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Iš Vilniaus katedros – į Florenciją 
– 2 psl.

,,Hubbard Street Dance” 
ir toliau stebina – 10 psl. 

JAV LB Švietimo tary bos rašinių ir piešinių  konkursas

2014-ieji metai – Šeimos metai

Milijonai Vyčių – į milijonus europiečių kišenių

Iš kairės: Algirdas Butkevičius, Vitas Vasiliauskas ir Rimantas Šadžius džiaugiasi pirmaisiais
eurais su Vyčiu.                                                                                                 Vitaliaus Zaikausko nuotraukos

AUKSĖ MOTTO

JAV LB Švietimo taryba organizavo rašinių kon-
kursą, kuris skatintų mokinius išsakyti nuomonę
apie lietuviškos šeimos svarbą, ryšį su tė vais, se-

neliais, vertinti, kaip laikoma si tradicijų, papročių, kaip
puoselėjama kultūra, tautiškumas ir lietuvybė.

Rašinių konkurse dalyvavo mo ki niai iš 17 litua-
nistinių mokyklų.  Bu vo atsiųsti 556 darbai. Vertinimo
komisijai (lietuvių kalbos mokytojoms Rasai Lukošie-
nei, Renatai Pe trauskienei, Ramunei Kurbanovie nei,
Dianai Grintalis) buvo nelengva išrinkti geriausius dar-
bus. Džiugino mokinių nuoširdumas, pasidalinimas  as-
menine pa tirtimi, lietuviškos šei mos, papročių, tradi-
cijų svarbos su vokimas. Ne vienas rašinys sukėlė aud -
ringas diskusijas, privertė pačius susimąstyti.

Mokiniai savo darbuose parodė, kokia svarbi šeima
kiekvieno žmogaus gyvenime – taip pat valstybės ir tau-
tos gyvavime. Nuoširdūs ir gražūs šeimos santykiai –
tai tiltas į  šeimos laimę, lietuvybės išlaikymą ir puo -
se lėjimą. – 4 psl.

Kaya Karakaj (1 klasė, lituanistinė mokykla „Lietuvėlė”, NJ)

Rokas Burnos (7 klasė, Maironio lituanistinė mokykla, IL)

Lukas Blume (2 klasė, Dr. V. Kudirkos lituanistinė mokykla, NJ)

VITALIUS ZAIKAUSKAS

Tiesiog neįtikėtinais tempais
didėja žurnalistų būrys
ankstyvą birželio 16 popietę

prie įėjimo į Lietuvos monetų ka-
lyklą. Visi apsikarstę didžiuliais
krepšiais su sudėtinga ir brangia
įranga, negali laisvai sukiotis, tad
šnekučiuojasi vienas su kitu ne-
pasukdami vienas kito pusėn gal-
vos. Visiems karšta, mina vienas
kitam ant batų, tačiau vis vien
negali nė minutėlės patylėti – tai
vienas iš kito pasišaipo, tai papa-
sakoja kokį smagų nutikimą dar-
be. 

Pagaliau prasiveria sunkios
metalinės durys ir pasirodo gerai
nusiteikusio apsaugininko veidas:
„O, kiek čia jūsų! Na, jau jeigu ši-
taip čia veržiatės – ruoškit asmens
dokumentus su nuotraukomis”.

–7 psl.
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Kiekvieną sekmadienį Mišių me -
tu paskelbus Dievo žodį kalba-
me mū sų Tikėjimo išpažini-

mą: „Tikiu į vie ną Dievą, visagalį
Tėvą, dangaus ir žemės, regimosios ir
neregimosios visatos Kūrėją... Tikiu į
vieną Viešpa tį Jėzų Kristų, vienatinį
Dievo Sūnų, prieš visus amžius gimu-
sį iš Tėvo... Tikiu į Šventąją Dvasią,
Viešpatį Gai vintoją, kylančią iš Tėvo ir
Sūnaus.” 

Pasaulio kūrime stebime vei kian tį visagalį
Tėvą, žmonijos atpir ki me – žmogaus prigimtį priė-
musį Dievo Sūnų Jėzų Kristų, Bažnyčios kūrime ir
globojime – Šventąją Dva sią. Tačiau išpažįstame ne
tris dievus, bet vieną Dievą, veikiantį trijuo se As-
menyse. Šimtmečiais teologai bandė perprasti Švč.
Trejybės slėpi nį, bet jis taip ir liko žmogaus protui
neįveikiamu slėpiniu. Tačiau dėl to nereikia stebė-
tis: jei žmogus savo pro tu suvoktų begalinio Dievo slė -
pi nį, jo protas turėtų būti prilygti Die vui, o tai neį-
manoma. 

Apaštalas Jonas Evangeliją pra deda žodžiais:
„Pradžioje buvo Žodis. Tas Žodis buvo pas Dievą” (Jn
1, 1). Apaštalas mūsų Atpirkėją ir Gelbėto ją vadina
Žodžiu: „Tas Žodis buvo pas Dievą, ir Žodis buvo Die-
vas.” Žodis reiškia Dievo išmintį, kūrusią mūsų nuo-
stabų pasaulį, nusileidusią iki že mės ir apsivilkusią
žmogaus kūnu. Tuomet ji tapo mums matoma mūsų
Gelbėtojo Jėzaus Kristaus Asmenyje.

Sekminėse minime Šventosios Dvasios išsilie-
jimą ant apaštalų ug nies pavidalu. Šventoji Dvasia
yra Tė vo ir Sūnaus begalinė meilė, išsiliejanti ant tų,
kurie jos laukia. Ji buria žmones į bendruomenę –
Bažnyčią ir veda juos per istorijos vandenyną į am-
žinybės uostą – dangaus Tėvo na mus.

Švenčiame Švč. Trejybės slėpinį ne tam, kad dar

kartą pabandytume perprasti Dievo būties gelmę, bet
kad pagarbintume begalinę Dievo didybę, kad dar
kartą pakeltume akis į dangų ir nudžiugtume, jog esa-
me apglėbti Dievo meilės. 

Nepajėgdami pažinti Dievo gel mių, neturime lik-
ti sutrikę, nes žmogus nepajėgus iki galo pažinti net
me džiagą. Kažkada mokslininkai mąstė, kad me-
džiagos atomas yra mažiausia nedaloma dalelė. Vė-
liau žmogus atrado daugybę atomo dalelių, kai ku-
rios iš jų jau yra ne medžiaga, o tiesiog energija. Kaž-
kada žmonės mąstė, kad Žemė yra Visatos centras,
o dabar mokslininkai jau tyrinėja tokią toli mą Visatą,
iš kurios pakraščių šviesa skrieja per milijardus
metų. Kad ir ką šiandienis mokslas tyrinėtų – Vi satos
ar medžiagos gelmes, visur jis aiškiai mato nuosta-
bius Kūrėjo pėdsakus ir aiškiai suvokia, kad net ma -
tomam pasauliui pažinti nėra ribų.

Evangelija, skirta Švč. Trejybės iškilmei, paties
Jėzaus žodžiais kalba apie Dievo meilę. Jėzus Niko-
demui, troškusiam artimiau susipažinti su Galilėjos
Mokytoju, kalbėjo: „Dievas taip pamilo pasaulį, jog
atidavė savo viengimį Sūnų, kad kiekvienas, kuris
jį tiki, nepražūtų, bet turėtų amžinąjį gyvenimą” (Jn
3, 16). Štai ką turime kontempliuoti Švč. Trejybės slė-
pinyje – begalinę Dievo Tėvo meilę, pa do vanojusią
mums savo Sūnų  ir nepalikusią mūsų našlaičiais,
bet atsiuntusią Šventąją Dvasią, kad ji mus globotų

ir per gyvenimo kryžkeles vestų į am-
žinąją laimę.

Šventojo Rašto Pradžios knygoje ra-
šoma, kad Dievas sukūrė žmogų pa gal
savo panašumą (plg. Pr 1, 27). Vadina-
si, žmoguje turėtume matyti trejybinio
Dievo atšvaitą. Iš tikrųjų, šitai ir ma-
tome. Pirmiausia matome žmogų kaip
kūrėją, kuris gali viešpa tauti gamtai,
tačiau ne jo valiai keisti gamtos dės-

nius. Jei savo puikybės apa kintas žmogus pabando
elgtis prieš prigimtį, iškart pajunta apgai lėtinas savo
elgesio pasekmes. AIDS išplitimas pasaulyje – tai
žmogaus nesiskaitymo su prigimtimi pasekmė, kas-
met nusinešanti šimtų tūkstančių žmonių gyvy-
bių.  

Žmogus yra ne tik kūrėjas, bet ir mylinti būty-
bė, galinti save dovanoti kitiems, net pasiaukoti dėl
kitų. Tik ką Lietuva minėjo okupacijos ir tremties
metines. Iš okupanto pusės buvo padarytas sunkiai
įsivaizduojamas žiaurumas, o kenčiantys lie tu viai
sugebėjo parodyti tiesiog herojišką meilę. Vienas iš
kalbėjusiųjų Sei me pasakojo, kaip pulkininkas Juo-
zas Vitkus Kazimieraitis pokario metais paliko šei-
mą su penkiais vai kais ir išėjo ginti Tėvynės. Va-
dovavo Dzūkijos partizanams ir žuvo. Kitas kalbė-
tojas pasakojo, kaip tremtyje badaujančios motinos
paskutinį duo nos kąsnį atiduodavo vaikams, kad tik
šie išliktų gyvi. Pasaulyje, be žmo gui būdingos tokios
pasiaukojamos meilės, jos pavyzdžių niekur nera -
sime. Tik pagal Dievo panašumą su kurtas žmogus
gali mylėti panašiai, kaip myli Dievas, paaukojantis
už mus savo gyvybę ant kryžiaus.

Dėkokime Dievui, kad per Ap reiškimą leido
mums šiek tiek prisiliesti prie Švč. Trejybės slėpi-
nio ir būti apsuptiems Jos meilės. 

Dievo slėpinio 
gelmės
ARKIVYSK. SIGITAS TAMKEVIČIUS

Nuo birželio 10 d. garsi Vilniaus katedros lo-
byno šventenybė, miniatiūrinis auksaka-
lystės šedevras – Šv. Marijos Magdalenos de

Paci relikvijorius – eksponuojamas Piti rūmuose, pa-
rodoje, skirtoje Medici lobynams pristatyti.

Lietuvos humanitarų bendruomenei gerai ži-
nomas kūrinys po daugiau nei 300 metų pirmą kar-
tą sugrįžo į gimtinę – Florenciją. Relikvijorius su šv.
Marijos Magdalenos de Paci palaikų dalelėmis pri-
klausė Vilniaus vyskupui Mikalojui Steponui Pacui,
o po jo mirties 1684 m. buvo perduotas Vilniaus ka-
tedrai. Šią brangenybę dviem žymiausiems XVII a.
pabaigos Medici rūmų auksakaliams Giovanni Com-
parini ir Giuseppe Vanni užsakė sukurti Toskanos
kunigaikštis Cosimo III Medici. Šia dovana jis norėjo
atsidėkoti už šv. Kazimiero relikviją, kurią praban-
giame gintariniame sarkofage 1678 m. gavo iš to pa-
ties Vilniaus vyskupo Mikalojaus Stepono Paco.

Šv. Marijos Magdalenos de Paci relikvijorius –
tai nuostabus rutulio pavidalo 13 cm aukščio kūrinys,
padarytas iš kalnų krištolo ir aukso, puoštas deta-
lėmis iš aukso ir emalio (kryžius, karūnėlė, lelijų žie-
dai, maldos žodžiai, rožės, akanto lapai). Relikvijo-
rius padabintas 132 deimantais.

Paroda „Sacri Splendori. Piti rūmų relikvijų kop-
lyčios lobynas” yra išdėstyta šešiose Piti rūmų salėse,
eksponuojama per šimtas relikvijorių, taip pat žva-
kidžių, kryžių, paveikslų, dokumentų.Lituanistinė
parodos tema yra išsamiai pristatyta, rodomi net pen-
ki mūsų istorijai svarbūs, Lietuvos kultūrinius po-
litinius mainus menantys objektai: minėtieji šv.
Marijos Magdalenos de Paci relikvijorius ir pra-
bangus gintarinis sarkofagas su šv. Kazimiero ir kitų

šventųjų atvaizdais (apie 1677–1678), didžiulis puoš-
nus šv. Kazimiero relikvijorius su Lietuvos globėjo
relikvija (apie 1687–1688) ir Carlo Dolci nutapytas šv.
Kazimiero paveikslas (1670–1671), taip pat Mikalojaus
Stepono Paco dokumentas, liudijantis šv. Kazimiero
relikvijų autentiškumą (1677).

Pagrindinis parodos atradimas irgi priklauso
vienam iš šių objektų – tai Gdansko auksakalių dirb-
tuvėse sukurta gintarinė dėžė, minėtasis sarkofagas
šv. Kazimiero relikvijai (35 x 56 x 20 cm). Ilgą laiką
manyta, kad Vilniaus vyskupas Mikalojus Steponas
Pacas Lietuvos globėjo relikviją į Florenciją siuntė
tik su autentiškumą patvirtinančiu dokumentu, be
jokio prabangaus dėklo, ir šis gintaro dirbinys su auk-
so, sidabro, dramblio kaulo inkrustacijomis, nuo 1934
m. eksponuotas Piti rūmų lobyne, su šv. Kazimiero
relikvija nebuvo siejamas.

Relikvijorių puošia 36 šventųjų vyrų ir moterų
atvaizdai, o jo viršuje įkomponuota šv. Kazimiero rai-
telio gintarinė figūra, labai primenanti Lietuvos her-
bą – Vytį. Šaltiniai byloja, kad Vilniaus vyskupas į
Florenciją atsiuntė keletą puošnių gintaro dirbinių
(kryžių, žvakides), ir parodoje yra eksponuojami ob-
jektai, kurių atlikimas ir meistrystė yra panaši į mū-
siškį šv. Kazimiero sarkofagą, tačiau aiškių įrodymų,
kad šie Gdansko auksakalių kūriniai Florenciją
pasiekė Vilniaus vyskupo dėka kol kas nėra.

Remiantis archyviniais šaltiniais, italų moksli-
ninkams Marilenai Mosco, Ornellai Casazzai ir
Giovanni Matteo Guidetti pavyko nustatyti, kad
Vilniaus vyskupas Gdansko auksakaliams užsakė dvi
dėželes – sidabrinę ir gintarinę, – ir sudėjo jas vieną
į kitą, o į sidabrinę įdėjo šv. Kazimiero dilbio kaulą.

Atsidėkodamas vyskupui Toskanos kunigaikš-
tis atsiuntė šv. Marijos Magdalenos de Paci relikvi-
ją kalnų krištolo relikvijoriuje, o šv. Kazimiero re-
likvijai sukūrė parodoje eksponuojamą sidabrinį sar-
kofago formos relikvijorių (83 x 59 cm). Pasitelkęs
visą savo talentą ir meistrystę, Cosimo III idėją įgy-
vendino Florencijos auksakalys Massimiliano Sol-
dani-Benzi.

Matome keturių angelų laikomą stiklo dėklą su
šv. Kazimiero relikvija, jis gausiai išpuoštas sidab-
rinių lelijų žiedais, kviečių varpomis, įrašai auk-
suotose banderolėse primena šventojo karalaičio
šventumo istoriją ir tai, kad jis yra „Lietuvos didy-
sis kunigaikštis“.

Paroda Florencijos Piti galerijoje veikia iki šių
metų lapkričio 2 d.

Bernardinai.lt

Šedevras iš Vilniaus katedros lobyno – Florencijos Piti rūmų ekspozicijoje



nius mo kes čius vienam visai, atrodytų, padoriam žur-
nalui. Ir kai kartą partija, priėmusi „Politiko mora-
lės kodeksą”, nutarė duoklės nebemokėti, tą pačią sa-
vaitę žurnale pasipylė kritiniai straipsniai prieš ją.
Bet laikas ėjo, ir viskas praėjo – nors žurnalas neuž -
miršo tos partijos ir retkarčiais pa kritikuoja, bet par-
tija nenumirė, ir žurnalas dar gyvuoja. Matyt, buvo
priversta išsilaikyti teisingesniu būdu.

Didelės įtakos žiniasklaidos skai drumui turėjo
internetinė žiniasklaida, kuri sudarė didžiulę kon-
kurenciją spaudai. Jeigu spaudos dienraščiai spaus-
dina tik savo žurnalistų pa reng tą medžiagą, ir tą, ku-
rią ji pati su planuoja (teisingais tikslais ar nela bai),
tai internetiniuose laikraščiuo se gali reikštis beveik
kas nori – kas moka rašyti ir kas turi pasakyti ką nors
įdomaus. Ji ne tik nutraukia nuo spaudos skaityto-
jų, bet ir yra demokratiškesnė ir švaresnė, neįklim -
pusi į korupciją ir reketą. Čia la bai nesufabrikuosi
faktų, nes viskas atvira ir vieša (gausi atgal šimtus
neigiamų komentarų), be to, į internetinę žiniasklaidą
atėjo nauja žurnalistų ir verslininkų karta, kuriai me-
luoti ir vogti jau nebėra aukštas lygis. 

