys skaudžių bei malonių prisiminimų, kurie iš
dalies panašūs į daugumos Antrojo pasaulinio
karo iš Lietuvos išvietintų tautiečių...

Dabar jaučiuos nors kažkiek iš pildęs Marijos
Remienės-Bareikaitės raginimą rašyti į „Drau-
gą”. Tiesa, atsi tiktinai į rankas pakliuvo dar vie nas
jos paraginimas rašyti – sveikinimas 2011 m. iš-
vakarėse: „Jonai, pui ku, kad esi nagingas ir moki

padaryti suolus, bet pirmoje eilėje plunksna. Ne-
pamiršk jaunų dienų,  kai buvome patriotais”. Esu
didžiai dėkingas Ma rijai už raginimus nepamiršti
plunks nos, bet, tikėkite, man būtų sunku pamiršti
daryti suolus, taburetes, žvakides, rėmelius, smūt-
kelius, kryželius, dėžutes papuošalams bei kito-
kius banaliukus. Apskritai, ma nau, esu geresnis me-

džio drožinėtojas negu
plunksnos stumdytojas.
Visokių yra – visokių rei-
kia. Dažnai pasijaučiu
esąs nei pagautas, nei pa-
 leistas ir prisibijau, kad
iš didelio rašto neišei-
čiau iš krašto. Sudedant į
krūvą būtų galima pasa-
kyti, kad artė jant prie
kiemo vartų iš manęs be-
liko nei rogės, nei ratai...

Priedas – epilogas

O kaip gi mes, Šarkų
šeima, pakliuvome į tą
nepaprastą, sakyčiau,
keistą vežimų vilkstinę, į
čigonų ta borą panašią?
Kokios aplinkybės pri-
 vertė mus palikti mano
gimtinę – Pučionis? Ne-
manau, kad tai buvo iš

anksto stropiai suplanuotas ar ap galvotas žingsnis.
Tikiuos, kad skai tytojas atleis, kad šią skiltį dedu ne
pradžioje aprašymo, kaip gal turėjo būti, o gale. Mat
jaučiau, kad daug kam patenkinčiau žingeidumą
trum pai paaiškindamas kas, kaip ir kada mano tė-
vus tuomet privertė daryt tai, ką jie padarė.

Pirmiausia, mano tėtis buvo „liau dies prie-
šas”. Tokį titulą jis užsitarnavo pirmosios bolševi-
kų oku pacijos metais, kadangi turėjo 50 ha žemės ūkį
ir samdė žmones ją dirbti. Antra, Smetonos laikais
ir prie vokiečių jis tarnavo Veprių valsčiaus vir-
šaičiu, kas jį padarė dar aršesniu sovietinės valdžios
priešu. Jis buvo įtrauktas 1941 m. birželio 14 d. į są-
rašą trėmimams į Sibirą, bet kažkieno dėka laikinai
buvo išbrauktas ir perkeltas į kitą. Visa tai jam aiš-
kiai buvo pakankama priežastis nepasilikti savo že-
mėje iki antros rusų okupacijos. Tą nuosprendį pa-
si traukti paspartino netikėtas įvykis.

Vieną ūkanotą 1944 m. liepos rytą iš Vengrių
miško pasirodė vienkinkis vežimukas, apsuptas
net keturių kapi šonais apsidengusių vyrų siluetais.
Aš buvau pirmas iš namiškių juos pastebėjęs nuo už-
pakalinių kiemo vartų. Vienas iš jų, atsiskyręs
nuo ve žimėlio ir priartėjęs prie manęs ru siškai pa-
prašė pašaukti ūkio šeimininką – „gospadin”. Išta-
ręs „da, to varišč” skubiai ėjau link gyvenamojo
namo. Tuo metu iš namo išėjo bene trys vyrai (vie-
nas iš jų buvo Stasys Raupėnas, jau iš vakaro pas
mus atvykęs ir prisidėjęs prie aukščiau aprašytos
kolonos). Nuo vartų juos pamatęs rusas nuskubėjo
pas savo sėbrus prie vežimo ir, apsukę arkliu ką, visi
nudūlino atgal į mišką. Tai buvo antras skambutis,
kad laikas apleisti Pučionis. Pirmieji skambučiai
buvo jau ne pirmą dieną iš rytų ateinantis vis gar-
sesnis patrankų dundesys. Per mūsų radijo priim-
tuvą, angliškąjį „Medator”, girdėjosi šiurpios žinios

iš Maskvos, kad Vil nius
jau „išlaisvintas”. Jas
lydėjo dvidešimt vienos
patrankos salvės ir kar-
tūs žodžiai – „Smiert ne-
miec kim zachvačikam”
(mirtis vokiečiams už-
grobikams). Tas mūsų
radijas tu rėjo ir trumpų
bangų juostą, kurio mis
klausydavomės trans-
liacijų iš daugelio kraš-
tų, įskaitant ir lietuvių
kalba iš Vatikano. Tą
lemtingą popie tę baigę
pakrauti vežimus, vieną
traukiamą Bėrio ir Kaš-
tano, o antrą Kumelės,
palikome Pučionis ir
dauguma iš mūsų nie-
kuomet į ten nebegrį-
žome. Mūsų senelis Jus-
tinas Šar ka griežtai at-
sisakė palikti savo na-
 mus. Jis tuomet jau

buvo peršokęs 80-tį ir jo „amžius artėjo prie vartų”,
kaip būdavo sakoma. Jis vienas pa liko prižiūrėti tris
arklius, apie tuzi ną karvių, bandą avių, nemažą būrį
įvairių naminių paukščių. O Dieduką saugoti pali-
ko toks mielas šunelis Kudlius ir ne toks mielas, bet
labai budrus buldogas Cimas, kurį netru kus banditai
nušovė. Diedukas gyve no dar apie dvejus metus, pri-
žiūrimas dukters Veronikos su trimis pa augusiais
vaikais.

Pavažiavę apie du kilometrus, nakčiai apsisto-
jome pas gimines Lie pelių kieme. Kitą rytą pasi-
leidome toliau. Vos išvažiavus įvyko nelaimė, kuri
vėliau tapo laime, išgelbėjusia mus iš didesnių ne-
malonumų. Vien kinkiu vežimu važiavome sesuo
Janė, brolis Vytautas ir aš. Kartu pintinėje uždaryti
keliavo ir du maži lapiukai, kuriuos dovanų iš kaž-
kieno buvome gavę prieš apleidžiant Pučionis. Vy-
 tautui neatsargiai pradarius pintinės dangtelį, tie
gyvūnėliai išspruko lauk. Vienas iš jų kažkodėl pa-
sirinko  pa bėgimo kelią šokdamas ant kumelės nu-
garos. Tai labai išgąsdino mūsų ku melaitę. Ji stai-
ga metėsi į šoną, ve žimą apversdama į griovį ir pati
į jį įvirtus. Laimei, niekas iš mūsų nebuvom sužeisti.
Gal po valandos, su kitų pagalba, iš griovio atkėlę
kumelę, susikrovę iš vežimo išvirtusius mai šus su
miltais ir lašiniais, jau be lapiukų, artėjome prie
mano rašinio pradžioje aprašytos kolonos su Kron-
 kaičių, Bareikų ir Mimavičių šeimo mis, pamažu rie-
dančios į vakarus Ukmergės-Kėdainių pirmos rūšies
vieškeliu.

Koplytėlė Vepriuose 1772 m. Baro konfederacijai atmin-
ti. Žmonių buvo praminta Baltuoju kryžium.

Tai karvytė, besigananti Pučionių pievoje, labai primenanti mūsų karvytę, lydėjusią
mus pasitraukimo metu. Autoriaus asmeninio albumo nuotraukos

Pripuolamai susitikę vienoje Vilniaus užeigoje 2000 m. (iš k.): gen. Jonas Kronkaitis,
Šarkų vaikaitis Paulius Šarka, Marta Šarkienė, p. Kronkaitienė ir Jonas Šarka.