Nors ir internetinė žiniasklaida nėra krištolas.
Jeigu ji nereketuoja pi nigų, tai piktnaudžiauja, pvz.,
žmogaus silpnybėmis. Štai populiariausias ir vienas
pirmųjų iškilęs internetinis dienraštis „Delfi” per-
sunktas seksualinio pobūdžio tekstais. Atro do, kad
kuo toliau, tuo daugiau čia rašoma apie sekso pozas
ir užpaka liukų konkursus, tarsi šis kūno po žy mis tu-
rėtų ką nors bendra su asme nybės svarbumu. In-
ternetinė žiniasklaida yra skaitoma vaikų ir pa -
auglių, kurie yra nuolat erotizuojami ir auginami kaž-

kokiais sekso monstrais. (Kažkada
grupė inteligentų ir politikų buvo pa-
skelbusi protesto dokumentą, kuriame
sakė, kad mūsų mergaitės auklėjamos
vergėmis sek so industrijai.) 

Taigi bėda, kad laisvoji interneti -
nė žiniasklaida, norėdama išlaikyti
populiarumą, imasi vis rizikingesnių
priemonių ir tampa paviršutiniška.
Prieš keletą metų buvęs tas visų nu-

mylėtas „Delfis” labai sparčiai bulvarėja – čia jau be-
veik kas antras straipsnis skirtas vis naujoms „pupy -
tėms” – paviršutiniškoms pra mogų pasaulio mergi-
noms. Tai kuri nors nuėjo į gimtadienio vakarėlį, tai
pasigavo naują partnerį, tai liko pamesta „ant ledo”,
tai išsidažė nauja pudra arba išėjo į gatvę neišsida-
žiusi. Kad buvusio vieno nušalinto prezidento niekuo
nepasižyminti dukrelė neišei na iš „Delfio” puslapių,
galima įtarti, kad ir ši žiniasklaida jau pradeda
parsiduoti. Kadangi pagrindiniame dienraščio pus-
lapyje nuolat kėpso tėvelio nuotrauka, – žinoma, vie-
ta teisėtai nupirkta už pinigus kaip rek lama, – tai to-
kiam geram užsakovui politikui norima pasigerinti
reklamuojant ir jo dukrelę. Štai ji su vyru nuėjo į
madų šou, o čia štai pati su rengė savo siūtų skudu-
rėlių parodą, o čia tiesiog gražiai išlipo iš brangios
ma šinos... nes rašyti reikia, o daugiau nėra ką apie
ją rašyti... Bet tai vis dėlto kol kas smulkmė, lyginant
su purvasklaidos ydomis. Kaip sakoma, viskam sa-
vas laikas – vieną dieną solidesniems skaitytojams
atsibos ir paviršutiniškumas, ir jie pa sirinks ką
nors rimtesnio. Kol kas į tuos rimtuolius galėtų pre-
tenduoti Rimvydo Valatkos vedamas internetinis
dienraštis „15min.lt” (nors ir tas jau pratinasi...). No-
rėtųsi, kad internetinė žiniasklaida labiau speciali -
zuo tųsi – jeigu bulvarinė, tai bulvari nė, jeigu rimta,
tai ne kompotas su šaltiena. 

Taigi džiaugiuosi sulaukusi lai ko, kai vėl galiu
didžiuotis esanti žurnalistė demokratėjančioje
visuome nėje, kuri sparčiai gydosi nuo pri mes tų
moralės ligų.
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Tai reiškia, kad Lietuva pamažu
tampa normalia valstybe, kad
blogis, kurį pagimdė baisieji

okupacijos de šimtmečiai, traukiasi. Ir
tai sakau ne sidžiaugdama, kad kai-
myno na mas dega (vis dėlto bankru-
tavo laik raštis, kuriame kolegos žur-
nalistai užsidirbdavo duoną), tai sakau
įsi ti ki nusi, kad mano valstybėje rasis
daugiau tikros žurnalistikos. Kodėl taip
sakau, bandysiu įrodyti.

Daugelis jau tikriausiai pamiršo, kaip prasidėjo
leidinys, kuris pra džio je buvo pavadintas labai
skambiu, švariu vardu, bet vėliau tapo ti piš ka
„Purvasklaida”. Laikraštį įstei gė Sąjūdis tais lai-
mingais ir kupinais entuziazmo, laisvės džiaugsmo
me tais. Tik, nelaimei, jis buvo patikėtas nesąži-
ningam žmogui, kuris jį „prich vatizavo”. Tiesiog pa-
vogė ir ėmė leisti savo vardu. Sąjūdis bandė jį atsi-
imti, kreipėsi į teismą, tuo už siėmė aktyvus sąjū-
dietis, bet buvo prichvatizuotojo sumintas į purvą
taip, kad turėjo pasitraukti iš politikos ir apskritai
iš viešojo gyvenimo. Po to jau niekas nedrįso pra-
sižioti prieš „Purvasklaidą”, todėl ji galėjo sukur-
ti ištisą imperiją. Du dešimtmečius blogis buvo gau-
sinamas ir vadinamas žiniasklaida, nors nema ža da-
lis jos rašinių buvo skirta kam nors šantažuoti arba
sunaikinti už kieno nors pinigus. 

Apie šio leidinio virtuvę kon kre čių faktų šių ei-
lučių autorei yra pa sakojusi kolegė žurnalistė, ra-
šiusi kultūros temomis. Vienu metu ji ne turėjo dar-
bo ir apsidžiaugė, kai jai „Purvasklaida” pasiūlė
gerą vietą re dakcijoje su geru atlyginimu. Labai
geru atlyginimu, apie kokį kitų leidinių darbuoto-
jai tais laikais net svajoti nedrįso. Keletą savaičių
laimingoji rašė tai, kas jai buvo artimiausia – kul-
tūringai apie kultūrą ir kultūros žmones. Bet tas lai-
mingasis periodas greitai baigėsi. Netrukus jai
bu vo pa siūlyta surinkti kompromituojančią medžia -
gą apie vieną visuomenės vei kėją. Ji kategoriškai
atsisakė, nes tą žmogų ji pažinojo kaip padorią asme -
nybę. Po to jos atlyginimas šiek tiek sumažėjo. Dar
kelis kartus jai buvo pasiūlyta panaši užduo tis, ir
ji vėl at sisakė. Tada jos atlyginimas tapo toks men-
kas, kad jau ir dirbti neapsimo kėjo, ir ji po pusme-
čio šią redakciją apleido savo noru. Taigi galima
įsivaiz duoti, kokiomis sąlygomis čia dirbdavo žur-
nalistai (o dar ir dirba, nes „Purvasklaida” bank-
rutavo tik kaip dienraštis, bet jis persiregistravo
kaip savaitraštis). O kadangi fi nansiškai stiprių lei-
dinių Lietuvoje buvo ir tebėra nedaug, tai mažiau
skrupulingi žurnalistai priversti su tikti su žemi-
nančiomis darbo sąlygomis. 

„Purvasklaida” užsidarė prieš keletą savai-
čių, ir jos kaip nebuvę – kolegos žurnalistai neina
į gatves ir nerengia piketų, kad esą kažkokių pik-
tavalių buvo sunaikintas „už tiesą kovojęs dien-
raštis”, – kaip apie save skelbia jo savininkas. Mat
daugelis yra patyrę, ką reiškia dirbti „Purva -
sklaidoje”. Mitinguoti neina į gatves ir jos skaity-
tojai, nes jie, matyt, jau išnyko, nes atrado švares-
nę žinia sklaidą. Apie „Purvasklaidos” ban kro tą ne-
rašo ir buvę konkurentai, – nors toks džiaugsmas,
– liko laisvesnė erdvė. 

Lietuvoje žurnalistų bijo net ir politikai, gal net
labiausiai politikai ir partijos. Geriausiu atveju jie
ne užsako „Purvasklaidoje” straipsnių, skelbimų, bet
pasakyti ką nors prieš – jokiu būdu. Žiniasklaida –
ketvirtoji valdžia, neatsilaikysi, kai ant tavęs už pils
kibirą, – ką čia kibirą – ma šiną, – pamazgų. Arba ne-
pakvies kartu su kitais politikais ir kitomis garse-
nybėmis į kokį nors lėkštą svo gūnų skonio vakarėlį,
– kaipgi, juk visi žiūri ir mato. Dauguma politinių
organizacijų, ypač kai kurios spalvos valdančiosios
daugumos, taip pat ir verslininkai moka duoklę, ir
tai ma tyti iš didelių ir gausių skelbimų ir kitokių
užsakomųjų straipsnių „Pur vasklaidos” pusla-
piuose. Pvz., ypač buvo akivaizdu, kad didžiulius pi-
nigus mokėdavo Žemės ūkio ministerija „rusų ku-
nigaikštienės” laikais. 

Kad vienas iš purvasklaidos va dovų pagaliau
bankrutavo, tai reiš kia, kad baimės Lietuvoje ma-
žiau – kad nebesiduoda taip aršiai reketuojami po-
litikai, verslininkai, partijos, nes gal ir jie tapo są-
žiningesni, jeigu nebebijo šantažo. Taigi purvask-
laidai nebeliko iš ko maitintis. O kad ban krutavo
pats nešvariausias leidinys, tai tam tikra prasme yra
tiesioginis ir visuomenės skaidrėjimo požymis –
žmonės atsirinko ką skaityti. Bet tai nereiškia, kad
visa kita žiniasklaida yra tyra kaip krištolas. Nie-
ko pana šaus, tik gal ne tokiais mastais ir ne taip
žiauriai išmušinėja pinigus. Štai viena partija
prieš keletą metų buvo reketuojama mokėti meti-

Byra purvasklaidos 
imperija
AUDRONĖ V. ŠKIUDAITĖ

istoriją apie Bendoraitį pabaigus

Birželio 17 ir 19 d. ,,Draugo” laidose baigėme spausdinti R. John Rapšio straipsnį ,,Bendoraitį, kunigą ir daktarą,
Ama zonėj prieš 41 metus aplankius”. Jis pasakoja apie nepaprastus vieno žmogaus darbus tolimosiose Brazilijoje ir
Bolivijoje. Informacija tiems, kurie užsisako tik šeštadienio laidą: visą straipsnį galite skaityti internete (www. draugas.
org). Tuo pačiu siūlome: užsisakykite internetinę ,,Draugo” versiją – nieko nepraleisite ir skaitysite laikraštį tą pačią dieną!

Taip pat norime atitaisyti ketvirtadienio numeryje įsivėlusią klaidą – supainiojome parašus po nuotraukomis.
Atsiprašome autoriaus, skaitytojų ir skelbiame teisingus. 

Redakcija

Dr. Bendoraičio motinos ir vaikų ligoninė pradėta sta-
tyti 1983 m., dar Bendoraičiui skersai upės, Brazilijoj
gy venant. Guayaramerin, Bolivija, 1991 m.

Seselės Ksaveros nuotr. 

Dr. Bendoraičio ,,Gerojo Ganytojo” (Bom Pastor) ligoninė galutinai
užbaigta 1977 m. Bu vo 136 lovos. Dirbo 6 daktarai ir vienas dantis-
tas. Štabą sudarė 60 žmonių. Dr. Vy tau tas Kiaušas iš Australijos taip
pat ten kurį laiką dirbo. Guajara-Mirim, Rondonia, Bra zi li ja. 1980 m. 

F. A. Bendoraičio nuotr.
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Atkelta iš 1 psl.

Auganti lietuvių karta supranta,
kad būnant toli nuo Lietuvos, nėra
lengva išlaikyti lietuvių kalbą, puo -
selėti papročius, tradicijas.

Lituanistinių mokyklų mokiniai
buvo suskirstyti į keturias grupes.
Kiekvienoje grupėje buvo išrinkti trys
geriausi darbai, jų autoriai ap dovanoti
JAV LB Švietimo tarybos padėkos raš-
tais ir atminimo dovanė lėmis.

2–3 klasės mokiniams reikėjo pa-
rinkti 10–15 gražiausių lietuviškų  žo-
džių ir sudaryti žodyną „Mano šei ma”.
Lily Schafer (Žibu rio lit. mokykla,
Detroit, MI) sudarė la bai įdo mų, vaiz-
dingą šeimos apibūdi nimo žo dy ną.  Ji
rašė:  „Aš – esu mergaitė ir tu riu ilgus
plaukus. Teta – ma mos sesė, gyvena
toli ir mėgsta virti”. Emilija Vencku-
tė (Šv. Kazimie ro lit. mokykla, Los
Angeles, CA) sudarė labai originalų žo-
dyną – visą knygelę, kurios žo džiai
iliustruoti piešinukais.  Ji rašo: „Mama
yra mo te ris, iš kurios tu gimsti. Sene-
lis – tė čio ar mamos tėtis”. Ai denas Ge-
neder (A. Kazickienės lit. mokykla,
NY) parašė, kad „vai kai – maži žmonės
– atsirado iš tėvų”. Ne galima nepa-
minėti Marko Uč kuro nio (K. Donelai-
čio lit. mokykla, Washing ton, DC), ku-
riam „senelis yra laikas, kuris at sar -
gus ir greitas, o brolis yra medis, ku-
ris yra stiprus ir gražus. Ma ma yra
saulė, kuri šildo visus”.

4–6 klasių mokiniai rinko jiems la-
biausiai patinkančius žodžius apie
šeimą ir panaudojo juos, kurdami  ei -
lė raštį ar dainą.

Gražios nuotraukos guli ant stalo
Prisiminimai ir šiluma…
Niekad nėra meilei ir šventėms 
galo,
Kai tu esi su savo šeima.

Taip pradėjo savo eilėraštį I vie tos
laimėtoja Marta Vaikaitis (Žibu rio lit.
mokykla, Detroi t, MI). Gražus, šil tas,
tikroviškai kiekvie ną šei mos narį api-
būdinantis eilėraš tis.

Jotė Urbonas, II vietos laimėtoja
(K. Donelaičio lit. mokykla, WA), ma -
to šeimos tvirtybę:

Mano šeima, namas, tvirtas stogas.
Nesubyrėsim, nesuskilsim.
Mes stovim kaip vienas.
Kai man bus sunku,
Ten bus mano šeima atsiremti.

Koks minčių  savitumas, origina -
lu mas!

III vietos laimėtojas, Paulius Vili -
mas (K. Donelaičio lit. mo kykla, WA),
savo eilėraštyje išreiškia jausmus,
kad:

Be šeimos aš būčiau vienas
Kaip vienišas medis laukuose.
Be šeimos aš būčiau pažeidžia-

mas,
Kaip plonas ledas ant ežero.
Be šeimos aš būčiau nedrąsus,
Kaip zuikis bėgantis nuo vilko.
Be šeimos aš būčiau vienas,
Kaip lašas vandenyne.

7–8 klasių mokiniai rašė rašinį
tema „Kas yra šeima?”. Rašiniai buvo

Piešinių konkurso nugalėtojai: 

darželis – 1 klasė

1 vieta: Kaya Karakaj (1 klasė, lituanistinė
mokykla „Lietuvėlė”, NJ)

2 vieta: Ramunė Philippone (darželio kla-
sė, Edvardo Gervicko lituanistinė mo-
kykla, NY)

3 vieta: Matthew Clair (1 klasė,  Ed var -
do Gervicko lituanistinė mo kykla, NY) 

2–3 klasė

1 vieta: Lukas Blume (2 klasė, Dr. V. Ku-
dirkos mokykla, NJ)

2 vieta: Augustas Jasinskas (9 metai, At-
lantos lituanistinė mokykla „Saulė”, GA)

3 vieta: Ūla Baranauskas (2B klasė, Mai-
ronio mokykla, Lemont, IL)

4–6 klasė

1 vieta: Kajus Buikus (4 klasė, dr. V. Ku-
dirkos mokykla, NJ)

2 vieta: Kamilė Makselytė (5 klasė, li-
tuanistinė mokykla „Lietu vė lė” , NJ)

3 vieta: Zylė Purinaitė (4/5 B, Bostono li-
tuanistinė mokykla, MA)

7–8 klasė

1 vieta: Rokas Burnos (7 klasė, Maironio
lituanistinė mokykla, IL)

2 vieta: Alena Miškinytė (8 klasė, Šv. Ka-
zimiero mokykla, Cleveland, OH)

3 vieta: Lukas McCarthy (8A klasė, Bos-
tono lituanistinė mokykla, MA)

9–10 klasė

1 vieta: Aušra Pranevičius (9 klasė, Mai-
ronio lituanistinė mokykla, NY)

2 vieta: Matas Rosikas (9 klasė, Maironio
lituanistinė mokykla, IL)

3 vieta: Evangelos Kapodistrias (9 kla-
sė, Maironio lituanistinė mokykla, NY)

2014-ieji metai – Šeimos metai
Aušra Pranevičius (9 klasė, Maironio lituanistinė mokykla, NY)Matas Rosikas (9 klasė, Maironio lituanistinė mokykla, IL)

vertinami, atsižvelgiant į temos  su vo -
kimą, minties originalumą, kū rybiš -
kumą, mokinių asmeninę nuo mo nę,
pa tirtį, išsamumą, stiliaus savitu mą
bei raišką. Ne vienas rašinys nu stebino
savo brandžiomis minti mis apie lietu-
višką bendruomenę, jos įta ką lie -
tuviškai šeimai, lietuviškos mo kyk -
los svarbą, Neringos vasaros sto vyklos
ypatingai lietuvišką dvasią. Emilija
Strazdytė (Bostono lit. mo kyk la, MA)
rašė: „Neringoje aš įsi mylėjau Lietuvą!
Neringa – mano šei ma”.