12 2015 RUGSėJO 17, KETVIRTADIENIS DRAUGAS

– Gal pradėkime šį pokalbį nuo liaudies išminties, kuri
sako – gimei vienas, ir mirsi vienas... Nors nuolat gyve-
name labai arti vieni kitų, ši įžvalga neatsirado iš niekur...

– Ši išmintis yra dviprasmiška: ji turi pagrindą,
žinoma, bet, žiūrėkim – gimsta kūdikis ir po poros
sekundžių jis uždedamas motinai ant krūtinės;
arba jei žmogus supranta, kad miršta, dažniausiai
nori, kad kas nors būtų šalia. Ir jei nėra artimųjų,
tai pasikviečia bent medicinos seserį ar kokį kitą
žmogų... Taigi vienišumas nėra „privalomas daly-
kas”. Yra žmonių, kurie ne tokie socialūs, bet dau-
geliui iš mūsų reikia ir dvasinio, ir fizinio artumo
su kitu žmogumi.

– Bet vis dėlto taip jau yra, kad vienišumo mūsų gy-
venime daug. Tas artimo ryšio troškimas yra prigimtinis
dalykas, tačiau ar kartais mes ne pernelyg daug iš jo ti-
kimės?

– Kiek tenka susidurti su jaunais, artėjančiais
prie 30-ies žmones, nevedusiais ar netekėjusiomis,
jie išties bijo likti vieni. Ne šiandien ir rytoj, bet visą
gyvenimą. Neretai pasitaiko, kad ir susituokia ne dėl
to, dėl ko paprastai žmogus kuria šeimą, o tik no-
rėdami pabėgti nuo vienatvės baimės. Bet būna ir
tokių, kurie yra susituokę, augina vaikus ir vis vie-
na jaučiasi vieniši, nes nėra tarpusavio bendrumo.
Štai grįžta antroji pusė iš darbo ir tyli kaip užsiūta.
Kartu gal valgo ir miega, bet nepatiria tikro žmo-
giško ryšio. Taigi to pilnatvės jausmo niekas neuž-
tikrina – nei santuoka, nei kas nors kitas. Čia labai
svarbus paties žmogaus požiūris, kaip jis mato da-
lykus.

Galiu duoti pavyzdį. Kai buvome vaikai, neto-
li gyveno tokia panelė Šapytė – iki šiol jos vardo ne-
žinau... Jos sužadėtinis buvo žuvęs per karą, prieš
pat jų vestuves. Ji sąmoningai išliko netekėjusi iki
žilos senatvės. Mes visi žinojom, kodėl taip yra. Bet
įdomu tai, kad ji visai ir neatrodė vieniša – ją nuo-
lat supdavo daugybė vaikų (maitindavome cukrumi
skruzdėles, kurios įropodavo pro jos langą), ji pati

Nutylima tema: 
Ne tik jaučiuosi
– esu vienišas

Pokalbis su
tėvu Antanu Saulaičiu
apie vienatvės tamsą ir
baimę.

globojo visokius žmones, niekada neatrodė susi-
krimtusi ar nelaiminga. Ji pati sukūrė tokį pasau-
lį, kuriame kitiems miela buvo būti, ir, aišku, jai pa-
čiai. Tai tas pat ir šeimoje, ir be šeimos, ir vienuolijoj
– reikia surasti būdų, kaip susikurti ir kitiems su-
kurti gyvenimą, kuriuo galėtumei džiaugtis.

– Užsiminėte apie vienišumo baimę ir tai, kad ji kar-
tais mus įvaro į kampą ir priverčia daryti ne visai tikusius
sprendimus. Kaip įveikti, peržengti tą baimės fantomą ir
pamatyti, kad anapus jos irgi yra pasaulis, ir visai neblo-
gas, netgi labais geras.

– Man didelį įspūdį padarė vienos katalikiškos
gimnazijos gairės. Užstrigo vienas toks sakinėlis:
„Mes mielai bendraujame su kitais ir galime džiaug-
tis, būdami vieni”. Kitaip sakant – nebijome būti vie-
ni. Ir tai yra skirta paaugliams. Tai reiškia, kad juos
nuo 13 ar 14 metų moko suvokti, kad gal nebūtinai
visą gyvenimą būsi bendrijoje su triukšminga mu-
zika ir mobiliaisiais telefonais, bet kartais reikės pa-
čiam sugebėti ir dirbti, ir būti... Taigi čia toks geras,
nuoseklus žingsnis – ne kai baigi universitetą ir tik
tada pradedi apie tai galvoti, bet nuo mažens išmoksti
užsiimti pats vienas. Tada vienatvė neužklumpa kaip
staigmena ir nekelia tokios baimės. Nes žmogus bijo
to, ko nežino.

Be to, man atrodo, labai svarbu apie tai kalbėtis,
būti dėmesingiems kitų vienišų žmonių patirčiai. Aš,
pavyzdžiui, žiūriu, ką visame pasaulyje daro Baž-
nyčia – katalikų, protestantų parapijos, žydų ben-
druomenės... Jos turi įsteigusios klubus žmonėms,
kurie yra vieni, jauniems suaugusiems. Nepamenu,
ar yra ten nustatyta kokia nors amžiaus riba, bet tai
yra proga panašaus likimo žmonėms susitikti, eiti
drauge į koncertus, keliauti... Žinoma, vyksta ir dva-
siniai užsiėmimai, pokalbiai, rekolekcijos. Turbūt ne-
reikia sakyti, kad kartais tokioj draugijoj sutinka-
mas padorus žmogus, su kuriuo galbūt sukuriamas
gyvenimas, užuot ieškojus autobusų ar traukinių sto-
ty...

Svarbu aktyviai stengtis tą baimę įveikti, ne-
sėdėti ir nedejuoti.

– Ir labai darnių šeimų sutuoktiniai neretai pastebi,
kad net jei ir yra labai artimas tarpusavio ryšys, suprati-
mas, tas tobulos vienybės troškimas vis viena lieka ne-
pasotintas...

– Mes trokštame tos pilnatvės visose gyvenimo
srityse. Prisimeni tą A. Rubliovo „Šventosios Tre-
jybės” ikoną, kurioje pavaizduoti trys vyrai, sėdin-
tys prie vieno stalo? Jie yra tobuloje vienybėje, nes
visas jų dėmesys sutelktas į vienas kitą. Tad jeigu
mes tikime, kad esame sukurti pagal Dievo pa-
veikslą, turime atpažinti, jog tas troškimas, gyve-
nantis mumyse, yra tokios pat kilmės. Būti vienam,
suprastam, visai priimtam – ryšio be jokių kliūčių,
trūkumų, užuolankų. Tai normalu. Bet mes taip pat
norim, kad saulė šviestų kiekvieną dieną, o būna ir
lietingų savaičių. Tada prisimename praėjusias
saulėtas dienas ir žvelgiame į priekį. Reikia sveikai
priimti   savo,  kito  ribotumą.  Ir  nepamiršti,  jog
bend rystę žmonės sukuria patys, ji neateina iš kito,
ji visų pirma ateina iš manęs, nes trokštu su kitais
žmonėmis, su kitu žmogumi kuo nuoširdžiau ben-
drauti ir taip rasti ramybę bei džiaugsmą. Viskas nuo
to ir prasideda – ne laukti, kol būsi priimtas, bet pa-
čiam kitą priimti.

– Yra sakoma, kad pats intymiausias vienybės išgy-
venimas galimas žmogaus ryšyje su Dievu. Ar iš tiesų yra
taip, ar tai irgi tik žmogaus troškimų projekcija?

– Kiek žmogiškai įmanoma, manau, jog tai tie-
sa. Galime skaityti apie kai kurių šventųjų gyveni-
mus, ne nusaldintus aprašymus, žinoma, – tokių,
kaip Teresė Avilietė, kuri buvo nepaprastai gabi, iš-
silavinusi moteris, jaunystėje gana „triukšminga”,
bet išgyveno ypatingą Dievo artumą. Manau, kad mes
irgi galime išgyventi tas akimirkas, kai žmogus pa-
junta vienybę su Dievu, kūrinija, žmonėmis, kai vis-
kas tarsi susijungia į darnų vienį.

– O gal tai yra saviapgaulė? Juk Dievas nepalieka nu-
trenkęs purvinų batų, nebamba pavargęs, nesibara už pri-
svilusius blynus... tada lengva sudėti į jį savo lūkesčius...

– Yra sunku. Todėl, kad mums sunku patikėti,
jog Dievas gali žmogų mylėti besąlygiškai. Mes pa-
prastai pasistatome tvorą ir jo nepraleidžiame. Ne-
kenktų prisiminti, jog toji tvora būna statyta mūsų,
o ne jo, – noriu, bet ir bijau, kad kas nors mane pa-

žintų iki galo. Arba noriu atiduoti save kitiems, bet
bijau, jog būsiu išnaudotas.

Žinome, kad buvęs Amerikos prezidentas Ronald
Reagan labai gražiai sugyveno su savo žmona. Kar-
tą žurnalistai jos paklausė, ar ji galėtų pasakyti, kad
vedybos – tai kai kiekvienas sutuoktinių atiduoda ki-
tam 50 procentų savo pastangų – vienas 50, kitas 50,
ir išeina visas 100. Ji atsakė – ne. Kiekvienas turi ati-
duoti 100 procentų, tada santuoka bus visavertė.

– Noriu jums paskaityti trumpą pasakojimą žmogaus,
laimėjusio dvikovą su vienatvės baime: „Aplinkui mane vi-
sada buvo daugybė žmonių – draugų ir bičiulių, pažįsta-
mų ir bendradarbių. Tačiau ėjo metai, ir aš jaučiausi vis
vienišesnis, nes tarp jų nebuvo mano žmogaus. Tiesą sa-
kant, gyvenimas tiek apkarto, kad darėsi beveik nebepa-
keliamas. Ta kilpa vis veržėsi, kol atėjo laikas susitikti akis
į akį su faktu, jog esu vienas. Ir greičiausiai būsiu. Turė-
jau visiškai su tuo sutikti, antraip – galas. Tą akimirką, kai
tai priėmiau, perėjau per klaikiai skaudžią tamsą, ir... at-
sidūriau kitoje jos pusėje. Negalėčiau sakyti, kad ten, kur
atėjau, buvo labai linksma. Ne. Bet buvo šviesu ir ramu.
Tai pavadinčiau totaline taika”.

Kaip pakomentuotumėte tokį išgyvenimą, tėve? Gal
iš tiesų susitaikyti su tuo, ką turi, yra kelias?

– Visokios ramybės pradžia yra tiesa. Pripažinti,
jog esi tokios būklės, tai atidaryti sau vartus, kad ga-
lėtumei eiti pirmyn. Užuot apgailestavęs, jog nėra ki-
taip, vertink tai, ką turi dabar. Kaip kad žmogus, ku-
ris prarado koją. Gali visą likusį gyvenimą dėl to de-
juoti, arba išmokti normaliai gyventi su viena koja.

Viena Teisės universiteto studentė parašė kur-
sinį darbą apie vienatvę ir vienišumą. Ji surinko mi-
tus apie vienišus žmones – surado tokių gal dešimt.
Pavyzdžiui: „Laimingas žmogus gali jaustis, tik gy-
vendamas dviese”; „poros nemėgsta vienišų žmonių”;
„kas iki 35-erių yra nevedęs-netekėjusi, aplinki-
niams sukelia tik pašaipą ir gailestį” ir panašiai. Be-
skaitydamas tą darbą pagalvojau – kiek daug vis dėl-
to priklauso nuo mūsų, kitų, kurie supame vienišus
žmones; labai greitai kitą gali „nurašyti”, užklijavęs
jam vieną iš tokių „mitų”. Mes tą žmogų žlugdome,
nepriimdami jo kaip visaverčio.

– Bet jei žmogus pats į save žiūrės kaip į nevisaver-
tį, kiti irgi neskubės galvoti kitaip...

– Taip, dažniausiai, deja, taip ir būna. Todėl labai daug
kas priklauso ir nuo paties žmogaus pastangų – tie-
siog atsistoti tiesiai, eiti pirmyn, ir kiti žmonės at-
silieps kitaip. Reikia pasakyti, kad labai dažnai at-
sitiesti nepadeda patys artimiausi žmonės. Jei duk-
ra yra viena, neišteka, tai tėvai, rūpindamiesi, kad
ji neliktų „senmergė” visą gyvenimą, kasdien po ke-
lis kartus ją graužia, akina, skatina, ieško „piršlių”,
ir tai dar labiau uždaro žmogų.

Mane visada jaudina statistika, kad Lietuvoje net
40 procentų moterų, turinčių per 30 metų, yra vie-
nos – arba išsiskyrusios, arba netekėjusios, arba ofi-
cialiai nesusituokusios. Apie vyrus, beje, tokios
statistikos neužklupau. Tai labai didelis procentas,
ir tikrai reikia tuo rūpintis. Tai jau nebėra asmeni-
nis klausimas, o visuomeninis.

– Kiekviena lazda turi du galus. Jei vienišumą išgy-
venančiam žmogui pasakysi apie vienatvės privalumus, jis
jei nesupyks, tai bent pagalvos, kad nieko apie jo būklę ne-
supranti. Ir vis dėlto tų teigiamų dalykų yra, tik kaip išmokti
juos vertinti...

– Yra žmonių, kurių vienišumas tikrai duoda
daug vaisių. Pavyzdžiui, kuriantys žmonės, meni-
ninkai, dvasininkai... Tiesa, tai yra maža dalis vi-
suomenės, bet gal kartais pasidomėti jų gyvenimu
būtų verta. Kartą skaičiau vieno kunigo maldas, pa-
rašytas gal prieš 50 metų. Žinome, kunigo gyvenimas
labai pilnas įvykių – visą dieną pamaldos, susirin-
kimai parapijoj, įvairios kitų žmonių šventės... Visi
po tų renginių, pamokėlių, švenčių išvažiuoja namo,
o jis sugrįžta į kleboniją ir yra vienas. Būna su šim-
tais vaikų, kurie nėra jo ir panašiai. Toje maldoje jis
rašo, jog sunkų savo vienišumą jis mielai aukoja žmo-
nėms, su kuriais bendrauja, kuriems save atiduoda.

Arba – visi mėgstame skaityti Thomą Mertoną,
kuris buvo trapistų vienuolis, taigi – gyveno itin už-
darą gyvenimą. Ar galėtume pasakyti, kad jo vie-
natvė buvo nevaisinga?

Kalbėjosi Elvyra Kučinskaitė
Bernardinai.lt

Skaitykite ,,Draugą” greičiau! www.draugas.org
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� Vyras ieško žmonių priežiūros darbo pa-
keitimų. Tel. 773-757-9666. 

� Moteris ieško žmonių priežiūros darbo
su gyvenimu. Didelė darbo patirtis, mini-
mali anglų kalba, nevairuoja. Gali pakeis-
ti savaitgaliais. Tel. 773-940-5264.

� Darbšti moteris ieško žmonių priežiūros
darbo su gyvenimu. Geros rekomendaci-
jos ir gera anglų kalba. Tel. 773-329-
9918. 

� Moteris ieško senelių priežiūros darbo
tris ar keturias valandas per dieną. Tel. 773-
387-7232.

� Vyras ieško žmonių priežiūros darbo. Gali
pakeisti tik savaitgaliais. Tel. 773-600-
2887 arba 773-387-7232.