I vietos laimėtoja Smiltenė Jan -
kūnaitė (A. Kazickienės lit. mokykla,
NY) rašo, kad jai šei ma primena me dį.
„Jo šaknys – tai mano seneliai ir pro-
seneliai. Kamie nas – tai mano tė vai, o
šakos – tai mes, vaikai.  Jeigu sau gai,
pri žiūri ir myli savo medį, jis auga ir
stiprėja kaip šeima”. Labai nuoširdus
raši nys, tiesiog ir matai tą meilę, tvy -
ran čią šeimoje. Smiltenė pa brėžia,
kaip svarbu perduoti lietuviškas tra-
dicijas ateinančiom kartom.  Šeima –
tautos vienybės pagrin das.

II vietos laimėtoja Rūta Jackevi -
čius (Maironio  lit. mokykla, Lemont,
IL) rašo, kad „kiekvienas savo šeimo-
je susipažįsta su savo tautos kultūra,
papročiais, šventėmis, išmoksta gra žios
lietuviškos kalbos. Mano šeima mėgs-
ta daug keliauti ir sekti pasakas apie
Lietuvą ir gyvenimą. Lietuva – tai pa-
sakų šalis”.

III vietos laimėtoja Darija Pakuc -
kaitė (Šv. Kazimiero lit. mo kyk la, Los
Angeles, CA) labai gražiai aprašo sa vo
giminę, kokį džiaugsmą patiria, kai su-
sitinka su savo pusbroliais Puns ke:

„Šeima yra ta, kuri su jungia ne tik
jausmais, bet ir savo tradicijomis ir kul-
tūra. Mes visi na muose kalbame tik lie-
tuviškai ir aš su savo jaunesniu bro-
liuku And riuku lanko me lituanistinę
Šv. Kazi miero mokyklą Los Angeles,
CA”. Benita Vara naus kai tė (Maironio
lit. mokykla,  Lemont, IL) atskleidžia,
kad valstybės stip rybė yra šeimoje. La-
bai puikiai pastebėta: „Šeima – lobis
valstybei”. Krista Aušt raitė (Bostono
lit. mokykla, MA) rašo:  „Šeima – ir ar -
ti  miau si žmonės, ir mokykla, ir bend -
ruo menė – tai viena didelė lietuviška

Alena Miškinytė (8 klasė, Šv. Kazimiero mo-
kykla, Cleveland, OH)

Kamilė Makselytė (5 klasė, lituanistinė mokykla „Lietu vė lė” , NJ)
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Lietuvos Dukterų draugijos
Detroito skyriaus veikla

REGINA JUŠKAITĖ-ŠVOBIENĖ

Birželio  8 d., Sekminių sek ma die  nį, tuojau po šv. Mi -
šių, Dievo Ap vaizdos parapijos kavinėje, South field,
MI, Lietuvos Dukterų draugijos Detroito sky -

rius ruošė cepelinų ir kugelio pietus. Daugiau kaip šimtas
žmonių susirinko paremti šios organizacijos veiklą. Pietūs
buvo labai sėkmingi ir pelningi, nes viskas buvo išparduo-
ta per valandą! 

Visas pelnas (buvo skirtas 850 dol.) skirtas Lietuvos
Duk  terų drau gijos specialiam projektui – pataisyti supu-
vusį stogą Šedu voje, Lietuvoje gyvenančiai šeimai, kuriai
jau esame anksčiau finansiškai padėję. Visi šios šeimos na -
riai yra sunkiai sergantys ligoniai. 

Organizacijos šūkis: „Ištieskime pagalbos ranką
vargs tantiems!” Lie tuvos Dukterų draugijos uždirbtos lė -
šos ir laikas skiriami globoti var gingai gyvenančias ir į
nelaimę pa puolusias šeimas bei žmones su negalia Lie tu -
voje ir čia, JAV.

Lietuvos Dukterų draugijos De troito skyriaus pirmi-
ninkė Ramu nė Mikailienė. 

Dėkojame visiems apsilankiu siems už paramą!

Cicero paminėta 
Gedulo ir vilties diena

EDVARDAS ŠULAITIS

Cicero Lietuvių Bendruomenė nepamiršo paminėti
baisiojo Birželio įvykių – dabar vadinamos Gedulo
ir vilties dienos. Birželio 15 d. Šv. Anta no bažnyčioje

kun. Antanas Gražulis, SJ, į Sibirą ištremtųjų tautiečių
intencija aukojo šv. Mišias, gražiai giedojo parapijos cho-
ras (vad. muzikės Vilmos Meilutytės), kuris pamaldų pa -
bai goje su gie dojo šiai progai pritaikytą giesmę – „Maldą
už tėvynę”.

Po to susirinkome į kavinę pa sivaišinti kava ir pyragu.
Netru kus prasidėjo minėjimas. Jis buvo gana kuklus, nes
pastaruoju me tu Cicero miestelyje vis mažėja lietuviškai
kalbančių ne tik dalyvių, bet ir atlikėjų.

Minėjimą pradėjo Aldona Zails kaitė, kuri prisiminė
prieš daugelį metų išvežtus ir žuvusius tautiečius Sibiro
taigose. Jiems susirinkusieji sukalbėjo „Amžiną atilsį”.

Tada paskaitėlę išvežtųjų tematika paskaitė neseniai
iš Lie tuvos atvykusi tautietė Bronė Miku lienė, kai kurios
jos  mintys buvo sukrečiančios. Po paskaitos ji trumpai pa -
minėjo Tėvo dieną.

Buvo pranešta, kad trečiąjį mė ne sio ketvirtadienį,
kaip paprastai, Šv. Antano bažnyčioje bus klausoma išpa-
žinčių ir bus atnašaujamos šv. Mišios. Programa prasidės
5 val. p. p. Šį kartą, nuolatiniam kuni gui išvy kus atostogų,
jį pavaduos kun. Algis Va liulis. O kitus du sekmadienius
šv. Mišias atnašaus taip pat jėzuitas iš Lietuvos, kun. Aldo -
nis Gudaitis (iki kun. A. Gražulio sugrįžimo).

JAV LB Cicero apylinkės pirmi nin kė Birutė Zala to -
rienė pažymėjo, kad liepos 19 d. sukanka buvusio ilga me -
čio Cicero lietuvių dvasios vado kun. dr. Kęstučio Trimako
mirties metinės. Ta proga sekmadienio šv. Mišiose ir susi -
ti kime kavinėje dalyvaus kun. dr. K. Trimako testamento
vyk dytoja Lai ma Šalčiuvienė, o visuomenės veikėja Ma ri -
ja Remienė paruošė knygą apie šį Lietuvoje pa laidotą dva -
siškį, kurioje yra patalpintas jo die noraštis ir įvairių žmo-
nių mintys apie kun. dr. K. Trimaką. Knygos pristatymas
vyks Lietuvoje. Jame dalyvaus knygos sudarytoja M. Re -
mie  nė, artimai bendravusi su dvasiškiu.

Kavinėje kalbėjo visuomeni nin kas, advokatas Saulius
Kuprys, kuris pranešė, kad birželio 8 dienos savaitgalį vie-
šėjo New Yorke, kur lan kėsi seniausios pasaulyje lietuvių
organizacijos Susivienijimo Lietuvių Amerikoje (SLA)
pastate, dalyvavo Tautos fondo suvažiavime. Jis trum pai
pa pasakojo apie SLA pastatą, ku ris dabar tarnauja New
Yorko lie tu viams ir suteikė bendrų žinių apie New  Yorko
tautiečių gyvenimą.

Čia dar reikia pridėti, kad pra ėjusį savaitgalį prie Šv.
Antano baž nyčios vyko tradicinis parapijos karnavalas,
susijęs su šv. Antano švente. Programą surengė meksikie-
čiai, kurie vadovauja daugiau nei prieš 100 metų lietuvių
įsteigtai  Šv. Anta no parapijai, kurios ribose dabar di džiąja
dalimi gyvena iš Meksikos at vykę tikintieji (parapijos kle-
bonas – Meksikoje gimęs dva siškis).

šeima”. Džiugas Jasinskas (Mai ro nio lit.
mokykla, Lemont, IL)  pastebi, kaip sunku iš-
eivijoje išlaikyti lietuviš kas tradicijas („…šei -
 ma visada bus šalia”).

9–10 klasių mokiniai rašė rašinį tema:
„Aš ir mano lietuviška šeima”.  Naglis Bu-
kauskas (Maironio lit. mo kykla, NY ), I vie-
tos lai mėtojas, pastebėjo: „Lietuva yra vie na
didžiulė šei ma, bet aš pirmiausia myliu ir ger-
biu savo arti miausią šei mą. Daug žmonių sa -
ko, kad šeima yra meilė, draugiškumas ir net
gerumas, bet aš manau, kad šeima yra sau-
gumas. Mano šeimos ištakos yra Lie tuvoje.
Tiek mano tė vai, tiek mano se neliai gimė
Lietu voje. Vienas iš ma no senelių mirė Si biro
lageriuose. Mo čiutė, teta ir pusbrolis gyvena
Lie tuvoje ir jie yra da lis mano šeimos. Ka dan -
gi mano tėvai ir aš gyvename JAV, tai mūsų šei-
mos geografinė pa dėtis labai išsiplėtė. Ta čiau
jeigu gy venčiau tik savo šeimoje, tikriausiai
man būtų labai nuobodu. Todėl sa ky čiau,
kad dalyvavimas lie tuviškoje išeivijos veikloje
tik pra plečia mano šei mos supratimą. Lie tu -
vybė tik su stiprina šeimos narių ryšį ir su-
teikia daug galimybių būti uni kaliu”.

II vietos laimėtojas Adris Jauta kas (Mai-
ronio lit. mokykla, NY) pa brėžia mokyklos
svarbą lietuviškumo puoselėjimui. „Svarbu
ne tik ži noti Lietuvos istoriją, kalbą, bet šir -
dyje turi jausti, kad esi lietuvis.  Ir nė ra svar-
bu, kokioj aplinkoj arba kokiu laiku gyveni,
širdyje vis tiek išlieki su savo kultūra. Dėl to
aš visą laiką jaučiuosi lietuviu ir  už tai esu
dėkingas savo šeimos lietuviškom tradici-
jom”.

III vietos laimėtojui Justui Kli mavičiui
(A. Kazickienės lit. mokykla, NY) labai svar-
bu šeimos stiprybė, tradicijos, kartų  ry šys –
seneliai – tė vai – vaikai.  Norisi paminėti Adą
Ka napskytę (Čikagos lit. mokykla, IL), ku ri
rašė: „Kartais užtenka net krep šinio, kad
įžiebtum pasidi džiavimą Lie tuva! Tada visi,
kaip vie ninga šei ma, susiburia po Lietuvos
vėliava”.

Nemažai lietuvaičių rašė apie šeimą
anglų kalba. Paskatinamoji pre mija buvo
paskirta Lukui Narke vičiui (Bostono lit. mo-
kykla, MA). Lukui lietuviška šeima – tai šei -
mos na riai ir tai, kas susiję su lietuviš kom
tradicijom, kultūra: tai mo kykla, bendruo-
menė ir „Neringos” sto vyk la.  

Norisi paminėti ir Veroniką Dil baitę
(Bostono lit. mokykla, MA), ku ri labai gražiai
aprašė tarpusavio ryšius – ypatingai ryšius
su seneliais. Darijai Dilbaitei (Bostono lit. mo-
kykla, MA) tradicijos sujungia, palaiko šei-
mos ryšį. Jai labai svarbu: šeima – mokykla
– bendruomenė – lietuvybė.

Vaikai gali daugiau. Netikite?

* * *

JAV LB Švietimo tarybos 
meno konkursas 2014

Prieš trejetą amžių saulės, dar tebesto-
viniuojančios dangaus skliaute, bet jau pa-
siruošusios vėl kopti, šviesą išvydo pirmasis
mūsų poetas Kristijonas Donelaitis. Jis iškilo
pirmas – ir iki šiol tebėra didžiausias, pa -

sirodė pirmas – ir liko nepralenktas.  
Kristijonas Donelaitis mūsų tautai pa-

statė paminklą ir pavadino jį „Metais”. Lie-
tuvių tauta Donelai čiui paminklų, plačiąja šio
žodžio pras me, pastatė ne tiek daug.  Todėl
JAV LB Švietimo taryba pakvietė vi sas 36 li-
tuanistines mokyklas dalyvauti piešinių
konkurse, skirtame K. Donelaičio 300-osioms
gimimo meti nėms paminėti. Susipažinę su K.
Do nelaičio asmenybe ir jo kūriniu „Me tai”,
mokiniai (nuo darželio grupės iki 10 klasės)
metų laikus pavaizdavo savo piešiniuose.

Labai džiaugiamės sulaukę didelio at-
garsio piešinių konkurse. Viso sulaukėme 736
piešinių iš 22 JAV litua nistinių mokyklų.
Daugiausiai pie šinių sulaukėmė iš Čikagos
litua nis tinės mokyklos (daugiau nei šim to).
Nuo jos neatsiliko Bostono, Mai ronio (IL), Šv.
Kazimiero (CA) lituanistinės mokyklos.

Piešinių temos buvo parinktos pagal K.
Donelaičio „Metus”: tai   „Pa va sario links-
mybės”, „Vasaros darbai”, „Rudens gėry-
bės” ir „Žiemos rūpesčiai”. Vertinimo ko-
misiją suda rė 5 asmenys: Rita Clemens, Lina
Giusti, Greta Plokštytė, Rolandas Kiaulevi-
čius-Dabrukas ir Auksė Motto. Vertinimas
buvo  labai objektyvus, pagal konkurso rei-
kalavimus: temos,  formato ir tech nikos
atitiki mą,  taip pat unika lu mą ir kūrybiš -
kumą. Pirmame etape (iš 736 pieši nių) buvo
atrinkti  375 formatą ir te mą atitinkantys pie-
šiniai.  Antrame eta pe atrinkome po 5–10 ge -
resnių piešinių pagal kiekvieną am žiaus
grupę. Tai paskatinamieji pie šinėliai, kurių
buvo apie 70. Tre čia me etape atrinkome po 3
meniškiausius, unikaliausius piešinius iš
kiek vienos grupės. Jų autoriai apdo vano ti
JAV LB Švietimo tarybos pa dėkos raštais ir
atminimo dovanė lė mis. Buvo la bai sunku iš-
rinkti nuga lėtojus, nes tikrai turėjome labai
daug gražių darbelių. Džiaugiamės, kad dar-
želinukai ir mokiniai suprato temos svarbą ir
ją puikiai pavaizdavo popieriaus lape. Švieti-
mo tarybos var du norėčiau pa dėkoti visiems
kon kurso komisijos nariams už jų paaukotą
laiką vertinant ir atrenkant pačius meniš-
kiausius darbus. Ačiū jums! Nuoširdžiai dė-
kojame visiems mokytojams, ku rie labai įdo-
miai pri statė K. Donelaitį ir jo poemą „Me tai”.
Ne vienoje mo kykloje skambėjo skaitoma
poema, buvo vaidinamos ištraukos, rodomi
filmu kai ar vyko kiti meniniai projektai.
Ačiū visiems, kad   supažin dino te su iškilia
poe to K. Donelai čio asmenybe ir paskatinote
moki nius dalyvauti  JAV LB Švietimo ta ry bos
organizuojamame meno kon kurse.

Dėkojame lituanistinių mokyklų moky-
tojams, mokinių tėveliams už ne lengvą dar-
bą, pasiaukojimą, mo kant lietuvių kalbos, už
skatinimą domėtis papročiais, tradicijomis,
Lie tuvos istorija, kultūra, už skiepijamą su-
vokimą ir pasididžiavimą, kad esa me lietu-
viai, kad esame didelė lietuviška šeima. La-
bai džiaugiamės ir di džiuojamės savo meni-
ninkais. Šau nuoliai lietuvaičiai! Sveikiname
nu galėtojus!

Auksė Motto – JAV LB Švietimo tarybos
narė, Rašinių ir piešinių konkurso organiza-
torė. 