� Medikė ieško pagyvenusių žmonių prie-
žiūros darbo su gyvenimu bet kurioje
valstijoje. Legalūs dokumentai, rekomen-

dacijos. Siūlyti įvairius variantus. Tel. 773-
280-3421 

� Vyras ieško žmonių priežiūros darbo su
gyvenimu ar pakeitimų. Legalūs doku-
mentai, vairuoja, patirtis. Tel. 312-307-
4619. 

� Moteris, turinti daugiametę slaugos
darbo patirtį, ieško žmonių priežiūros dar-
bo su gyvenimu. Siūlyti įvairius variantus.
Tel. 630-280-1347. 

� Moteris ieško žmonių priežiūros darbo
su gyvenimu. Patirtis, legalūs dokumentai.
Tel. 954-541-0201.

� Moteris ieško žmonių priežiūros darbo,
galimi pakeitimai. Siūlyti įvairius variantus.
Tel. 773-615-5235. 

� Sąžiningas, vairuojantis vyras ieško se-
nelių priežiūros darbo. Siūlyti įvairius va-
riantus. Tel. 708-307-5383 

„Concise encyclopaedia 
of Lithua nian Minor” 

Šios knygos tikslas yra išsaugoti istoriją ir kultūrinį paveldą krašto, iš kurio kilo
Mažvydas, Donelaitis ir Vy dūnas, kur buvo išspausdinta pir ma lietuviška knyga ir
pirma lietuviška gramatika, krašto, kuriame kny  gos buvo spausdinamos spaudos
draudimo laiku ir knygnešių slaptai gabenamos į Didžiąją Lietuvą. No rint pasiekti
didesnį skaitytojų skai čių ši knyga yra išleista anglų kalba.

Knygą išleido: Mažosios Lietuvos Fondas (MLF – JAV ir Kanada) ir Mokslo ir encik-
lopedijų leidybos centras (Vilnius), 2014. 656 puslapių, iliustracijos, žemėlapiai, ISBN
978-5-420-01746-3

Knygos išleidimą finansavo
MLF rėmėjai ir Lietuvių Fondas.

Knygą galite įsigyti ,,draugo” knygynėlyje. Kaina – 50 dol.
Illinois valstijos pridėtinės vertės mokestis – 9,25 proc., persiuntimas paštu – 5 dol. 

4545 West 63rd Street, Chicago, Illinois 60629;
tel. 773-585-9500; el. paštas: administracija@draugas.org

PO DiEVO sPARNU

ĮVAirūS

Šventoji Jėzaus Teresė Avilietė:
Vidinės pilies buveinė

RENATA ŽIŪKAITĖ

Šiemet sukako 500 metų nuo didžios
mistikės, karmelitų vienuolijos refor-
matorės bei naujų vienuolynų steigė-
jos šv. Teresės Avilietės gimimo. Ta pro-
ga prieš metus pakartotinai buvo iš-
leista jos  knyga ,,Vidinės sielos buvei-
nė”.

Nors knyga parašyta prieš 450
metų, ji yra aktuali šiandien ne
tik vienuoliams, bet ir kasdie-

nybėje gyvenantiems pasauliečiams.
Knygo je žmogus yra lyginamas su
krištoline rutulio formos pilimi, kurios
viduje yra be galo daug buveinių. Pi-
lies sienos saugo savyje patį bran-
giausią perlą – žmogaus sielą. Tarp šių
buveinių yra pats giliausias kambarys,
kuriame siela susitinka su Dievu ir il-
sisi Jame. Ši metafora labai svarbi ir
pasauliečiams, nes už pilies sienų
nuolat vyksta mūšiai, puldinėja prie-

šai. O vidinėse pilies buveinėse siela
jaučiasi saugi Dievo prieglobstyje. Ji
girdi savo Ganytojo balsą ir gali pasi-
ilsėti Jo akivaizdoje. 

Knygoje Teresė mini septynias
buveines, septynias maldos pakopas,
kuriomis siela yra vedama į vis didesnį
Dievo artumą. 

Pasak šventosios, žmogus, kuris
yra užsiėmęs tik buitiniais, pasaulio
rūpesčiais, o neturi laiko maldai, yra
panašus į paralyžiuotąjį. Jis turi kojas
ir rankas, bet negali pasijudinti. Die-
vas žmogų labai išaukštino virš visų
kūrinių, Jis pats žmoguje pasilieka, bet
jei siela nesimelžia jokia malda, ji
tampa panaši į šliužą, negalintį pakilti
virš žemės. 

Siela, kuri ryžtasi įžengti į savo
vidų, patiria didelių malonių ir pa-
guodų. Ji visai nebetrokšta pasisotin-
ti pasaulio malonumais ir džiaugs-
mais. Teresė pateikia pavyzdį su šilk-
verpiu drugeliu. Iš pradžių jis būna pa-
prastas mažas vikšras, kuris graužia
šilkamedžio lapus ir tuo pačiu iš savęs
verpia šilko siūlus, kuriuos vynioda-
mas aplink save pasistato ankštą na-
melį-kokoną ir jame užsidaro. Tame
namelyje jis miršta, kad vėliau iš jo iš-
skristų balta mažutė peteliškė. Baltas
kokonas yra paties Kristaus metafora,

kuriame pasislepia siela. Čia ji mirš-
ta pasauliui, kad Dievo perkeista ga-
lėtų išskristi kaip peteliškė. 

Vis gilesnėse buveinėse sielos pa-
tiria taip pat ir sausrų bei didelių
kentėjimų. Tai reikalinga dėl didesnio
sielos nuskaistinimo. Kad Dievas ga-
lėtų vesti mus vis didesnio tobulumo
keliu, reikalingas didelis nusižemini-
mas, nuolankumas. Tai taip stipriai
prieštarauja šių dienų pasaulio dva-
siai, kuri skatina pirmauti, konku-
ruoti, būti sėkmingu, šauniu. Tačiau
būtent nuolanki siela, kuri pripažįsta
savo skurdą, menkumą, kad ji yra tik
tamsa be Dievo, gali patirti Viešpaties
malones, kaip nuolanki žemė būti pa-
tręšta savo pačios purvu. Knygoje Te-
resė rašo: 

Nežinau, ar gerai išaiškinau –
save pažinti yra labai svarbu, ir aš no-
rėčiau, kad jūs kada nors tai apleistu-
mėte, nors ir kaip aukštai būtumėte pa-
kilusios į dangų. Mat kol esame šioje že-
mėje – nėra mums svarbesnio dalyko už

nuolankumą. Todėl dar
kartą sakau, kad yra la-
bai gerai ir užvis geriau-
sia stengtis pirma įeiti į
kambarį, kur jis ugdo-
mas, o ne veržtis į kitus,
nes kaip tik ten ir veda šis
kelias. Jeigu galime eiti
saugiu ir lygiu keliu – ko-
dėl turime trokšti spar-
nų skraidyti? Geriau sten-
kimės kuo toliau šiuo ke-
liu nueiti. Mano nuomo-
ne, mes tikrai savęs iki
galo nepažinsime, jeigu
nesistengsime pažinti Die-
vo. Žvelgdamos į jo dide-
nybę – prisiminsime savo
niekingumą. Matydamos
jo tyrumą – išvysime savo
nešvarumą. O mąstyda-
mos apie jo nuolankumą
patirsime, kaip toli mums
iki nuolankumo.

Teresė rašo,  kad sie-
los pamačiusios savo klaidas ir neto-
bulumus, visa tai panaudotų savo nuo-
lankumui, aiškesniam savęs pažinimui
bei praregėjimui, kad Viešpats galėtų
tuo purvu mus gydyti,  kaip Jono
Evangelijoje jis purvu išgydė  akląjį. 

Pačiai Teresei buvo parodyta ta si-
tuacija, kai jos siela buvo mirtinoje
nuodėmėje. Šis apreiškimas taip su-
krėtė šventąją, kad ji pasiryžo nieka-
da daugiau nebristi į tą purvą. Ši pa-
tirtis jai tapo kaip nusižeminimo veid-
rodžiu, kuriame matai, kad visas gėris
kyla tik iš Dievo, o ne iš Tavęs paties. 

Kaip pagrindinis kriterijus, ar
siela eina teisingu keliu, yra  artimo
meilė:

Aš matau, kaip uoliai kai kurios
sielos stengiasi suprasti, kokios rūšies
yra jų malda, ir besimelsdamos užsi-
sklendžia savyje taip, kad regis ne-
drįsta sukrutėti ar mintimi pajudėti,
kad neprarastų nė trupučio pasisko-
nėjimo ir pamaldumo. Tai man parodo,
kaip menkai jos suvokia kelią, kuriuo
pasiekiama vienybė, nes galvoja, kad
čia ir slypi visa reikalo esmė. O ne, se-
serys, ne taip. Viešpats nori darbų, ir jei
matai kokią ligonę, kuriai gali suteik-
ti bent kiek palengvėjimo, tai nė tru-
pučio nesirūpink prarasti šią pamal-
džią praktiką ir atjausk ją. Jeigu jai

skauda, tai teskauda ir tau. Jei reikia,
tu pasninkauk, kad jinai pavalgytų. O
ne tiek dėl jos, kiek dėl žinojimo, jog tavo
Viešpats to nori. Štai kokia yra tikroji
vienybė su Jo valia. Ir jei matai labai gi-
riant kokį žmogų, džiaukis labiau nei
tuomet, kai giria tave. Tai tikrai ne-
sunku, nes nuolankus žmogus jaučia tik
širdgėlą, kai jį kas nors giria. Tačiau ši-
taip džiaugtis, kai pastebimos seserų do-
rybės, yra didis dalykas kaip ir tuomet,
kai pamatę kurioje nors iš jų kokią klai-
dą pasijuntame taip, lyg ji būtų mūsų
ir ją pridengiame.

Tad būtent per artimo meilę mes
pasitikriname kaip mes mylime Dievą.
Artimo meilės darbai turi pirmumą
prieš pamaldžias praktikas. Būtent
visos maldos pakopos turi vesti į vis to-
bulesnę meilę savo artimui. Dievas, ku-
ris yra nemato mas, dažnai pasislepia
pačiuose vargingiausiuose, netgi at-
stumiančiuose broliuose. Ir kuo la-
biau artėjame prie Dievo, tuo labiau su-

vokiame, kokia netobula, menka yra
mūsų žmogiška meilė, kad gebėjimas
mylėti ateina iš Viešpaties. 

Šv. Teresė Avilietė buvo stipri mo-
teris, nebijodama XVI a. Ispanijoje
siautusios inkvizicijos, keliavo po šalį
reformuodama ir steigdama vienuo-
lynus. Ji turėjo daugybę kitų dovanų,
patirdavo dvasios ekstazes, galėdavo
maldos metu pakilti į orą ar būti vie-
nu metu keliose vietose. Tačiau visos
šios dovanos  nesugadino Teresės šir-
dies puikybe, ji nuolankiai pripaži-
no, kad viskas kyla iš dovanų Davėjo-
Viešpaties. Turėdama stiprų ryšį su
Juo, šventoji galėjo nebijoti nei kara-
lių, nei  inkvizitorių. Šv. Teresė yra di-
džioji apaštalė, kuri ragina taip pat
savo seseris savo malda kovoti už sie-
las, melstis už pasaulį, kuriame tuo
metu vyko religiniai karai, stiprėjo
protestantizmas. Teresė suprato, kad
malda yra stipriausias ginklas prieš
blogį. 
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Skautijai – 20 metų 

Atkelta iš 1 psl.

Jono Meko filmas apie Projekto
metu mobilios kino ga lerijos viduje
įrengtuose televizijos ekranuose buvo
galima pamatyti šį uni kalų ir jaudi-
nantį filmą. Čia vie nu metu galėjo tilp-
ti keliolika žiūro vų, kiekvienam buvo
paruoštas atskiras televizorius ir aus-
inės, o paslaugios darbuotojos kaskart
atsukdavo daugiau kaip 40 minučių
trukmės fil mą iš pradžių.

Filmo įžangoje yra įrašytas bu vu-
 sio Vilniaus mero Artūro Zuoko
sveikinimo žodis, kuriame jis aiškina
apie tokio filmo svarbą bei teigia, kad
filmo kopijos jau išdalintos Lietuvos
mokykloms, jas galėtų turėti ir kiek -
viena Lietuvos  šeima.  Mažesniuose
Lie tuvos miesteliuose filmas rodytas
vieną dieną, didesniuose – po dvi ar tris
dienas. 

Jau vien per pirmąsias dešimt de -
monstravimo dienų filmas parodytas
keturiuose Lietuvos miestuose, kur jį
pamatė per tūkstantį žiūrovų. Per visą
jo rodymo laiką tų žiūrovų buvo dešim-
tys tūkstančių. Kai filmas kelias
rugsėjo dienas buvo rodomas Kaune,
šalia Rotušės aikštės, mobilioje kino ga-

lerijoje nuolat buvo žmo nių. Džiugino
tai, kad tarp žiūrovų ga lėjai pamatyti
daug jaunimo, kurie tuos įvykius žino
tik iš tėvų pasakojimų, o dabar galėjo
pamatyti gyvai. Be to, tai ir puiki anglų
kalbos pamoka, nes dokumentiniai
kadrai rodomi anglų kalba su lietu-
viškais subtitrais.

Šioje originalioje kino galerijoje
nemaža  dalis  lankytojų   paliko užra -
šus ant jos sienų, kuriuose pasidalino
savo  įspūdžiais  apie  pamatytą filmą
ar  tiesiog  parašė linkėjimus ateities

Atkelta iš 7 psl.

Visa eilė Pasaulio lietuvių jaunimo
kongresų ir PLJ sąjungos vadovų buvo
skautai ir skautės. Savaime supranta-
ma, kad skautija ugdo vadovus bei
vadoves iš esmės ne sau, o visuomenei,
sakytume tiesiogiai Lietuvai. Per tuos
dešimtmečius šimtai milijonų perėjo
skautiškas eiles, nešdami žmonijon
įgūdžius, vertybes ir pažiūras taikin-
gesniam pasauliui, pagrįstam drau-
gyste, bendrumu, solidarumu. Skautų
bei skaučių įnašas paprastai yra dar-
bas, veikla, ne tiek viešai reklamuotis,
garbės ar įvertinimo trokšti.

Užsienyje. Skautiški atspalviai.
...Užsienio lietuvių skautų ir skaučių
gyvenime per tuos 70 metų toli nuo Lie-
tuvos matome, kaip skautavimas, pati
skautybė tapo vis labiau šeimos gyve-
nimo būdas, kai stovyklauja trys ar net
keturios kartos drauge. Iš esmės šei-
mos stato, išlaiko, tobulina stovykla-
vietes, stovyklų programas dalijasi,
savo namuose užsiėmimams priima,
moko skautus, skautes, kartu su savo

vaikais keliauja nuo priešmokyklinių
mažylių iki vyčiavimo ir vyresnių
skaučių. 

...Išeivijoje, užsienio lietuvių tar-
pe jūrų skautai ir skautės labai uoliai
skatina ‘jūrinę mintį’, tai yra, kad
Lietuva buvo, yra ir galėtų būti vis la-
biau jūrinė valstybė. Antra, visa eilė
skautų susidomėjo savo šalies čiabuvių
kultūra moksliniu lygiu, kaip, pvz.,
Mindaugas ir Rasa Mauragiai Aust-
ralijoje, kun. Kazimieras Bėkšta Bra-
zilijoje, kun. Romualdas Klumbis ir Al-
gis Kušlikas JAV.