Zylė Purinaitė (4/5 B, Bostono lituanistinė mokykla, MA)
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Redaktorė Vida Kuprytė • El. paštas: draugasateitis@gmail.com Šių metų tema: ,,Ateitininkijos šeima ir ateitininkų šeimos”

IŠ ATEITININKŲ GYVENIMO

ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS

Neseniai iš ,,Ateities” redaktorės Redos Sopranaitės el. paštu gavau ket-
virtąjį šių metų numerį. Gavau tą pačią dieną, kai ji jau sumaketuotą
numerį pasiuntė į spaustuvę. Po to, savo darbe gautą tekstą padidinau

ir visus 64 puslapius atsispausdinau, kad galėčiau geriau matyti ką skaitau.
Grįžęs namo iš darbo radau jos laiškutį, kuriame rašo, kad
,,Ateitį” skaitau pats pirmas. ,,Kol kas popierinio ir mes
neturime, tik ketvirtadienį iš spaustuvės atkeliaus”. Tai
tikrai žaibo greitumu mane pasivijusi ,,Ateitis”. Ar tai
nebus istorinis įvykis?

Prasmingą toną visam numeriui duoda redaktorės žo-
dis, kviečiantis aplink matyti vilties ženklus ir drąsiai
kurti gyvybės kultūrą. Pradžioje, kaip visada, pasirodo
Andrius Navickas. Redaktorė su juo, kaip www.bernar-
dinai.lt vyriausiu redaktorium veda įdomų pokalbį. Šįmet
tas internetinis laikraštis švenčia dešimties metų sukaktį.
Minint Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dieną, Marija
Sriuogaitytė ir Vytautas Keršanskas kalbina Nepriklau-
somybės akto signatarą Algirdą Saudargą. ,,Šaknys –
mūsų prigimtis – yra visų vienodos, visi esame žmonės, ta-
čiau kalba uždaro į tam tikrą ratą, gimtąją kultūrą”. Kalba
yra labai glaudžiai suaugusi su lietuvių tapatybe ir mums
yra gyvybiškai svarbi.

Petras Plumpa  plačiau aprašo  popiežiaus Jono XXIII ir Jono Pauliaus II
kanonizcijos iškilmes, Ieva Mykolaitytė su Jurga Dirkstyte dalijasi savo patir-
timi apie tikėjimo draugystę. Labai vaizdžiai Aistė Diržytė atpasakoja savo su -
sitikimą su Jonu Pauliumi II Kauno Dariaus ir Girėno stadione. Ji popiežiaus
buvo apkabinta, palaiminta, gavo dovanų. Tą patį 1993 m. popiežiaus Pauliaus

Jono II apsilankymą Lietuvoje aprašo kartu ten buvęs Vaidotas A. Vaičaitis. 
Tomas Matulevičius rašo apie skyrybas kaip pamirštą frontą kultūros ka-

ruose. Donatas Puslys gana plačiai aprašo Vilniuje balandžio 27 d. įvykusį pa-
gerbimą gyvybės kultūros puoselėtojams. Tuo pradėta tradicija padėkoti žmo-
nėms, sėjantiems meilę, artumą ir šilumą. Išvardinti dvylika apdovanojimus
gavusių grupių bei pavienių asmenų. Tai tikrai prasmingas pagerbimas. Mo-

nika Mercinkevičiūtė aiškina proto ir tikėjimo reikšmę žmonijai.
Atrodo, kad tai yra jos kokio rimto mokslinio darbo santrauką. Iš-
tisai spausdinamas popiežiaus Jono XXIII laiškas, rašytas 1959 m.,
Lietuvos vyskupams. Iš 1960 m. ,,Ateities” perspausdinamas A. D.
straipsnis apie vysk. Merkelį Giedraitį.

Justina Katkevičiūtė aprašo ,,Atžalyno” spektaklį Lietuvos
Nacionaliniame dramos teatre, o Liucija Vaicenavičiūtė pristato
Johano Sebastiano Bacho biografiją. Tomas Taškauskas primena
mūsų šventą pareigą ilsėtis ir paberia konkrečių patarimų. Juo-
zapa Živilė Mieliauskaitė, SF, kritiškai pasisako prieš ,,atskiestą”
tikėjimą. Jurga Dirkstytė skaitytojus užburia Eičiūnų kaimo kul-
tūrine ir socialine veikla. Stebėtina ką porą šaunuolių gali pradėti
ir toliau ugdyti. Ramunė Kubiliūtė praveda pasikalbėjimą su Da-
lia Cidzikaite apie naujai išleistą knygą ,,Manėm, kad greit grį-
šim”. Justinas Jarusevičius aprašo studentų korporacijos Justitia
organizuotą konferenciją apie Kovo 11-osios aktus. Ten minima la-
bai įdomi detalė apie tą aktą. Vytautas Landsbergis pasiūlė kreip-
tis į M. Gorbačiovą su ,,Jo prakilnybe”. Šis kreipinys, o ne pats ak-

tas susilaukė didžiausio priešiškumo Maskvoje, nes tokiu būdu vienas į kitą
kreipiasi suvereninių valstybių vadovai. ,,Pasakojama, kad būtent po šio krei-
pinio perskaitymo Maskvos vadovai suprato, jog Lietuva ‘išslydo iš SSSR’”. Šis
įdomus numeris baigiamas korespondencija, aprašančia 82-ąjį GrandKavos
puodelį.

Šią savaitę bent kiek klausos turintys Amerikos lietu-
viai keliauja į Lietuvą dalyvauti Dainų šventėje. Šis en
masse grįžimas į Tėvynę apsunkino Jaunųjų ateiti-

ninkų sąjungos (JAS) stovyklos ruošėjus. Jie ieško stovyklai
akordeonisto, kuris pravestų dainavimo pamokas, pagrotų
prie laužo bei per šv. Mišias bei pamokytų vaikus dainuoti.
Deja, muzikaliesiems lietuviams išvykus, stovyklos organi-
zatoriai kol kas surado vos kelis smuikorius, kuriais turbūt
teks pasitenkinti. 

Jei kas iš Amerikoje pasilikusiųjų moka groti akordeonu ir
galėtų – net ir kelioms dienoms – atvykti į JAS stovyklą,
birželio mėn. 29 d. iki liepos mėn. 9 d., yra prašomi susi-
siekti su stovyklos vyriausia vedėja Laima Aleksiene el.
paštu: laima.aleksa@gmail.com. Jūs labai prisidėtumėte
prie stovyklos geros nuotaikos, o patys galėtumėte gry-
name ore nemokamai paatostogauti.

Stovykla vyks Amerikos lietuvių Romos katalikų federaci-
jos stovyklavietėje dainavoje, Manchester, MI.

Ieškomas
AKORDEONISTAS

,,Ateitis”  2014 Nr. 4 – Žaibo greitumu!

Stovyklos • Stovyklos • Stovyklos
SToVYKLoS dAinAVoJe • Šį sekmadienį prasideda pirmoji šios vasaros ateitininkų stovykla Dainavoje,
MI. Šįmet Sendraugių-2 stovykloje su savo tėvais stovyklaus net 70 vaikų, kurių vidutinis amžius 6 m.! Nors
visos vietos užimtos, norintys gali dienos metu atvykti į stovyklą, pasiklausyti paskaitų ir pabendrauti su
stovyklautojais. Jūsų laukia įdomūs paskaitininkai: birželio 23 d. – Darius Sužiedėlis: ,,Ukraina ir Lietuva”
• birželio 24 d. – Juozas Polikaitis: ,,Tautiškumo išlaikymas” • birželio 25 d. – Rita Janz: ,,Lietuvių kalendo-
rinės šventės” • birželio 26 d. – Dalia Anysienė: „Manėm, kad greit grįšim“ knygos pristatymas • birželio 27
d. – Linas Gylys: ,,Priklausomumas ir pagalba”.

Nors kai kurios stovyklos jau nebepriima stovyklautojų, bet dar liko kelios vietos, į kurias galėtumėte patekti.  

LoS AnGeLeS • Jaunimas iki 13 metų gali stovyklauti Los Angeles vasaros stovykloje, rugpjūčio 3–10
d. La Casa de Maria Retreat Center, Santa Barbara, California. Registraciją tvarko Los Angeles jau nųjų at-
eitininkų kuopos globėja Žydra van der Sluys, kuri gali suteikti daugiau informacijos: van der sluys@gmail.com.

KenneBUnKPoRT, MAine Visi šeimos nariai yra laukiami Ateitininkų sendraugių poilsio ir studijų
savaitėje, rugpjūčio 2–9 d. Bus švenčiama šios savaitės 50 m. sukaktis. Programos reikalais kreiptis į Lai-
ma Lileikiene Shea, LTLTAX@hotmail.com. Dėl vietų vasarvietėje INFO@FRANCISCANGUESTHOUSE.COM
ar ba skambinti į vasarvietės raštinę tel. 207-967-4865. Visa programa išspausdinta ateitis.org. 

Visų ateitininkų konferencija  ,,Profesionalų kelias”
Pasidalinsime patirtimis, užmegsime naujus ryšius

PROGRAMA: ŠAAKalbos (,,TED Talks” stiliaus pristatymai). Kalbės: Andrius Anužis, Indrė Biskis, Rima
Gungor, Tadas Kasputis, Audrius Kirvelaitis, Stasys Kuliavas, prel. Rolandas Makrickas, Marius

Markevičius, Edis Razma, prel. Edmundas Putrimas, Simona Smirnova-Minns, ir Marius Vismantas. 
Prelegentas: Ambasadorius Dr. Žygimantas Pavilionis 

Meninė programa: Pianistas Edvinas Minkštimas

Registruokitės tinklalapyje:   www.ateitis.org

Norintys užsisakyti kambarius Renaissance Hotel viešbutyje ($99) nuorodas rasite 

ateitininkų tinklalapyje 

Ruošia: Šiaurės Amerikos Ateitininkų Valdyba

Š. AMERIKOS ATEITININKŲ KONFERENCIJA

Registru
okitė

s

šiandieną
2014 RUGPJŪČIO 15–17d. 

WASHINGTON, DC
Marriott Renaissance 

Dupont Circle viešbutyje
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Pavardės sutikrinamos su akredi-
tuotųjų sąrašu, visi itin uoliai patik-
rinami ir, lydimi akylų pareigūnų,
vingiuojam siaurais belangiais kori-
doriais, laipteliais aukštyn, laipteliais
žemyn, kol atsiduriam erdvioje patal-
poje su paslaptingom didžiulėm nežinia
kiek tonų sveriančiom staklėm. Fo-
tografai ir televizininkai ima šniukš-
tinėti ir viską paaeiliui fotografuoti, kol
juos sustabdo apsaugininkai – fotog-
rafuokite čia, o čia – negalima. Visi ne-
trukus surimtėja, nes prasideda lietu-
viškų eurų monetų kalimo preso pa-
leidimo apeigos.

Lietuvos banko užsakymu Lietu-
vos monetų kalykla pradėjo kaldinti
pirmąją bandomąją lietuviškų eurų
monetų partiją. Sulaukus galutinio
Europos komisijos sprendimo, bus pra-
dėti kaldinti jau nebe bandomieji, o 370
milijonų vienetų eurų ir euro centų
monetų. Jos turėtų sverti apie 1700
tonų – štai tokį svorį mes nuo Naujųjų
metų turėsime nuolat tampytis savo ki-
šenėse ir piniginėse. Tai ar gi keista,
kad jos nuolat plyšta?

Monetų kalykla nuo šios dienos ke-
tina labai intensyviai dirbti – trimis pa-
mainomis, reikės priimti naujų dar-
buotojų. 

Pirmąją dieną nukaldinta tūks-
tančio vieno euro vertės monetų eg-
zempliorių partija atiteks Lietuvos
banko Pinigų muziejui. Iškart po to, sie-
kiant išbandyti monetų ruošinius, kal-
dinimo įrankius ir monetų matavimo
kontrolės įrangą, turi būti nukaldinta
po vieną milijoną visų aštuonių euro
monetų. 

Trumpas kalbas pasako čia atvy-
kęs premjeras Algirdas Butkevičius, fi-
nansų ministras Rimantas Šadžius ir
charizmatiškasis Lietuvos banko val-
dybos pirmininkas Vitas Vasiliauskas

– tai jo parašas bus ant lietuviškų po-
pierinių eurų banknotų, todėl ir mo-
netų kaldinimo presą paspaudžia jo
pirštas. 

Kiekviena eurą įsivedusi valstybė
turi teisę leisti apyvartines eurų mo-
netas – viena jų pusė yra bendra vi-
soms euro zonos šalims, kita – visoms
šalims skirtinga – taip vadinama na-
cionalinė pusė. Mūsų apyvartinių eurų
monetų nacionalinės pusės dizainą
sukūrė jau didžiulę praktiką šioje sri-
tyje turintis skulptorius Antanas Žu-
kauskas. 

Lietuvos banko valdyba yra pa-
tvirtinusi tris skirtingus nacionali-
nės pusės (averso) vaizdus. Juose –
lietuviškas Vytis ir jį supantis užrašas:
,,LIETUVA, 2015”  ir 12 žvaigždučių,
simbolizuojančių Europos tautų vie-
nybę ir darną. Bus 1 bei 2 eurų vertės
monetos ir 1, 2, 5, 10, 20, 50 euro centų
monetos.  

Prieš paspausdamas monetų kal-
dinimo mašiną, Lietuvos banko val-
dybos pirmininkas Vitas Vasiliauskas
pasakė: „Prieš šešis šimtus metų pra-
dėjęs žygį lietuviškuose dinaruose, vi-
siems mums brangus Vytis iš lito per-
sikelia į eurą ir garsins Lietuvą viso-
je Europoje”. Šį pavasarį buvo paga-
minti lietuviškų eurų monetų ir euro
centų etalonai. Pagal juos pradėtos
kaldinti 2015 m. laidos lietuviškos eurų
monetos bus atsiskaitymo priemonė vi-
sose eurą įsivedusiose šalyse – todėl lie-
tuvišką Vytį bus galima sutikti visur,
visoje Europoje, visose euro zonos ša-
lyse. Kokia dar gali būti geresnė vals-
tybės reklama? Milijonai monetų su
Vytim į milijonų europiečių kišenes! 

Masiškai lietuviškas apyvartines
eurų monetas Lietuvos monetų kalyk-
la pradės kaldinti šių metų liepos pa-
baigoje, iškart po Europos Sąjungos Ta-
rybos galutinio sprendimo dėl euro

RAF Leuchars lakūnai pagerbė Antrojo
pasaulinio karo herojų lietuvį

MICHAEL ALEXANDER

Keturių ,,Typhoon fighters” karinių lėktuvų dislokavimas į Lietuvą
yra ypatingai širdį graužiantis įvykis Anglijos RAF Leuchars
eskadrilės lakūnams, kurie šiuo metu atlieka skrydžio misiją

Lietuvos valstybės erdvėse. Antrojo pasaulinio karo metu vienintelis lie-
tuvis lakūnas, tarnavęs Anglijos RAF oro pajėgų gretose, skrido būtent
šioje eskadrilėje, ir jis Hitlerio įsakymu buvo Gestapo nužudytas.  

Tai Romualdas Marcinkus, kuris paliko savo tėvynę, norėdamas
kariauti su suomiais. Tarnaudamas Prancūzijos oro pajėgose, jis nušovė
kelis vokiečių karinius lėktuvus, vėliau įstojo į Anglijos RAF oro pajėgas.
Pilotuodamas anglišką karinį lėktuvą, kuris vadinosi ,,Hurricane”, jis
nušovė dar vieną vokiečių karinį lėktuvą, bet tada, bepuolant vokiečių
karo laivą ,,Scharnhorst”, dienos metu bandžiusį perplaukti Anglijos
kanalą, buvo pašautas pats.  

Patekęs į nelaisvę, Romualdas Marcinkus buvo nugabentas į Stalag
Luft III kalėjimą karo belaisviams. Iš to kalėjimo 76 kareiviai, tarp jų ir
Mar cinkus, sėkmingai paspruko.  Jų pasprukimas vadinamas ,,Didžiuoju
pabėgimu” (the Great Escape). Tačiau Marcinkus, kaip ir daugelis kitų,
buvo sugautas ir po kelių dienų nubaustas mirtimi.  

Praeitą mėnesį keturi Anglijos RAF oro pajėgų ,,Typhoon fighters”
ka riniai lėktuvai atvyko į buvusią sovietinę oro bazę Šiauliuose keturių
mėnesių dislokavimui. Jie kartu su Lenkijos oro pajėgomis saugoja
NATO oro erdves Baltijos regione.   