Tarnystė ir pašaukimas. Esa-
ma gyvenimo pašaukimą suradusių
skautuose. Los Angeles Rambyno sto-
vyklos apylinkėje valstybiniame draus-
tinyje gamtininku dirba buvęs sto-
vyklautojas. Kaip geras auklėtojas,
puikiai praveda programas apie miš-
kingų kalnų gyvius, paukščius, roplius,
mokydamas žieduoti, saugiai pagauti,
atpažinti. Skautiška gamtosakininko
specialybė išaugo į profesiją ir pašau-
kimą. Tas pats su pirmosios pagalbos
pradais patyrimo laipsniuose iki gy-

Iš k.: kun. Antanas Saulaitis, Šiaulių universiteto gimnazijos mokytojas, Seimo narys Ri -
mantas Dagys, fil. s.v. sktn. Br. Giedrius Globys.

Atidarant šventę ir konferenciją sugiedotas Lietuvos skautų himnas

dytojos ar medicinos sesers darbo ir
tarnystės. Ne veltui naktimis stebime
žvaigždes – visa eilė skautų akademi-
kų pasireiškia tiksliuosiuose astrofi-
zikos moksluose.

Ne vienam kunigui, seseriai vie-
nuolei ar broliui vienuoliui mintis gy-
venimu tarnauti bažnytinėje ben-
druomenėje kilo iš to kasdienio skau-
tiško darbelio, rūpesčiu bendrais rei-
kalais, lankstumo bendrauti ir ben-
dradarbiauti, dėkingumo ir žavesio
visų žmonių Dievo meile kiekvienam.
Mano patirtis irgi gerokai skautiška,
kilusi iš žodžių ‘stengtis tarnauti’. Bū-
damas paauglys kas trečiadienį vaka-
re iš Šarūno draugovės ar Stumbrų
skilties sueigos palydėdavau už save
jaunesnį skautuką iki namų, nes kitaip
jo tėvai neleistų vienam patamsyje
keliauti autobusais ir pėsčiomis. Visai
aplinkeliais eidamas namo keturio-
likmetis pagalvoji – ‘Kiek mažai reikia
padėti ar prisidėti, kad kitam žmogui
būtų geriau’. Po aštuonių metų, jau bai-
giant universitetą, teko spręsti, ką gy-
venime veikti, koks būtų šaukimas ir
pašaukimas, kaip geriausiai pagal ga-
bumus, būdą, polinkius galėčiau žmo-
nėms tarnauti? Nors mažais žingsne-
liais prisidėti, kad visi kuo gaiviau gy-
vuotume. Pagalvoju ir apie kitus arti-
mus žmones, Tėvelį, Motiną, seserį
Marytę, kurių visuomeninis ir profe-
sinis darbas ryškiai nuspalvintas skau-

tybei būdinga gyvensena – dėmesiu
kiekvienam žmogui ir tobulos kokybės
tarnystė universitete, mokykloje, ben-
druomenėje, parapijoje ir visuomenė-
je. Vis aiškiau, kad pašaukimas ne
tiek pasirinkta profesija, darbas, ama-
tas, net ir tarnystė, bet gyvenimo bū-
das – namie, mokykloje, darbe, bažny-
čioje, pačioje skautijoje, kitame sąjū-
dyje ar veikloje, savanorystėje, ben-
dravime, ir ypač dėmesiu auklybai, sa-
vivertei, rūpesčiu labiausiai pažei-
džiamiems, sąžiningai ir nuosaikiai va-
dovaujamai visuomenei.”

Be kun. Ant Saulaičio, Lietuvos
skautijos istoriją per 20 metų apžvelgė
Šiaulių universiteto gimnazijos mo-
kytojas, fil. s.v. sktn. br. Giedrius Glo-
bys, apie skautus ir savanorystę pa-
sakojo Vilniaus universiteto psicholo-
gė , fil. vyr. sk. Vaiva Klimaitė.

Taip pat skambėjo pasakojimas
apie projektą „Misija Sibiras” – jį per-
skaitė s.v. br. Karolis Žemaitis, daly-
vavo, sveikinimo žodį tarė ir WOSM
Europos regiono skautų komiteto na-
rys, dr. Kevin Camilleri. 

Po konferencijos buvo smagios
šventinės vaišės, vis dar buvo norinčių
pasveikinti skautus su jubiliejumi,
pasidalinti savo skautavimo patirtimis
bei įspūdžiais – neformalioje aplinko-
je galėjo, kas tik norėjo.

Parengė Vitalius Zaikauskas

Jono Meko filmas Lietu vai. Tai ir vaikiška ranka nu -
pieštos širdutės, ir jaudinantys prisi-
minimai vyresnio amžiaus žmonių,
kurie aktyviai dalyvavo to meto mi tin-
guose, kituose renginiuose, 1991-aisiais
gynė Parlamentą.

Šis dokumentinis filmas pateikia
chronologišką pasakojimą apie Lietu-
 vos kovą už atsiskyrimą nuo Sovietų
Sąjungos ir Nepriklausomos valsty-
bės atkūrimą. Filmo pagrindas –
1989–1991  metais vaizdo kamera na -
muose nufilmuotos Amerikos tele vi zijų
naujienų ir televizijos debatų laidos,
pateikusios interviu su įtakin giausiais
to meto politikais, analiti kais ir žur-
nalistais, taip pat laisvės demon-
stracijų, mitingų, Sausio 13-osios įvy-

kių vaizdus. 
Tas vaizdas dažnai trūkinėja, nė ra

labai kokybiškas, bet dėl to jis atrodo
dar vertingesnis. Filme aiškiai at-
 sispindi naujų santykių tarp Rytų ir
Vakarų kūrimas, su tuo susijusios bai -
mės bei netikrumas, įvairiausios
abejonės.

Iš įdomių politikų komentarų ma -
tosi ir Amerikos žurnalistų pozicija dėl
šios šalies vyriausybės delsimo pri-
pažinti Lietuvos Nepriklausomy bę, ir
kritika dėl baimės, kad tik ne būtų
pakenkta tuomečiam Sovietų Sąjungos
vadovui Michailui Gorba čio vui.
Pateikiami įdomūs šio as mens apsi-
lankymo Lietuvoje tomis po litiškai
karštomis dienomis ver ti nimai,

J. Meko filmas rodomas mobilioje kino galerijoje.
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Kun. dr. prof. Kęstučio Trimako paskutinė knyga

,,Mano pasaulėjautos kelionė”

pasiekė Čikagą. Knygą sudaro trys dalys: 1. kun. Trimako parašyti
tekstai apie savo jaunų dienų patirtį; 2. jaunystės dienoraščiai iš
karo pabėgėlių stovyklų Vokietijoje; 3. atsiminimai apie autorių
– su juo bendravusių, dirbusių asmenų įžvalgos. Knyga išleista kun.
Trimako testamento paskirtomis lėšomis.

Knyga parduodama ,,Drauge”. Jos kaina – 30 dol. (be per -
siuntimo išlaidų). Visos surinktos lėšos bus per siųstos į Lietuvą, į

kankinės Adelės Dirsytės fondą. 

Skelbiami konkursai 
kultūros projektams 

Lietuvos kultūros taryba (LKT) skelbia net 25 naujus konkursus Kultūros
rėmimo fondo lėšomis finansuojamų projektų paraiškoms teikti. Kultūros ir
meno sričių projektų paraiškos bus priimamos nuo rugsėjo 15 iki spalio 19
dienos.

Maloniai kviečiame visas organizacijas, kurios savo veikloje numato kul-
tūrinę veiklą, aktyviai naudotis LKT teikiamomis finansavimo galimybėmis. Siū-
lydami susipažinti su visų konkursų turiniu, atkreipiame Jūsų dėmesį į mėgėjų
meno, etninės kultūros ir tautodailės, kultūros edukacijos, tarpsritinių projektų
kryptis.

Teikiamo viso projekto poreikio sąmata turi būti ne mažesnė nei 2 500
EUR, iš Fondo lėšų prašoma finansuoti suma turi būti ne mažesnė nei 2 000
EUR, muzikos ir literatūros kūrinių leidybos, įskaitant jų vertimą, kūrinių ra-
šymą, redagavimą, gamybą, platinimą ir skaitmeninimą, projektų atveju – 1
750 EUR, išskyrus, kai finansavimo sąlygose yra nustatyta kitaip.