Atvykęs į Lietuvą, oro leitenantas Callum Smith, ,,Typhoon fighters”
eskadrilės lakūnas, pareiškė: ,,Prieš kelias savaites mes iškilmingai
žygiavome su savo eskadrilės vėliava toje vietoje, kur buvo ‘Didysis pabė-
gimas’. Tuo mes pagerbėme Romualdo Marcinkaus atminimą. Jaučiamės
ypatingai pagerbti, kad esame paskirti čia ir kad savo buvimu padedame
užtikrinti Lietuvos žmonių ir kitų Baltijos valstybių saugumą”.  

Pagal The Courier.co.uk

Romualdas Marcinkus

Milijonai Vyčių – 
į milijonus europiečių kišenių

įvedimo Lietuvoje. Lietuvai, o tiksliau Lietuvos bankui reikės 370 mln. viene-
tų apyvartinių eurų ir euro centų monetų ir 132 mln. vienetų eurų banknotų,
kad būtų patenkintas jų poreikis euro įvedimo metu ir užtikrintos reikalingos
būtinosios atsargos. Banknotais bus apsirūpinta bendradarbiaujant su vienu

iš euro zonos nacionalinių centrinių bankų.
Lietuvos banko valdybos pirmininkas Vitas Vasi-

liauskas teigia, kad per dvejus metus nuo euro įsivedi-
mo Lietuvoje mūsų valstybė kompensuos vienam iš

Europos Sąjungos (ES) centrinių bankų eurų bank-
notų spausdinimo kaštus, nes pirmuosius eurų

banknotus Lietuva skolinsis.
,,Eurų banknotai atkeliaus oro keliu, iš vie-

no ES centrinių bankų. Mes juos pasiskolin-
sime, o per ateinančius dvejus metus tam ban-
kui kompensuosime šių banknotų spausdi-
nimo išlaidas”, – sakė monetų kalimo pre-
so paleidimo mygtuką ką tik paspaudęs V.
Vasiliauskas. 

Euro, kaip ir dabartinio lito moneta su-
sideda iš dviejų dalių, kurias kaldinimo

preso automatas iš pradžių gamina atskirai
nedideliais kiekiais – viename kaušelyje gal

po 20–25 monetas. Dalys automatiškai preso pa-
galba susijungia ir jau išbyra gatavos monetos

– imk ir pirk. Tačiau nei vienam žurnalistui nebuvo
leista net prisiliesti prie tų šviežutėlių monetų. Ką

tik nukaldintus jau nacionalinius eurus, subyrėjusius
tiesiai į juodos spalvos dėžutę, Vitas Vasiliauskas, trumpai

su ja rankose papozavęs žurnalistams, išvežė į Lietuvos banko Pinigų muziejų. 
Beje, dabar naudojamų litų monetų likimas dar nėra visiškai nuspręstas,

tačiau labiau linkstama galvoti, jog didžioji jų dalis bus perlydyta ir iš jų bus
pastatyta skulptūra  pirmųjų lietuviškų litų „tėvui” – profesoriui, ekonomikos
mokslų daktarui, Lietuvos banko įkūrėjui Vladui Jurgučiui.
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Parengė Dainius Ruževičius

SPORTAS

Stalo teniso turnyre – 
pirmoji L. Bytauto pergalė

Nuo balandžio 24 d. iki birželio 5 d., septynis ketvirtadie-
nio vakarus Pasaulio lietuvių centre Lemonte vy ko XXI
Čikagos lietuvių stalo teniso lygos ČLSTL turnyras. Da-

lyvavo 26 dalyviai.
Stipriausių stalo tenisininkų „A” grupėje pirmąkart ČLSTL

turnyro čempionu tapo nuolatinis ČLSTL da lyvis Laimonas By-
tautas, rezultatu 3:2 nugalėjęs Mindaugą Bieliauską.

Bronzos medalį iškovojo Stefas Majauskas, rezultatu 3:0 nu-
galėjęs To mą Povilanską.

„B” grupės nugalėtoju tapo Artū ras Lukauskis, 3:0 įveikęs
Mindaugą Bindoką. Trečiąją vietą iškovojo Ze nonas Šimkevičius,
kuris rezultatu 3:0 nugalėjo Ovidijų Srebalių.

ČLSTL dvejetų stalo teniso varžybose dalyvavo 10 porų. Čia
stipriausias buvo Juozo Džervaus ir Min dau go Bindoko duetas,
kuris rezultatu 3–1 nugalėjo Artūrą Lukauskį ir Ed vi ną Jušką.

Bronziniais apdovanojimais pa si dabino Simonos Kerulienės
ir Re nato Gursko pora, kuri rezultatu 3:1 laimėjo prieš Tomą Po-
vilanską ir Ovidijų Srebalių.

Kviečia stalo teniso taurės turnyras
Birželio 28 d., šeštadienį, 9 val. ryto, Lemonte, M. Riškaus sa-

lėje vyks ketvirtasis stalo teniso taurės (STT2014) turnyras. Ko-
vos prie aštuonių stalų vyks A, B ir C lygose. Taip pat vyks dve-
jetų varžybos.

Kviečiame visus stalo teniso mė gėjus aktyviai dalyvauti šio-
se stalo teniso taurės varžybose. Registracija bus priimama var-
žybų vietoje arba iš anksto tel. 847-890-2194 (Tomas).

Laimonas Bytautas ČLSTL turnyro nugalėtoju tapo pirmą kartą

Brazilijoje verda
futbolo aistros:
pasaulio čempionai
keliauja namo, 
D. Maradona neįleistas į
stadioną

Futbolo aistruolių
laukimas bai -
gėsi. Birželio

12 d. Brazilijoje prasi -
dėjo pasaulio futbolo
čempionatas. 32 stip-
riausios pasaulio ko-
mandos var žosi dėl presti-
žinio sosto futbolo ka ra lių
rūmuose, kuriuose naujieji
„World Cup” čempionai paaiškės lie pos 13-ąją.

Šiuo metu visos pasaulio akys nukreip-
tos į Braziliją, kur vyrauja milijonai vilčių,
džiaugsmo šūkiai, nusivylimo kartėlis – visa
emocijų skalė pavirto į uraganą vienoje šalyje
ir persidavė po visą pasaulį. 32 ge riausios pa-
saulio rinktinės ir nesu skaičiuojamos armi-
jos sirgalių futbolo šalyje ir per televiziją ste-
bėjo di džiosios fiestos atidarymą. Vaistų
nėra, o futbolo beprotybė jau prasi dėjo.

San Paulo miestas trumpam tapo Olim-
pu, kur susirinko gausybė futbolo dievų, le-
gendų ir dievaičių. Pergalės šalyje išsiilgęs
Pele, amžinas brazilų priešas Diego Maradona
su ašaromis akyse stebėjo, kaip sirgalių jūra
ošia, į orą kylant ugnies salvėms.

Spalvingas atidarymas 

120 tūkst. metrų audinio, 50 tūkst. metrų
siūlų ir 50 tūkst. įvairių blizgučių kostiu-
mams, 84 valandas trukusios repeticijos.
Visa tai virto atidarymo iškilmėmis, kurios
prasidėjo pasisveikinimu 32-ejomis kalbo-
mis. „Corinthians” stadione Brazilija pri -
sta tė šokį, kuriame buvo vaizduoja mos Ama -
zo nės džiunglės, indėnų plaukimas kanojo-
mis.

Antrąją dalį šeimininkai skyrė savo kul-
tūrai, pristatydami įvairiausius šokius, mu-
zikos instrumentus. Vėliau buvo pristatytas
oficialus čempionato kamuolys „Brazuca”, ofi-
cialų turnyro himną atliko brazilų daini-
ninkė Claudia Leitte, Jennifer Lopez ir reperis
Pitbull. Daina „We Are One” skambės visą
mėnesį.

Tiesa, į akis krito pustuštės tri būnos. „Co-
rinthians” stadionas tal pi na 65 tūkst. sirga-
lių, bet jų buvo vos pusė.

Daugiausia uždirbantis trene ris

Rusijos futbolo rinktinę treni ruo jantis
italas Fabio Capello gauna didžiausią algą
tarp šiame pasaulio čempionate dalyvaujan-
čių rinktinių vyriausiųjų trenerių. F. Capel-
lo per me tus uždirba 6,7 milijono svarų ster-
lingų (apie 28 milijonus litų) ir lenkia antro-
joje vietoje esantį Anglijos rinktinės vyriau-
siąjį trenerį Roy Hodg son beveik du kartus –
šio metinė alga sudaro 3,5 milijono svarų. Ita-
las Cesare Prandelli, vadovaujantis savo ša-
lies nacionalinei komandai, yra trečiojoje vie-
toje (2,58 milijono).

Mažiausiai uždirba meksikietis Miguel
Herrera, treniruojantis sa vo šalies rinktinę.
Jis per metus gau na 125 tūkstančius svarų
sterlingų.

Pasaulio futbolo čempionato tre nerių
sąraše yra keturi specialistai iš Vokietijos –
Ottmar Hitzfeld (Šveica rija), Joachim Loew
(Vokietija), Juer gen Klinsmann (JAV) ir Vol-
ker Finke (Kamerūnas).

Futbolininkas bėgo 37 km/h greičiu

Šlovės spinduliuose po ispanų sutriuš-
kinimo 5:1 besimaudęs ir du įvarčius įmušęs
puolėjas Arjen Rob ben pagerino futbolo grei-
čio rekordą.

Siekdamas paskutinio įvarčio į ispanų
vartus, po perdavimo iš aikš telės gilumos link
kamuolio 30 metų žaidėjas bėgo net 37 km/h
greičiu. Tuo tarpu šalia jo buvęs ispanų gy-

nėjas Sergio Ramos išvystė 30 km/h
greitį.

Nenuostabu, kad už nugaros iš
pradžių buvęs A. Robben kamuolio

gaudynėse aplenkė Madrido
„Real” atstovą, vėliau suklaidi-

no Iker Casil las ir galutinai
pažemino pa saulio čempio-

nus penktuoju įvarčiu.
Olandai paskaičiavo, kad

jei A. Robben būtų dalyvavęs 100
metrų sprinto varžybose, atkarpą būtų

nubėgęs per 10,28 sek. laiką,  o tai  nepadarytų
gė dos pasaulio lengvaatlečių varžybose.

Anksčiau greičiausiu futbolinin ku pa-
saulyje buvo laikomas Londono „Arsenal” na-
rys Theo Walcott, išvystęs 35,7 km/h greitį.

Pasaulio čempionų prakeikimas

2008 ir 2012 metų Europos čempionai, 2010
metų pasaulio čempionai Ispanijos futboli-
ninkai planetos pirmenybėse Brazilijoje at-
sitrenkė į gėdos stulpą. Nebeatsitiesę po žiau-
raus pralaimėjimo olandams 1:5, ispa nai tu-
rėjo pripažinti ir Čilės pranašumą 0:2 (0:2). Ši
nesėkmė lėmė, kad ispanams pasirodymas
planetos pirmenybėse baigėsi jau grupės
var žybose. „Adios Spana” – su čiliečiais tri-
būnose džiūgavo Brazilijos sir ga liai.

Trečią kartą per pastaruosius keturis pa-
saulio čempionatus planetos čempionai pa-
sirodymą baigė jau po grupės etapo. Prieš tai
analogišką pažeminimą patyrė Prancūzijos
(2002 m.) ir Italijos (2010 m.) rinktinės.

B. Obama – svarbiausias 
JAV rinktinės sirgalius

Barack Obama taip pat domisi futbolu.
JAV prezidentas palaikė savo šalies futboli-
ninkus per varžybas Brazi lijoje su Ganos
rinktine. „Pirmyn JAV! Parodykite pasauliui,
ko mes esame verti, – pareiškė B. Obama spe-
cialiame kreipimesi į Jurgen Klins mann tre-
niruojamos komandos žaidėjus.

„11 aikštėje, daugiau kaip 300 milijonų pa-
laikančių juos”, – vėliau socialiniame tinkle
dar parašė JAV prezidentas prieš pirmąsias
ameri kiečių rungtynes.

B. Obama greitai sulaukė progos pasi-
džiaugti. JAV rinktinės kapito nas Clint Demp-
sey jau 29-ąją sekundę į afrikiečių vartus įmu-
šė įvartį, kuris tapo greičiausias per visą ša-
lies futbolo istoriją, o J. Klinsmann auklėti-
niai šventė pergalę 2:1.

D. Maradona neįleistas 
į rungtynes

Pasaulio futbolo legenda argentinietis
Diego Maradona buvo neįleistas į Rio de Ja-
neiro „Maracana” stadioną. 

Argentinos futbolininkai pirmose Pa-
saulio futbolo čempionato F grupės rungty-
nėse 2:1 įveikė bosnius, o kadaise su Argen-
tina pasaulio čempionu tapęs D. Maradona
akistatą bu vo priverstas žiūrėti per televizo-
riaus ekraną.

„Manęs niekaip nenorėjo įleisti į sta-
dioną. Viena, kai neturi teisės pa tekti į sta-
dioną, o kitą – negarbingi ir apgaudinėjantys
žmonės. Kai žmo nės yra garbingi, jie leidžia
įeiti į rungtynes, nes žino, kas esu. Bet kai vi-
dinės pagarbos nėra, belieka tik susitaikyti
su apgaule ir eiti į viešbutį ir ten žiūrėti rung-
tynes”, – sakė D. Maradona.

nBA čempionė – užsieniečių vedama San Antonio „Spurs”
Jubiliejinius čempionų žiedus „Spurs” iškovojo varomi ne JAV, o užsienyje
rinkto ,,krepšinio variklio”. Net aštuoni iš penkiolikos čempio niškos sudė-
ties narių gimę ne krep šinio gimtinėje laikomoje Amerikoje. Tiek užsie-
niečių per visą NBA istoriją dar neturėjo nė vieni čempionai.

Los Angeles „Kings” ledo ritulininkai antrą kartą tapo NHL čempionais
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Parengė Vitalius Zaikauskas

LIETUVA IR PASAULIS

JAV ir sąjungininkai pasiruošę griežčiau bausti Rusiją

Berlynas (BNS) – Tarptautinė
bendruomenė pasiruošusi griežčiau
bausti Rusiją, jeigu ji neparodys konst-
ruktyvesnio požiūrio Ukrainos at-
žvilgiu, pareiškė JAV iždo sekretorius
Jack Lew, pridūręs, kad Maskva pri-
valo palaikyti taikos planą, o ne des-
tabilizuoti padėtį.

„Toliau raginame Rusiją dirbti su
Ukraina ir derybose pasiekti sprendi-
nį dabartinei padėčiai. Bet jeigu Rusija
nenori apgręžti kurso, Jungtinės Vals-
tijos ir tarptautinė bendruomenė pa-
siruošusios užkrauti papildomus kaš-
tus”, – J. Lew sakė per spaudos konfe-
renciją Berlyne.

Vokietija neremia Ukrainos narystės NATO

Kijevas (ELTA) – Austrijos laik-
raščiui ,,Kurier” interviu davęs Vo-
kietijos užsienio reikalų ministras
Frank-Walter Steinmeier pareiškė re-
miantis Ukrainos karinio neutralu-
mo idėją.

Jis pabrėžė, kad laikosi tokios pa-
čios pozicijos, kaip ir Austrijos užsie-
nio reikalų ministras Sebastian Kurtz,
kuris anksčiau yra kalbėjęs apie Uk-
rainos neutralitetą.

Nors Vokietijos diplomatijos va-

dovas tikino artimiausioje ateityje
Ukrainos nematantis Vakarų gynybi-
niame bloke, ministro nuomone, šiuo
klausimu galutinį sprendimą turėtų
tarti Ukrainos žmonės.

Pasveikinęs Ukrainos prezidento
Petro Porošenkos pasiūlytą veiksmų
planą, Steinmeier įspėjo, jog Rytų Uk-
rainos krizė gali baigtis visos Europos
skilimu, todėl tarptautinė bendruo-
menė turėtų dėti visas pastangas jai su-
valdyti.

Žada saugų koridorių kovotojų pasitraukimui

Kijevas (,,Draugo” info) – Ukrai-
nos prezidentas Petro Porošenka pa-
siryžęs leisti iš Rusijos atvykusiems ko-
votojams saugiai grįžti į tėvynę.

„Esu pasirengęs suteikti korido-
rių, kad rusų samdiniai su ginklais ga-
lėtų palikti Ukrainos teritoriją”, –
sakė P. Porošenka.

Prezidentas taip pat išreiškė viltį
kaip įmanoma greičiau pradėti įgy-
vendinti taikos planą, bei dar kartą pri-

minė apie būsimą amnestiją Rytų Uk-
rainos separatistams, jei šie nėra pa-
darę rimtų nusikaltimų. 

Tuo metu Ukrainos Aukščiausio-
sios Rados deputatai įregistravo rezo-
liuciją, kuria norima savarankiškai pa-
leisti parlamentą.

Naujasis Ukrainos prezidentas
Petro Porošenka anksčiau yra sakęs,
kad laukia tokio Aukščiausiosios Ra-
dos sprendimo. 

Lietuvoje baigėsi pratybos ,,Kardo kirtis 2014” Karalius Felipe VI perėmė Ispanijos sostą 

Buvo sekami net 19 žurnalistų 
Vilnius (ELTA) – Premjeras Al-

girdas Butkevičius neigiamai vertina
tai, kad buvo slapta klausomasi žur-
nalistų pokalbių ir dėl tokių teisėsau-
gos veiksmų siūlo kreiptis į teismą. 

Paaiškėjo, kad atliekant ikiteis-
minį tyrimą dėl piktnaudžiavimo ir
valstybės paslaptį sudarančios infor-
macijos apie galimas informacines at-
akas prieš Lietuvos vadovus atsklei-
dimo, buvo pasiklausoma 17 naujienų
agentūros BNS darbuotojų. Tokią in-
formaciją naujienų agentūra gavo iš
prokuratūros. Buvo klausomasi ir 4

Prezidentūros darbuotojų.
Teismo nutartį dėl slaptų tyrimo

veiksmų BNS svarsto skųsti Vilniaus
apygardos teismui (VAT). VAT pernai
gruodį paskelbė, kad šiame tyrime
Vilniaus miesto apylinkės teismas pro-
kuroro prašymu buvo neteisėtai sank-
cionavęs kratą BNS redaktorės namuo -
se ir įpareigojęs ją atskleisti informa-
cijos šaltinį. 

VAT konstatavo, kad žemesnės
instancijos teismo teisėjas, priimda-
mas tokius sprendimus, pažeidė įsta-
tymus. 

Kas užkirs kelią antikonstituciniam referendumui 
Vilnius (ELTA) – Konstitucinis

Teis mas (KT) pradėjo nagrinėti klausi -
mą, kokiai institucijai turėtų būti su-
teiktos galios vertinti, ar iniciatyvinės
grupės pateiktas klausimas referendu -
mui atitinka Konstituciją. Tai reikštų
ir galimybę stabdyti antikonstituci-
nes, demokratines, žmogaus teises
var žančias iniciatyvas, jeigu tokios

kiltų.
Tikėtina, kad KT nutarimas bus

paskelbtas liepos mėnesio pirmą arba
antrą savaitę.

Į teismą su prašymais pasisakyti
dėl Referendumo įstatymo nuostatų
kreipėsi Seimas ir Lietuvos vyriausia -
sis administracinis teismas.

Madridas (,,Draugo” info) – Ka-
ralius Felipe VI  birželio 19 d. perėmė
Ispanijos sostą – kitą dieną po to, kai
jo tėvas atsisakė karūnos su ašaromis
akyse – ir davė pradžią iškilmėms vė-
liavomis išpuoštoje sostinėje.

Teisiškai 46 metų, beveik 2 m ūgio
buvęs olimpietis buriuotojas Felipe
karaliumi tapo vidurnaktį vietos laiku,
įsigaliojus parlamento aktui, kurį pa-
sirašė jo tėvas ir kuriuo oficialiai bai-
gėsi 76 metų Juan Carlos karaliavimas,
trukęs 39 metus.

Felipe VI laukia didžiulis iššūkis.
Kaip karalius jis privalo atkurti gerą
monarchijos įvaizdį po savo tėvo ka-
raliavimo, kurį pastaraisiais metais ly-
dėjo skandalai. 

Ispanijos karaliaus 41 metų žmo-
na Letizia, buvusi televizijos žinių
pranešėja, dabar tapo karaliene.

Pora turi dvi dukteris: septynerių

Sofia ir aštuonerių Leonor, kuri dabar
yra jauniausia sosto įpėdinė Euro-po -
je.

Naujasis karalius pasakė kalbą
parlamento deputatams, o paskui va-
žiavo per Madridą su karaliene Letizia.
Su Letizia ir savo tėvais Juan Carlos ir
Sofia Felipe pasirodė karališkųjų rūmų
Madrido centre balkone ir pasveikino
minias savo pavaldinių.

Karaliaus rūmuose surengtas priė-
mimas 2 tūkst. svečių, tarp kurių buvo
garbingų asmenų iš užsienio. Juan
Car los su ašaromis akyse užbaigė savo
karaliavimą auksinio plunksnakočio
brūkštelėjimu, didžiulėje, puošnioje
karališkųjų rūmų Kolonų salėje.

Juan Carlos, kuris po kelių klubo
operacijų vaikšto pasiramsčiuodamas
lazdele, po didžiuliais salės sietynais
apkabino sūnų ir trumpam pagriebė jo
ranką, kad išlaikytų pusiausvyrą.

Vilnius (KAM.lt) – Birželio 18 d.
Rukloje vyko tarptautinių pratybų
,,Kardo kirtis 2014” dalies Lietuvoje už-
darymo iškilmės. Jos metu aikštėje iš-
sirikiavo apie keletą tūkstančių pa-
starąją savaitę lauko taktinėse praty-
bose Gaižiūnų poligone dalyvavusių
karių iš Danijos, JAV, Lietuvos ir Len-
kijos, pratybose naudota karinė tech-
nika.

„Kardo kirtis 2014” Lietuvai – di-
džiausios tarptautinės pratybos nuo
įstojimo į NATO, kurių metu treni-
ruojama NATO jungtinių karinių vie-
netų sąveika, veiksmų suderinamumas
bei pasirengimas vykdyti gynybines ir
puolamąsias operacijas.

Šiųmetinėse pratybose dalyvavo
didžiausias karių skaičius – daugiau
nei 4,5 tūkst. karių iš dešimties NATO
ir partnerių šalių – Danijos, Estijos,

JAV, Jungtinės Karalystės, Kanados,
Latvijos, Lenkijos, Lietuvos, Norvegijos
ir Suomijos. Keli šimtai jų treniravosi
Estijoje, apie 2 tūkst. – Latvijoje.

Pratybose Lietuvoje kartu treni-
ravosi apie 2,3 tūkst. karių iš septynių
NATO ir partnerių šalių – Lietuvos, Es-
tijos, Jungtinių Amerikos Valstijų,
Latvijos, Lenkijos ir Suomijos. Lietu-
vos kariuomenė šiems sąjunginin-
kams suteikė visą reikalingą pri-
imančiosios šalies paramą.

„Kardo kirtis 2014” buvo susietos
su Latvijos kariuomenės Baltijos šaly -
se organizuojamomis tarptautinėmis
priimančiosios šalies paramos praty-
bomis ,,Baltijos šeimininkas 2014”
(angl. Baltic Host 2014) ir JAV kariuo-
menės Baltijos jūroje organizuojamo-
mis tarptautinėmis pratybomis ,,Bal-
tops 2014”.

Seimas panaikino N. Venckienės mandatą
Vilnius (BNS) – Seimas birželio 19

dieną per apkaltą panaikino daugiau
kaip metus parlamente nesirodančios
„Drąsos kelio” partijos frakcijos se-
niūnės Neringos Venckienės mandatą.

Nutarime pažymima, kad „Seimo
narės N. Venckienės veiksmai – neda-
lyvavimas be pateisinamos priežas-
ties 2013 metų balandžio–lapkričio mė-
nesiais vykusiuose 64-iuose Seimo ple-
nariniuose posėdžiuose ir 25-iuose Tei-
sės ir teisėtvarkos komiteto posė-
džiuose – prieštarauja Konstitucijai”,
ir kad „šiais veiksmais Seimo narė N.
Venckienė sulaužė priesaiką ir šiurkš-
čiai pažeidė Konstituciją”.

N. Venckienė Seime nesirodo nuo
praėjusių metų balandžio, kuomet Sei-
me buvo svarstomas jos neliečiamybės
klausimas. Prokurorai nori pateikti
kaltinimus N. Venckienei dėl teismo
sprendimo perduoti dukterėčią moti-
nai nevykdymo ir piktnaudžiavimo
vaiko atstovo teisėmis. Dėl teisinės
pagalbos Lietuvos teisėsauga kreipėsi
į Jungtines Valstijas, kur, spėjama,
šiuo metu gyvena parlamentarė.

Tai yra antras kartas, kai Seimas
per apkaltą panaikina parlamentaro
mandatą. 2010 metais parlamentas irgi
dėl posėdžių nelankymo Seimas pa-
naikino Lino Karaliaus mandatą.
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TEATRŲ IR KONcERTŲ SALėSE

RAIMUNDAS MARIUS LAPAS

Ką tik praėjo Hubbard Street Dance Chicago va-
saros programa (birželio 5–8 d. ,,Harris” te-
atre) ir, prisipažinsiu, tebesu priblokštas dar-

syk patirto šios baleto trupės fenomeno. Manau, kad
kiekvienas „vėjų mieste” gyve nantis šokio mylėto-
jas sutiks su ma nim – nėra geresnės šiuolaikinio ba-
leto trupės pasaulyje nei Hubbard.

Savo programą teatras pradėjo choreografo Na-
cho Duato „Gnawa” (beje, sukurto Hubbard Street šo-
kėjams dar 2005 metais). Tai užburiantis  kūrinys, ku-
riame atsispindi Pietų Afrikos bei Duato gimtosios
Ispanijos kultūros. Nors muzikiniu atžvilgiu kūrinys
tikrai ugningas, pats šokis man pasirodė kiek „nu-
blukęs”, palyginus su toli mes ne programa. Tačiau

reikėtų nuo širdžiai pagirti Modesto Lomba (jis yra
Ispanijos madų kūrėjų asociacijos pirmininkas),
šiam veikalui su kūrusį itin skoningus kostiumus.

Po pertraukos „Harris” teatro scenoje matėme
„Quintett”. Tai choreografo William Forsyth 1993
metų kūrinys, parašytas mirštant jo žmonai.  Šokių
pasaulyje „Quintett” laikomas geriausiu Forsythe kū-
riniu. Jis skirtas penkiems šokėjams –  dviems mo -
terims ir trims vyrams. Kiekvienas judesys čia yra
nenutrūkstamos gran dinės dalis – iš pradžių solo,
pas kui duetai bei trio – vis šokami pagal Gavin Bryar
1971 m. parašytą muziką „Jesus’ Blood Never Failed
Me Yet”. Nors ausį savotiškai dirgino vis tuo pačiu
akordu daugiau nei dvidešimt minučių senuko gie-
dama religinė giesmė, šis kūrinys – išskirtinis savo
choreografija.

Tačiau šio vakaro „perliukas” – tai Madride gi-
musio choreografo Alejandro Cerrudo melodraminis
veikalas „The Impossible”. Naujas, niekur nematy-
tas šokis. Ko gero, tik Cerrudo sugeba sukurti tokį
nuosta bų pasakų pasaulį savo dvasia besi veržiantį
net į kitas planetas. Aki vaiz du, jog šiam ispanui di-
delę įtaką turi kinematografija. Muzikinės ištraukos,
panaudotos šiame veikale, yra iš to paties pavadinimo
2012 m. filmo apie tragišką cunamį  Indijos vande-
nyne.

„The Impossible” – tai tryliktoji Hubbard Street
choreografo Ale jan dro Cerrudo pasaulinė premjera.
O man atrodo, kad šiai trupei nieko nėra neįmano-
mo.

RAMUNĖ LAPAS

Kas gali būti gražiau už gėlėmis
apkaišytas gražuoles vešlios
augmenijos fone? Būtent tokį

reginį matė birželio 12-osios vakarą į
Garfield Park Conservatory susirinkę
žiūrovai. Čia vyko kasmetinis istorinės
Čikagos oranžerijos organizuojamas
renginys ,,Fleurotica”. Žinomiausi gė-
lių dizaineriai varžėsi tarpusavyje,
stengdamiesi augalus paversti mada, o

jų nuostabius kūrinius vertino gausiai
susirinkę meno ir augmenijos mylė-
tojai bei vertinimo komisija. Tai lab-
daros renginys – kasmet už jį gauna-
mas pelnas skiriamas šios vienos se-
niausių Valstijose, dar 1905 metais
įkurtos oranžerijos reikmėms. Gar-
field Park Conservatory iš tiesų yra
nuostabus architekto Jens Jensen kū-
rinys, ne veltui dažnai vadinamas ,,pei-
zažais po stiklu”. Šiltą ir malonų va-
saros vakarą, besileidžiančios saulės

Kuklus paprastumas, tačiau didelis meistriškumas
Todd Rosenberg nuotraukos

Žiedai tarp žiedų

spindulių nušviestos, po tuos
peizažus tarsi miražai vaikš-
čiojo palmių lapais, gėlių žie-
dais, įvairiomis šakelėmis iš-
puoštos merginos. Jos de-
monstravo iš augalų sukurtus
egzotiškus rūbus, mažas kok-
teilines sukneles, kostiumė-
lius ir net vestuvinę suknelę.
Šią kvepiančią madą kūrė
Anna Held Floral Studio, Art
of  Imagination, Blumgarten
& Co, Dominique Struck &
Jacqui Carr, Flower Child,
Ixia Flowers, Mariano’s, Pla-
tinium Events, Vitruvian Fine
Art Studio bei Whole Foods
Market dizaineriai. Nugalė-
toja keturių asmenų komisija
(audringai pritariant žiūro-
vams) paskelbė Vitruvian
Fine Art Studio kūrinį – iš
gyvų gėlių ir šakelių ,,supin-
tą” trumputę, balerinos sti-
liaus suknutę. 

Chuck Ignarski Jr. & Dave Russell (Cjrphotodesigns) nuotraukos

Ramunės Lapas nuotr.
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2014 M. ReFeRendUMAS dĖL LieTUVoS
ReSPUBLiKoS KonSTiTUCiJoS  9, 47 iR

147 STRAiPSniŲ PAKeiTiMo

Gerbiamieji Lietuvos Respublikos piliečiai, 

Pranešame, kad š. m. birželio 29 d. vyks 
referendumas dėl Lietuvos Respublikos 
Konstitucijos 9, 47 ir 147 straipsnių pakeitimo.

Balsavimą Jungtinėse Amerikos Valstijose ir Meksikoje organizuos:
• Lietuvos Respublikos ambasada Vašingtone;
• Lietuvos Respublikos generalinis konsulatas Čikagoje;
• Lietuvos Respublikos generalinis konsulatas Niujorke;
•papildomas balsavimo punktas steigiamas Pasaulio lietuvių centre, Lemonte

(Ilinojaus valstija).

Visi rinkėjai, norintys balsuoti užsienyje, paštu ar asmeniškai atvykę į Lietuvos
diplomatinę atstovybę, turi registruotis elektroninėje rinkėjų, balsuojančių už-
sienyje, sistemoje. Tai būtina padaryti, nes piliečiai, balsavę ankstesniuose rin-
kimuose, nėra automatiškai įtraukiami į referendumo rinkėjų sąrašus. Rinkėjai,
pageidaujantys rinkimų medžiagą gauti paštu, užsiregistruoti turi ne vėliau kaip
iki birželio 22 d. Registracijos prašymą pateikti ir daugiau informacijos gauti rin-
kėjai gali šiuose atstovybių tinklalapiuose:

Lietuvos Respublikos ambasadoje Vašingtone - 
http://usa.mfa.lt/rinkimai

Lietuvos Respublikos generaliniame konsulate Čikagoje -
http://chicago.mfa.lt/rinkimai

Lietuvos Respublikos generaliniame konsulate Niujorke - 
http://ny.mfa.lt/rinkimai

Užpildytas ir patvirtintas prašymas automatiškai atsiras Lietuvos atstovybės,
kurioje rinkėjas ketina balsuoti, sąrašuose. Jei rinkėjas apsistojęs valstybėje, ku-
rioje nėra Lietuvos atstovybės, registracijos sistemoje reikia įrašyti valstybę, ku-
rioje rinkėjas gyvena ar yra laikinai, ir sistema automatiškai parinks artimiausią
Lietuvos atstovybę, kurioje bus galima balsuoti paštu. 

Registracijos prašyme rinkėjas turi pasirinkti, kokiu būdu jis pageidauja bal-
suoti – paštu arba asmeniškai atvykus į atitinkamą Lietuvos diplomatinę atsto-
vybę ar konsulinę įstaigą nustatytomis dienomis ir laiku. Balsuosiantiems paš-
tu prašyme nurodytu gyvenamosios vietos užsienio valstybėje adresu bus išsi-
ųsti referendumo biuleteniai.

Išsami informacija apie 2014 m. birželio 29 d. Lietuvos Respublikos privalomąjį
referendumą yra skelbiama Vyriausiosios rinkimų komisijos svetainėje
http://www.vrk.lt

Kontaktinė informacija pasiteirauti:

Lietuvos Respublikos ambasada Vašingtone 
(202) 234-5860 ext.130, el.p. rinkimai.us@urm.lt

Lietuvos Respublikos generalinis konsulatas Čikagoje 
(312) 397-0382, el.p. kons.cikaga@urm.lt

Lietuvos Respublikos generalinis konsulatas Niujorke 
(212) 354 7840, el.p. rinkimai.ny@urm.lt

„Tolimi aidai” yra vyrų oktetas iš pietų Californijos, kuris savo lie tu -
viš komis dainomis išlaiko tautišką dvasią. Visi dainininkai –  antros
ar trečios kartos Amerikoje gimę lietuviai, kurie, tėvų ir senelių dė -

ka, jau nuo pat mažens pamilo lietuvišką dai ną. Visi dainininkai užaugo klau -
sy damiesi ir dainuodami lietuviškas dainas namuose, lietuviškose stovyklo-
se, tautinių dainų ir šokių grupių repeticijose, lituanistinėse mokyklose. 