Atkreipiame dėmesį, kad paraiškas gali teikti juridiniai asmenys, regist-
ruoti vienoje iš Europos Sąjungos ar Europos ekonominės erdvės valstybių
narių. Finansavimo gavimo metu jo gavėjas privalo turėti įsisteigimo ar įre-
gistravimo vietą Lietuvos Respublikoje, todėl užsienio lietuvių organizacijas
maloniai kviečiame surasti kultūrinės veiklos partnerius Lietuvoje ir organi-
zuoti puikius bendrus renginius.

Taip pat norime atkreipti Jūsų dėmesį, kad Fondo lėšos nėra skiriamos
projektų tapačioms veiklų išlaidoms padengti, kurioms įgyvendinti buvo skir-
tos Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondo lėšos bei lėšos iš kitų šaltinių
(valstybės, savivaldybių ar Europos Sąjungos lėšų). Taryba, siekdama įgyvendinti
šią Gairių nuostatą, teisės aktų nustatyta tvarka bendradarbiauja su kitomis
valstybės institucijomis ir įstaigomis, teikiančiomis finansavimą kultūros ar meno
projektams.

Visą konkursų sąrašą, projektų teikimo gaires, konkursų sąlygas ir kitą nau-
dingą informaciją galima rasti Lietuvos kultūros tarybos internetinėje svetainėje:
http://www.ltkt.lt/projektu-finansavimas/konkursai.

Maloniai kviečiame aktyviai teikti paraiškas!

UrM Užsienio lietuvių departamentas

A † A
ANTANAS PAULAUSKAS

Mirė 2015 m. rugsėjo 11 d. Little Company of  Mary ligoninėje,
Evergreen Park, IL. 

Gimė 1942 m. Žemaitijoje, Lietuvoje.
Nuliūdę liko: žmona Jean Paulauskas, sūnūs Anthony, Alex ir

Mark su šeimomis; motina Jieva Paulauskienė (gyv. Marquette
Parke), sesuo Birutė Rizzuto, didelis būrys anūkų ir proanūkų
bei daug giminių Lietuvoje.

Velionis bus pašarvotas ketvirtadienį, rugsėjo 17 d. nuo 12
val. p. p. iki 6 val. vak. Hann laidojimo namuose (8230 S. Harlem
Ave., Bridgeview, IL). Atsisveikinimo pradžia 5 val. p. p. 

Po atsisveikinimo Garden Chalet Banquet Hall (11000 S. Rid -
geland Ave., Worth, IL) bus gedulingi pietūs.

Laidotuvės privačios.

Nuliūdusi šeima

Laidot. direkt. Hann, tel. 708-496-3344 arba   
www.hannfuneralhomes.com

A † A
Dr. ARVYDUI KUDIRKAI

mirus nuoširdžią užuojautą reiškiame kolegei
ALDONAI, sūnums ANDRIUI, PAULIUI, ROMUI,
duk rai AUDRAi, sūnų žmonoms ir visiems anūkams
bei artimiesiems. Liūdime kartu su jumis. 

Šviesios ir švelnios atminties ARVYDAS tesiilsi
Dievo amžinoje ramybėje.

Los Angeles Šv. Kazimiero lituanistinės mokyklos
direktorė Marytė Newsom, mokytojos, mokytojai,

mokiniai ir tėveliai

Amerikos televizijos komentatoriai
kalbina  politologus,  taip  pat   vie ną
Lie tuvos Sąjūdžio atstovų žurnalistą
Algimantą Čekuolį, kuris į klau simą,
ar bus skyrybos su Sovietų Sąjunga at-
sako  labai paprastai – juk nebuvo jok-
ių vedybų, tai buvo okupacija, iš-
prievartavimas.    

Projekto metu VGTU pakvietė ga-
lerijos lankytojus dalyvauti kon kur se
ir įamžinti išmaniąją Lietuvą – tvarios
gyvenamosios aplinkos kūri mą, suma-
niuosius miestus, pastatus, ke lius,
atsinaujinančią energetiką, gyvena-
mosios erdvės inžinerijos ir kitas
pažangą skatinančias naujoves bei
pasidalinti nuotraukomis „Insta gram”
mobilioje programėlėje, naudojant rak-
tinius žodžius ,,#VGTUišmaniojiLi-
etuva”.

Vilniuje šiuo metu Jono Meko var-
das garsiai skamba ir Naciona li nėje
dailės galerijoje, kur surengta pa roda
„Pasaulis pagal Fluxus”. Ji pri stato

Fluxus judėjimą ir nuo 2006 metų iš
Jono Meko įsigytą bei jo var do Vizual-
ių menų centre Vilniuje saugomą
Fluxus kolekciją, kuri iki šiol yra
mažai žinoma Lietuvos kul tūros ir
plačiajai visuomenei. Paro dos rengėjai
teigia, kad tai yra pirma ir išskirtinė
proga Lietuvos žiūro vams ir Vilnių
vis gausiau lankan tiems turistams iš -
samiai susipažinti su pasaulinės vertės
eksponatais, ku rie atrinkti parodai iš
daugiau nei 2 600 originalių Fluxus
kūrinių, šian dien tapusių Lie tuvos
kultūrinio loby no dalimi. 

Projektą papildo ir Fluxus filmai,
saugomi Filmmakers Coop New Yor ke,
nauji paties J. Meko, Alison Know les ir
kitų Fluxus menininkų darbai. Šios
išties gausiai lankomos parodos kura-
torius − šiuo metu New Yorke gyvenan-
tis, ne vieną parodą, pristatančią
Fluxus menininkus ir jų kūrybinių
idėjų tasą, kuravęs Liutau ras Pšibil-
skis. 

Ant galerijos sienų – lankytojų įrašai. A. Vaškevičiaus nuotraukos
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Advokatas
VYTENIS LIETUVNINKAS

4536 W. 63 Street
Chicago, IL 60629

(Skersai gatvės nuo „Draugo”)

Tel. 773-284-0100

Namams pirkti paskolos 
duodamos mažais mėnesiniais 

įmokėjimais ir prieinamais nuošimčiais.
Kreipkitės į 

Mutual Federal Bank, 
2212 West Cermak Road. 

Tel. (773) 847-7747

� Šį šeštadienį, rugsėjo 19 d., 6 val. v.
Brighton Park Švč. Mergelės Marijos Nekalto
Prasidėjimo bažnyčioje (2745 W. 44th St.,
Chicago, IL) šv. Mišių metu į naujas parei-
gas bus įvesdintas  klebonas kun. Manuel
Do rantes. Šv. Mišias koncelebruos vyskupas
Alberto Rojas. Po pamaldų palapinėse ša-
lia bažnyčios bus vaišės. Kitą savaitę kle-
bonas išskris į Washingtoną ir popiežiaus
Pranciškaus apsilankymo Amerikoje metu eis
spaudos atstovo pareigas. Sekmadienį, rug-
sėjo 20 d., 10 val. r. lietuviškose šv. Mišio-
se švęsime 25-tąjį eilinį metų sekmadienį.
Kviečiame visus dalyvauti.

� Lietuvos Vyčių kuopos 82 (Gary, IN) val-
dyba ruošia gegužinę rugsėjo 19 d., šešta-
dienį, nuo 12 val. p. p. iki 4 val. p. p. Vie-
ta: Deep River County Park, picnic shelter#4,
9410 Old Lincoln Hwy, Hobart, Indiana.
Kviečiame dalyvauti. Daugiau informacijos
tel. 219-769-7275 (Parko administracija)
arba  tel.  219-614-2498 (Loreta).