2010 metų gegužės mėnesį keli vyrai, susitikę svečiuose ir išgėrę taurelę
krupniko, nusprendė suburti naują dainininkų grupę. Pasikvietė kelis drau-
gus, ir greit būrys išaugo į oktetą.   Grupė pasivadino pagal brangaus poeto
Bernardo Brazdžionio eilėraštį „Tolimas aidas”.

„Tolimų aidų”  oktete dainuoja: Danius Anelauskas, Kęstutis Daugirdas,
Vir gis Kasputis, Erikas Petraitis, Linas Polikaitis, Stepas Puo džiūnas, Tauras
Radvenis ir Alek sas Vilkas.  Penki dainininkai užaugo Los Angeles, du Čika-
goje ir vienas – Detroite. 

Nuo pat įsisteigimo grupė dainuoja a cappella – be akompanimento. Dai -
ni ninkai atlieka ne tik tradici nes lietuviškas liaudies dainas, bet taip pat ir
mo dernias, „Pop”, „Doo-Wop” bei „Barbershop” stiliaus melo dijas.

Šis įdomus ansamblis pagaliau koncertuos ir Čikagoje. Jų koncertas vyks
šeštadienį, rugsėjo 13 d.,  6 val. v., Jaunimo centro didžiojoje salėje. Atėję iš gir -
si  te šį balsingą, lietuviškai dainuojan tį oktetą ir tuo pačiu pa remsite Čikagos
lituanistinę mokyklą (mo kykla kartu su „Rašymų fon du” ir Švč. Mergelės
Ma rijos Gimimo parapija Marquette Parke taip pat  pri sideda prie koncerto
ruošos). Sekmadienį, rugsėjo 14 d., oktetas dalyvaus šv. Mišiose  ir atliks me -
ni  nę programą per parapijos metinę va karienę. Norintys užsisakyti bilietus
ar sužinoti daugiau informacijos skambinkite Antanui tel. 708-369-8324. Ne -
praleiskite progos pasiklau syti jų dainų bei asmeniškai susitikti su okteto na -
riais. Buvę čikagiečiai Kęstutis ir Stepas tikisi, kad koncerte dalyvaus seniai
nematyti draugai. Jau dabar pasižymėkite šią datą savo  kalendoriuose – rug-
sėjo 13 d. – „Tolimų aidų” okteto koncertas.

„Tolimų aidų” info ir nuotr.

Laukite mūsų Čikagoje!

Penkios pusseserės šiuo metu dirba vadovėmis „Pušyno” katalikų stovyklose
Lietuvoje, Jadagonių kai me, Kauno rajone. Stovyklose ugdomas katalikišku-
mas, vadovavimas, mokoma anglų ir ispanų kalbų. Šios stovyklos buvo dr. Lino
ir Rimos Sidrių įsteigtos prieš 22 metus. Nuo traukoje pusseserės linki savo tė -
ve  liams „Linksmos tėvų dienos!” Jos nuo mažens yra ateitininkės. Pus broliai
Gab rielius Urbaitis ir Lukas Kulbis šiuo metu vadovauja panašioje stovykloje
berniukams. 

R. ir L. Sidrių šeimos info ir nuotr.

Maria K. Vygantas, gyvenanti Great Neck, NY, pratęsė metinę
„Drau go” prenumeratą ir paaukojo 50 dol. Nuoširdžiausius padėkos žo -
džius skiriame Jums.

Zenonas Šukys, gyvenantis Chicago, IL, kartu su metinės „Draugo”
prenumeratos mokesčiu atsiuntė 50 dol. Nuoširdus ačiū, kad remiate lie -
tu višką spausdintą žodį.

Linkėjimai iš Lietuvos

Iš k.: Žiba Sidrytė, Vasara Kulbytė, Vaiva Urbaitytė, Nida ir Vilija Aleksaitės. 
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PeTRAS V. KiSieLiUS, Md, FACS
INKSTŲ, PūSLėS, PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA
Center for Health

1200 S. York, Elmhurst, IL 60126
Tel. 331-221-9004

VidAS J. neMiCKAS, Md
KARDIOLOGAS – ŠIRDIES  LIGOS

7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652

Kab. tel. 773-471-3300

ŠirDieS ir KrAUjAGYSliŲ liGOS

ChirUrGAi

ViDAUS liGOS 

benDrA PrAKtiKA 

ODOS liGŲ SPeCiAliStAi

edMUndAS ViŽinAS, Md, SC
VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS

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

Chicago, iL 60638
Tel. 773-229-9965

Valandos susitarus

AKiŲ liGOS

ARAS ŽLioBA, Md
AKIŲ LIGOS – CHIRURGIJA

219 N. Hammes Avenue
Joliet, IL 60435

Tel. 815-741-3220

GEDAS M. GRINIS, MD
Inkstų,pūslės ir prostatos gydymas bei chirurgija

HOLY FAMILY MEMORIAL UROLOGY
1818 Memorial Dr., Manitowoc, WI 54220

920-320-6344

LInAS SIDRyS, mD
AKIŲ LIGOS–CHIRURGIJA–AKINIAI

2701 W 69 th St., Chicago, IL
5850 W 111th St., Chicago Ridge, IL
Tel. 708-636-6622

DR. ELIgIJUS LELIS
Akių ligos ir chirurgija

1192 Walter St, Lemont, IL 60439
1051 Essington Rd. #200

Joliet, IL 60435
Tel. 815-723-1854

VyTEnIS gRyBAUSkAS, mD
SUSAn T. LyOn, mD

Ausų, Nosies, Gerklės ligos,
Chirurgija, Klausos aparatai

7350 W. College Drive, Suite 208
Palos Heights, IL 60463
Tel. 708-361-9199

AUSŲ, nOSieS, GerKlĖS liGOS 

StUbUrO ir SKAUSMO liGOS 

DR. RENATA VARIAKOJYTĖ
SKAUSMO GYDYMO SPECIALISTė

7600 W. College Drive
Palos Heights, IL 60463
Tel. 708-361-5550

Nugaros, kaklo, galvos, sąnarių bei kitų
skausmų gydymas

SKAUSMO GYDYMAS

SUREnDER LAL, mD
Specialybė - vidaus ligos

7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652

Tel. 773-434-2123
Valandos susitarus

AnDRIUS kUDIRkA, mD, mPh
Bendros praktikos gydytojas
15300 West Ave. #221 South

Orland Park, IL 60462
708-590-5300

www.seimosgydytojas.com

JOnAS V. PRUnSkIS, mD
TERRI DALLAS-PRUnSkIS, mD

AnDREw J. yU, mD
ShIngO yAnO, mD

ChADI yAACOUB, mD
ir partneriai Illinois Pain Institute
Nugaros, sprando, galvos, sąnarių, 

sužeidimų darbovietėje bei kitų vietų
skausmo diagnozės ir gydymo specialistai.

Itasca: 630-748-3300
Elgin: 847-289-8822

mchenry: 815-363-9595
Barrington: 847-852-2000

www.illinoispain.com

DR. k. JUCAS
Odos ligų specialistas gydo odos 

teigiamus ir neigiamus auglius ir žaizdas.
Kosmetinė chirurgija.

3235 W. 111 St, Chicago, iL 60655
773-233-0744 arba 773-489-4441

DRAUGAS

PADEDAME SURASTI, NUPIRKTI IR ATVEŽTI 
AUTOMOBILIUS IŠ BET KURIO JAV AUKCIONO.
PERSIUNČIAME AUTOMOBILIUS IR DETALES.

ATLIEKAME AUTOMOBILIŲ REMONTĄ!
Tel. 708-430-4710, 630-774-1192

.

kEPykLA IR DELIkATESAI
6216 W. Archer Ave., Chicago, IL 60638

Tel. 773-581-8500
• Lietuviška duona ir raguoliai
• Vestuviniai ir įvairūs tortai
• Siunčiame mūsų produktus UPS
• Atidaryta 7 dienas per savaitę
• Aplankykite mūsų svetainę — www.racinebakery.com

”BAKe FoR Me” KAVinĖS
Kepyklos produktai ir užkandžiai miesto centre

321 N. Clark, 
Chicago, IL 60654

312-644-7750
pirm. - penkt. nuo 

6:30 v.r. iki 3:30 v.p.p.

4305 S. Halsted, 
Chicago, IL 60609

773-624-9900
pirm. - penkt. nuo 

6:30 v.r. iki 5:30 v.p.p.
šešt. nuo 8 v.r. iki 2 v.p.p.

SIŪLOmE:
• Pigiausi avia bilietai į Vilnių, Kauną, Palangą.
• Poilsinės kelionės, pažintiniai turai į Las Vegas, Floridą,
Havajus, Meksiką, Dominiką, Karibų salas.
• Kruizai.
• Skrydžiai iš Lietuvos.

7 7 3 - 6 6 3 - 4 3 6 3w w w. S ky T R I P. n E T
info@skytrip.net

www.vytistours.com
info@vytistours.com

4024 235th St., Douglaston, NY 11363

Bronė Barakauskienė
Tel fax: 708-403-5717
mamabar3@aol.com

Rita Penčylienė
Tel fax: 708-923-0280
pencylar@comcast.net

ATSTOVYBĖ ČIKAGOJE

Siūlome pigiausius skrydžius visomis oro linijomis
iš Čikagos ir kitų Amerikos miestų į

LIETUVĄ

1-800-778-9847

Teiraukitės mūsų 2014 m. brošiūros. Ją galite patys išsispausdinti adresu:
www.vytistours.com

Speciali kelionė į Dainų ir Šokių šventę Lietuvoje 2014 m. 6/27 – 7/7
Dėl informacijos skambinkite Ritai Penčylienei

Kainas sužinoti ir užsisakyti vietas galite 
www.vytistours.com

Siūlome informaciją apie specialias nuolaidas
Atsiųskite savo el. pašto adresą
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,,Draugo” prenumeratoriai gali skaityti 

,,DRAUGĄ”
internete be jokio papildomo mokesčio. 

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

Skaitykite ,,Draugą” greičiau!

Prenumeruokime ir skaitykime 

,,DRAUGĄ”!
,,Draugą” atminkime savo testamente.



SIŪLOmE DARBUS!
Gail. seserų padėjėjoms

kompanionėms ir namų ruo-
šos darbininkėms. 

Galima gyventi kartu arba atvykti 
į darbą ir išvykti.

Kreiptis: 
ALL CARE

Employment Agency
Tel. 773-736-7900

SiŪLo dARBĄ

ĮVAiRŪS
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eUGene C. deCKeR, ddS, PC
DANTŲ GYDYTOJAS

Lietuviams sutvarkys dantis už prieinamą kainą. 
Susitarimui kalbėti angliškai arba lietuviškai

4647 W 103 St, oak Lawn, iL
55 e Washington, Ste 2401, 

Chicago, iL
Tel. 708-422-8260 

dR. JoViTA KeReLiS
dR. dAiVA BidVA
DANTŲ GYDYTOJA

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

Tel. 708-598-8101

DAntŲ GYDYtOjAi

dR. LinA PoŠKUS
Dantų gydytoja

4635 W. 63 St.; Chicago, IL
Tel. 773-735-7730

9201 Broadway Ave., Brookfield
Tel. 708-387-2020

DR. L. PETREIkIS
DANTŲ GYDYTOJA

9055 S. Roberts Road, Hickory Hills, IL
1 mylia į vakarus nuo Harlem Ave.

Tel. 708-598-4055
Valandos susitarus

DR. AUŠRInĖ SChnEIDER
DANTŲ GYDYTOJA
Kalbame lietuviškai

10 S. 640 Kingery Highway
Willowbrook, IL 60527

Tel. 630-323-2245
Valandos susitarus

dR. dALiA e. CePeLĖ, ddS
Dantų gydytoja

10745 Winterset Dr.
Orland Park, IL 60467

708-873-9074
Valandos susitarus

dR. RAMUnĖ MACiJAUSKAS
Dantų gydytoja

9356 S. Roberts Road
Hickory Hills, IL

Tel. 708-598-2131
Valandos susitarus

DR. DALIA JODwALIS
Dantų gydytoja

15543 W. 127th St.
Suite 101, Lemont, IL
Tel. 630-243-1010

Valandos susitarus

DR. gAILĖ V. ČERnIAUSkAS
DANTŲ GYDYTOJA

Amerikos ,,TOP DENTIST” 2009 M.
318 W. Touhy Avenue 
Park Ridge, IL 60068
Tel. 847-692-2303

www.parkridgesmiles.com

PiLnA dAnTŲ PRieŽiŪRA:
• implantai
• tiltai, karūnos, protezai
• vaikų dantų gydymas
• šaknies kanalų valymas
• chirurgija
• parodontozės specialistas kabinete
• kosmetinės procedūros — ,,veneers”, 
balinimas • TMJ/TMD gydymas

PARDAVIMAS�IR�TAISYMAS
MIGLINAS TV

GE/RCA�ATSTOVYBĖ
2346�W.�69th Street
Tel. 773-776-1486

Century 21
Accent Realty

PASLAUGoS

Advokatas
GinTARAS P. ČePĖnAS

6436 S. Pulaski Rd., 
Chicago, IL 60629

Tel. 773-582-4500
Valandos pagal susitarimą

AdVoKATAi

ReAL eSTATe

10200 S. Cicero Ave.
Oak Lawn, Illinois 60453
Business: 708-423-9111
Fax: 708-423-9235
Cell: 708-945-9909
E-mail: astykuny@aol.com

ASTA T. mIkUnAS
Broker Associate

Profesionaliai ir sąžiningai patarnauju
įvairių nuosavybių pirkime ir pardavime

mieste ir priemiesčiuose.

D R A U G A S  
773-585-9500

,,Surašymas” Nr. 32 atsakymas
Pažymėtuose langeliuose: DUDMAIŠIS.

,,Draugo” kryžiažodį ,,Surašymas” nr. 29
išsprendė ir mums atsa kymus at siun tė:

dalė Blekienė, Chicago, IL
danguolė Mackevičienė, Palos Hills, IL

Jadvyga Savickas, Nashua, NH
dalia Auštrienė, Braintree, MA (Nr. 31)

,,draugo” sudoku nr. 80
atsakymus atsiuntė: 

Birutė Kasperavičienė, Palos Park, IL

Nuoširdžiai dėkojame sprendėjams. 
Jūsų sprendimų atsakymų lauksime paštu: 

,,draugas”, 4545 W. 63rd St., Chi cago, iL 60629–5589
arba el. paštu – redakcija@draugas.org ir faksu: 773-585-8284. 

PARdUodAMAS 
2/2 butas St. Pete Beach, FL.

Arti Upham Beach.
Dėl informacijos skambinti 

tel. (773) 896-7370

� Moteris ieško senelių priežiūros dar-
bo. Kalba angliškai, rusiškai, lenkiškai. Turi
automobilį, rekomendacijas. 
Tel. 773-786-7078.

� Moteris ieško senelių priežiūros dar-
bo su gyvenimu. Patirtis, rekomendaci-
jos, vairuoja. 
Tel. 773-449-0929.

� Moteris ieško vyresnių žmonių prie-
žiūros darbo su gyvenimu. Patirtis ir
ang lų kalba, geros rekomendacijos. 
Tel. 773-329-9918.

� Moteris, turinti medicininį išsilavinimą,
pasišventusi ligonių ir senų  žmonių
priežiūrai, patyrusi, sąžininga ir atjaučian-
ti,  ieško  darbo.  Vairuoja,  turi automo-
bilį, JAV  pilietė.  Siūlyti įvairius variantus.
Tel. 773-330-0092.

� Moteris ieško žmonių priežiūros dar-
bo su gyvenimu. Didelė darbo patirtis, mi-
nimali anglų kalba, nevairuoja. Gali pa-
keisti savaitgaliais. Tel. 773-707-7902.

� Moteris ieško žmonių priežiūros dar-
bo. Tvarkinga, legalūs dokumentai, vai-
ruoja, skaniai gamina maistą. 
Tel. 630-674-1545.

� Moteris ieško pagyvenusių žmonių
priežiūros darbo lietuvių ar rusų šeimo-
se. Geros rekomendacijos. 
Tel. 630-863-1168.

� Vyras, turintis daugiametę slaugymo
patirtį, ieško darbo su gyvenimu. Vairuoja.
Tel. 773-691-3796.

� Moteris ieško senelių priežiūros dar-
bo dienomis arba naktimis. Didelė darbo
patirtis, vairuoja. Tel. 708-955-3690.