� Rugsėjo 20 d. ,,Rudeninis” piknikas lie-
tuvių evangelikų liuteronų Tėviškės parapi-
joje  (5129 Wolf Rd. Western Springs IL,
60558). Šventė prasidės pamaldomis su
Sekmadienine mokyklėle 11:30 val. ryto.
Skanus maistas, žaidimai vaikams, gros muz.
Bronius Mūras. Jei planuojate dalyvauti, pra-
šome užsiregistruoti iš anksto tel. 708-229-
2795 arba el. paštu: teviskes.parapija
@gmail.com

� Rugsėjo 27 d., sekmadienį, 11 val. r. Pa-
laimintojo Jurgio Matulaičio misijoje vyks
Bendruomenės diena. Šv. Mišių metu prel.
Edmundas Putrimas teiks Sutvirtinimo sak-
ramentą misijos studentams. Po šv. Mišių –
pabendravimas ir vaišės. Kviečiame misijos
tikinčiuosius, svečius ir visus, norinčius
pabūti drauge, dalyvauti šioje gražioje šven-
tėje. 

� Waukegan/Lake County ir gretimų apy-
linkių lietuviai kviečiami į lietuviškas pa-

maldas Santa Maria del Popolo parapijos
koplyčioje, kurios vyksta kiekvieną ant-
rą mėnesio sekmadienį  2 val. p. p. Koply-
čios adresas – 116 N. Lake St., Mundelein,
IL 60060. Šiais metais pamaldos vyks: spa-
lio 11 d., lapkričio 8 d. ir gruodžio 13 d. Kvie-
čiame gausiai dalyvauti. Tel. pasiteirau-
ti: 224-717-1463.

� Spalio 25 d., sekmadienį, organizacija
,,Vaiko vartai į mokslą” kviečia visus rėmė-
jus į tradicinius lėšų telkimo ,,Derliaus pie-
tūs” Pasaulio lietuvių centre (Lemont,
IL). Pradžia – 12:30 val. p. p. Matysite trum-
pą meninę programą, sužinosite apie orga-
nizacijos remiamus  dienos centrus Lietuvoje,
kuriuos lanko rizikos grupės  šeimų  vai-
kai.  Stalus ir vietas galima užsisakyti
tel. 630-243-1089 (Rūta Šmulkštienė arba
el. paštu: r.l.smulks tys@sbcglobal.net) ir
tel.  630-243-1228 (Rita Venclovienė)
arba  el. paš tu:  venclovas@comcast.net).

� Kviečiame nuolatinių studijų studentus,
studijuojančius  aukštosiose mokyklose, pil-
dyti 2015 m. paraiškas Lietuvių Fondo sti-
pendijoms (iki 5 000 dol.) gauti. Paraiškos
LF stipendijoms gauti priimamos iki spalio
10 d. Parama stipendijoms skiriama iš
Lietuvių Fonde įsteigtų specialios paskirties
fondų. Visą informaciją apie paraiškų pil-
dymą, skirstymo pirmumą, apribojimus,
svarstymo eigą ir tvirtinimą galite rasti tink-
lalapyje www.lietuviufondas.org (skiltyje
„Stipendijos”).

� Rudenį Pasaulio lietuvių centre vėl vyks
anglų kalbos kursai. Klasėje kalbama bus tik
angliškai! Lavinsite savo anglų kalbos žodyną,
gramatiką ir tarimą. Išmoksite kasdieninių
daiktų pavadinimus, kaip susikalbėti par-
duotuvėse bei gydytojų kabinetuose ir kaip
bendrauti įvairiose situacijose. Darysite
klaidas! Mokytoja jas ištaisys! Kviečiame to-
bulėti su mumis. Šie kursai organizuojami
Jums! Daugiau informacijos tel. 630-257-
8787.

Čikagos Lietuvių moterų klu bo stipendijų fondas skirs dvi sti pendijas
po 1 000 dol. lietuvių kil mės studentei/studentui, Illinojaus valstijos gyvento-
jui, studijuojančiam JAV universitetuose (nebūtinai Illi no jaus valstijoje).
Stipendijos bus įteiktos per ru deninį pokylį Palos Country Club lapkričio 8 d.
Stipendijų prašymo anketos teiraukitės tel. 708-788-2781.

Rugsėjo 6 d. prasidėjo didieji Švč. Mergelės Marijos Gimimo atlaidai (Šilinės), kurie tęsėsi visą
savaitę – iki rugsėjo 13 d., kada gražų sekmadienio rytą tikintieji patraukė į Šv. Mergelės Ma-
rijos Gimimo bažnyčią apvainikuoti visas Šiluvos atlaidų intencijas ir pasimelsti už Čikagos
lietuvių  tautines organizacijas. Prieš šv. Mišias tikinčiųjų procesija ėjo nuo klebonijos iki baž-
nyčios. Iškilmingas Mišias atnašavo trys kunigai – kun. Linas Baltrušaitis iš Vilkaviškio vyskupijos
(Lietuva), kleb. Jaunius Kelpšas ir kun. Gediminas Keršys. Šv. Mišių metu religines  giesmes
atliko parapijos choras (vadovas muz. R. Sokas) ir vaikų choras ,,Svajonė” (vadovė A. Šimkuvienė).
Po Mišių Šilinių atlaidų baigtuvių proga parapijos salėje vyko šventiniai pietūs, kurių metu
dainavo dar vienas svečias iš Lietuvos – Romas Dambrauskas.

,,draugo” info
Audronės Kižytės nuotr.

2015–2016 m. šokių sezonas netrukus prasidės! Čikagos ,,Grandies” tau-
tinių šokių ansamblio vadovai ir mokytojai laukia sugrįžtant visų šokėjų,
o taip pat prisijungiant naujų. Ansamblis ruošiasi dalyvauti XV Lietuvių tau-
tinių šokių šventėje Baltimorėje, kuri vyks 2016 m. liepos 3 d. Šokėjai privalo iš
anksto registruotis ansamblio svetainėje: http://www.grandischicago.org/re-
gistracija/. Užsiregistruoti taip pat bus galima rugsėjo 20 d., sekmadienį, nuo 4
val. p. p. iki 6:30 val. v. Pasaulio lietuvių centro Fondo salėje, kur taip pat vyks
kai kurių ratelių pirmosios repeticijos: Suaugusių ratelio (31–50 m.) – nuo 3 val.
p. p. iki 5 val. p. p.; Jaunių ratelio (6–9 sk.) – nuo 5 val. p. p. iki 6:30 val. v.; Jau-
nimo (10–12 sk.) ir Studentų ratelių – nuo 6:30 val. v. iki 8:30 val. v. Spalio 4 d.
prasidės kitų ratelių repeticijos: Vaikučių (3 m. – 1 sk.) ir Vaikų (2–5 sk.) ratelių
– nuo 5:30 val. p. p. iki 6:30 val. v. Ateitininkų namuose; Pagyvenusių /vetera-
nų/ ratelio  (daugiau nei 51-erių) – nuo 3:30 val. p. p. iki 5 val. p. p. Pasaulio lie-
tuvių centro valgykloje. Daugiau informacijos suteiks ansamblio vadovai Gin-
taras Grinkevičius,  tel. 630-254-4953  ir Dalia Bilaišyte-DeMuth,  tel. 773-218-
8166 arba galima rašyti: grandis.vadovai@gmail.com.

Šilinės Marquette Parke

Šiaulių miesto dienų rugsėjo 11 d. Chaimo Frenkelio viloje akimirka. Tą dieną gražiajame vi-
los sodelyje buvo pagerbtas šių metų Šiaulių miesto Garbės pilietis, kuriuo išrinktas Virgili-
jus Noreika. Šventėje dalyvavo ir viešnia iš JAV – garbės konsulė Ingrida Bublienė.

Nuotraukoje iš kairės: Domas Griškevičius, Šiaulių miesto vicemeras, Stasys Tumė-
nas, Šiaulių miesto vicemeras, Ingrida Bublienė, LR garbės generalinė konsulė, Artūras Vi-
sockas, Šiaulių miesto meras, Eduardas Bivainis, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos
direktorius. R. Bublio nuotr. 