Svajojate apie namo ar buto pirkimą saulėtoje Floridoje?
O galbūt planuojate parduoti? Nekilnojamo turto nuoma, pirkimas ir pardavimas St. Pete Beach,
Clearwater, Sarasota, Tampa Bay ir aplink.

Raimonda Misiunas Realtor® 
Keller Williams Realty 

Tel.: (773) 896-7370 r.misiunas@kw.com

4545 W. 67th Street
Chicago, Illinois 60629
Bus: 773-767-2400
Cell: 312-805-4851
Fax: 773-767-9886
E-mail: ausra.padalino@gmail.com

Aušra kriščiūnaitė Padalino
Broker/savininkė

Kalbame lietuviškai, ispaniškai, angliškai

Patirtis – daugiau nei
25-eri metai

Parduodamas erdvus, 3,400 kvadrati-
nių pėdų namas, padalintas į du butus ,
Beverly Shores, IN, su dviem sklypais ne-
toli Michigano ežero. Kaina $250,000.
Skambinkite tel. 269-469-3298.

Prenumeruokite sau, savo vaikams, 
draugams, vaikaičiams! 

DRAUGAS NEWS

Vardas, pavardė _______________________________________________

Adresas _____________________________________________________

Miestas, Valstija Zip ____________________________________________________

El. paštas ____________________________________________________________

Čekį rašyti ir siųsti: Draugas news, 4545 w 63 St, Chicago, IL 60629
Arba prenumeruokite tinklalapyje: www.draugasnews.org

naujas mėnesinis

laikraštis

angliškai

skaitantiems

TIK

$35
pirmiems
metams
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ji posovietinė emigracija gerokai vir-
šijo dešimtą gentainių dalį, visus
Lietuvos mokyklinius vadovėlius kar-
tu sudėjus nebus net 2 proc. dėmesio iš-
eivijai ir jos vaidmeniui mūsų istorijo-
je. A. Šapokos redaguotoje istorijoje
lengvai at pažįstamos pastangos palikti
išeiviams daug vietos bendrojoje lietu-
vių atmin tyje. Kol kas šiandien matyti,
kad emigravę iš savo gimtosios žemės
gentainiai yra išvaryti ir iš istorijos.

Labai tikėtina, kad A. Šapokai ra-
šant paskutinįjį istorijos skyrių po ran-
ka (kaip ir mums šiandien) gulėjo Pet-
ro Rusecko redaguotas kolektyvinis
veikalas Pasaulio lietuviai. Tai, kas
buvo rašoma pasitinkant Pasaulio lie-
tuvių kongresą, tai kas turėjo būti tam
tikra lietuvių pasaulio vaizduotės pro-
jekcija, gulė į va dovėlį, tiesiogiai su-
formavusį paskutinio nepriklausomos
Lietuvos laikotarpio istorinę vaizduotę.
Pasaulio žemėlapis ir tautos erdvė, 1935
m. išsiskleidusi P. Ru secko nuoširdžiai
redaguotoje knygoje, ilgiems dešimt-

mečiams įkomponuota A. Šapokos pa-
rašytoje Lietuvos istorijos VIII dalyje. Su
ja buvo pasitikta drama tiška mūsų
valstybės griūtis 1940-aisiais, sovietų ir
nacių okupacijos ir galiausiai viena
didžiausių lietuvių tautos istorijoje po-
litinės emigracijos bangų, kuri pakilo
1944-ųjų vasarą.

Antroji „poetų ir
karių” emigracija: 
1944–1990
metai

...Tautinio susipratimo ir vienybės
ženklan kiekvienas lietuvis moka nuo-
latinį tautinio solidarumo įnašą.

(Lietuvių Charta)

Lietuvos valstybės žlugimas buvo
tragiškiausias XX amžiaus lietu-
vių pasau lio įvykis. Šalis, per du

trumpus dešimtmečius sugebėjusi pa-
siekti įspūdingų modernizavimo re-
zultatų, besivejanti labiau pažengusius

Diasporinės lietuvių tautos vaiz -
duotė prasiveržė Kongreso die-
nomis. Galėjo taip nutikti, kad

anuometinis šurmulys būtų prasidėjęs
ir pasibaigęs tarsi festivalis, nepalikęs
nieko, išskyrus jaudinančius prisimi-
nimus. Tačiau taip jau sutapo, kad
kaip tik tuo metu 1935–1936 m. buvo
daugiausia kalbama apie subrendu-
sias Lietu vos švietimo sistemos ir ug-
dymo turinio permainas. Penkiems
jauniems lietuvių istorikams su Adol-
fu Šapoka priešakyje teko uždavinys
parengti naują Lietuvos istorijos va-
dovėlį, kuris atlieptų generacijų per-
mainas, patvirtintų civilizacinių po -
kyčių ribas, formuotų tokį bendrąjį lie-
tuvių tautos pasakojimo variantą, ku-
ris leis tų šio pasakojimo herojui toliau
augti, reaguoti į pasaulio kvėpavimą ir
žingsnius. Praeities pasakojimas vi-
durinės mokyklos programoje turėjo
prisidėti prie lem tingo bendros at-
minties bendruomenės telkimo. Iki
šiandien istorikai, daugiau ar mažiau
išmintingi tos atminties puslapių mar-
gintojai, eiliniai mėgėjai ir neeiliniai
profesionalai nepaleidžia iš savo dis-
kusijų taip vadinamos Adolfo Šapokos
Lietuvos istorijos. Tai rodo, kad jos būta
labai stiprios ir įtakingos. Ant šio pa-
sakojimo buvo sukonstruoti ir pastatyti
kelių kartų tapatumo pastatai, labai
skirtingi sovietų oku puotoje Lietuvo-
je ir Vakarų civilizacijos vertybių vei-
kiamoje išeivijoje. Greičiausiai net pa-
tys autoriai būtų nustebę, kaip ilgai jų
kuklus siekinys buvo virtęs lemtingu
lietuvių likimo faktoriumi. Nuosta-
bu, kad ne visos šio mokyklinio vado-
vėlio dalys buvo vienodai skaitomos lai-
ke ir geografiškai išsibarsčiusių skai-
tytojų.

Tačiau neabejotina, kad nuolat
dėmesys buvo sutelktas prie senosios
LDK praeities, prie bajoriškosios lie-
tuvių tautos likimo faktų ir interpre-
tacijų. Ir, ko gero, paties A. Šapokos pa-
rašyta paskutinė vadovėlio dalis lik-
davo neskaityta. Žiūrint labai forma-
liai, galima nesunkiai suskaičiuoti
puslapius ir vienareikš miškai pasa-
kyti, kad VIII Lietuvos istorijos dalis,
skirta lietuvių likimams už Lietuvos
valstybės ribų, apima paskutinius 79
tautos pasakojimo puslapius – nuo 593
iki 672. Tai sudaro daugiau nei dešim-
tadalį vadovėlio. Ar tai ne ypa tingo ryš-
kumo faktas? Pirmoje Respublikoje, iš
kurios emigravo apie 2 proc. gentainių,
diasporos nuotykiai buvo verti dešim-
tadalio istorijos. Šiandien, kai naujo-

KARKLO DIEGAS
lietuvių pasaulio istorija

EGIDIJUS ALEKSANDRAVIČIUS

115

kaimynus ir užpildžiu si visuomenės
bei kultūros spragas, atsiradusias dėl
Rusijos politinių represijų per ilgą XIX
amžių, savo nepriklausomybės laiko-
tarpio pabaigoje buvo išsikė lusi lem-
tingą uždavinį – konsoliduoti lietuvių
tautą visame pasaulyje. Lietuvos, kaip
lietuvių pasaulio teritorinio ir intelek-
tualinio centro, žingsniai pirmyn 1940
metų birželį buvo sustabdyti. Lietuvių
padangėje žybtelėjusios viltys užgeso,
Lie tuva antrąsyk per nepilnus du šim-
tus metų pati atsidūrė skęstančiosios pa-
dėtyje ir vietoj to, kad vestų lietuvių pa-
saulio keliais ir kryžkelėmis, pati tapo
to pasau lio širdgėla.

Jau 1940-ųjų vasarą saujelė politinių
pabėgėlių su sovietų kariuomenės nu -
verstu prezidentu Antanu Smetona
priešakyje pradėjo minti naujus išeivių
ke lius. Buvusio autoritarinio prezi-
dento likimas vedė per lietuvių koloni-
jas, kuriose net jo nemėgstant buvo su-
prantamas jo parėmimas, prieglobstis ir
simbolinis vaidmuo. Berlynas-Lisabona-
Rio de Žaneiras-Čikaga-Klivlandas –
toks buvo paskutinių A. Smetonos metų

kelias. Jis rodė svarbiausius dias-
poros geografijos kontūrus, ju-
dėjo ta kryptimi, kuria po ketve-
rių metų patraukė dešimtys tūks-
tan čių lietuvių, bėgusių nuo so-
vietų armijos ir neišvengiamų
represijų.

Laikotarpiu tarp 1940 metų
rudens ir 1941 m. vasaros kita tra-
giško tautos li kimo kryptis buvo
į Rytus. Kelias driekėsi palei So-
vietų Sąjungos geležinkelius link
milžiniškos šalies glūdumose
dunksančių koncentracijos sto-
vyklų bei prie vartinės tremties
vietų. Taip jau susiklostė, kad po
1944 metų virš 60 000 lietuvių pa-
tys pabėgo į Vakarus, o keturis
kartus didesni būriai iki 1953 m.
buvo per prie vartą išgabenti į
savo tremties vietas Sibire. Dvi-

gubas D – taip šiandien atrodo svar -
biausias pokarinis tautos likimo ženk-
las. Deportuoti asmenys į sovietinius Ry-
tus ir DP (angl. displaced persons) arba
išvietintieji asmenys – sava valia atsi-
dūrę karo pabėgėlių stovyklose Vakarų
Europoje. Užkariautos ir pavergtos ša-
lies piliečiai buvo išblaškyti po visą
pasaulį, kuriame galėjo aptikti seniau
lietuvių pramintus takus. Vakarų Eu-
ropa jau nebe pirmą kartą pasitiko po-
litinius pabė gėlius iš Rytų. Sibiras taip
pat nebe pirmą kartą matė tremtinių in-
ternacionalą. Tačiau stalinizmo nusi-
kaltimai gerokai pranoko visus buvu-
sius skaičius ir žmo nių kančias. Tokio
pažeminimo ir naikinimo žmonės iki tol
nebuvo patyrę. 

Lietuvių tremtys, emigracija ir net
savo šalyje patirta priespauda ženklina
1944–1990 m. laikotarpį. Lietuvių pa-
saulio istorinėje slinktyje tai irgi buvo
labai svarbus metas. Karo tragedija ir
jos pasekmės nenoromis papildė silps-
tančią lietu vių diasporos energiją. Jei
prieškariu JAV buvo jaučiama, kad be
naujų imigrantų bangų impulso grei-
čiau nunyksta lietuviškos kolonijos, tai
po II pasaulinio karo į jas plūstelėjo ne
tik statistiniai naujų emigrantų tūks-
tančiai. Svarbiausia buvo tai, kad į Va-
karus pasitraukė didelė lietuvių tautos
intelektualinio, kūrybinio, visuo me ni -
nio, politinio elito dalis. Jie išsinešė ne-
priklausomoje Lietuvoje išugdytus vaiz-
dinius, o pajėgi jaunuomenė, tęsdama
studijas Vakarų universitetuose, gebė -
jo atnaujinti juos laisvojo pasaulio pa-
siekimais. Emigracijoje laisvuoju pa-
sauliu buvo vadinamos tos Vakarų ša-
lys, kuriose išliko liberalios demokra-
tijos santvar ka ir kurių vyriausybės ne-
pripažino sovietų įvykdytos Baltijos
šalių aneksijos.

DP stovyklų gyvenimo kasdienybė ir buitis

2212 West Cermak Road, Chicago, IL 60608
773-847-7747 * www.mutualfederalbank.com

Stephen M. Oksas, President

Patarnaujam Čikagos ir apylinkių lietuviams daugiau kaip 100 metų.

Namams paskolos, apdraustos sâskaitos



DRAUGAS 2014 BIRŽELIO 21, ŠEŠTADIENIS 15

D R A U G O
F O N D A S

4545 WEST 63rd STREET • CHICAGO IL 60629 • Tel.: 773-585-9500

Atnaujintos salės. Skubiais atvejais ir dėl kitų 
vietovių skambinkite 24 val. per parą.

Kremavimas, pašarvojimas tą pačią dieną ir 
1 nakties tradicinio šarvojimo paketas.

ALLIAnCE – gAIDAS – DAImID
FUnERAL hOmE

4330 S. California Ave, Chicago, IL 60632
Priešais Švč. M. Marijos Nekalto Prasidėjimo bažnyčią

773-523-0440 Call us 1st 
Stanislaw Krozel Licensed Funeral Director Since 1993 

PeTKUS & Son
FUneRAL diReCToRS 

SUMMIT, 7300 W. ARCHER AVE. 

CiCeRo, 5940 W. 35 ST.

LeMonT, 12401 S. ARCHER AVE. (& DERBY RD.) 
NATIONWIDE TOLL FREE (nemokamas) 

Tel. 1-800-994-7600
www.petkusfuneralhomes.com

www.draugas.org/mirties.html

draugę išlydėjus
ROŽĖ RAŽAUSKIENĖ

A. a. Irena Kazlauskienė-Vyčiūtė
buvo vyriausias vaikas Vyčių
šeimoje. Ji rūpinosi ne tik tė-

veliais, bet ir savo jaunesnėmis  sesu-
tėmis ir broliukais.  Mamytei susir-
gus, Irena jos neatidavė į prieglaudą,
bet parsivežė iš Detroito į Čikagą, į savo
namus ir globojo ją iki pat mirties, o po
to palaidojo Detroite prie tėvelio. Taip
pat nuoširdžiai ji globojo ir savo vyrą,
Petrą Kazlauską, nors pati jau buvo li-
gos smarkiai paliesta. Vyro mirties
metinių nesulaukė.

Dievo pasiųstas mirties angelas iš-
lydėjo mano mielą draugę Ireną į Am-
žinuosius Dievo namus kovo 8-tosios
vakare. Buvo šeštadienis. Irenos  se-
suo  Dana, gavusi  žinią, kad padėtis
rimta, šeštadienio rytą iš Detroito iš-
skubėjo į Čikagą. Paprašiau, kad pa-
bučiuotų  mylimą draugę nuo manęs. 

Grįžusi Dana pasakojo, kad Irena,
jai įėjus, atsimerkė, bet žodžio jau ne-
bepajėgė ištarti.  Kazlauskai turėjo
sūnų ir dukrą. Abu vaikai buvo prie
mirštančios mamos, laikė jos rankas –
tarsi nenorėdami atiduoti Dievui.

Tikiu, kad Irenos Kazlauskienės
žemiško  gyvenimo kelias buvo Dievo
palaimintas. Jos meilė gaubė visus – ne
tik vaikus, tėvus, brolius, seseris, bet
ir draugus. 

Irenos el. pašto adreso iš savo kom-
piuterio negaliu ištrinti. Gal po kiek
laiko...

Čia – mųdviejų paskutinis susira-
šinėjimas.

Labas vakaras Irenute,
Dažnai pagalvoju apie tave ir Kriau-

čeliūnienę. Anksčiau laikraštyje dažnai
matydavau jųdviejų vardus vis kokioje
nors veikloje. Skaudu, kad nebematau.
Ir dar skaudžiau, kad gal niekad ir ne-
bematysiu, bent jau Kriaučeliūnienės.
Toks jau Viešpaties pasaulis.   Turime
būti pasiruošę priimti tokią Dievo valią,

nors tai būna ir labai sunku.
Tikiuosi, kad tavo sveikatėlė tavęs

nekankina per daug. Tu gi labai žinai
vaistukus, žinai kaip gydytis. Noriu ti-
kėti, kad gerokai esi sustiprėjusi. Tegu
balta, šalta žiemužė tavęs nesušaldo la-
bai. 

Ilgiuosi tavęs.
Rožė

Irenos paskutinis laiškas:

Malonūs  tavo žodeliai ištraukė
mane iš to ligų pasaulio. Dar malo-
niau, kad gali rašyti, skaityti. Jei nebe-
matai mano vardo ,,Draugo” pusla-
piuose, žinok, kad viskas gyvenime pra -
ei na. Mano sveikata ne kokia. Kraujas
silpnas, jei kokia infekcija – ir baigta, ke-
liausiu pas Poną Dievą. Rožele, linkiu
tau stiprybės, sveikatos ir geros nuotai-
kos.  Myliu tave. Irena

Skaudu netekti geros draugės, kai
joms suskaičiuoti jau užtenka vienos
rankos  pirštų. 

Prabėgo meteliai,
Prabėgs du ir trys,
Bet praėjęs laikas
Niekad nesugrįš.  

KETURIOLIKOS METŲ MIRTIES SUKAKTIS

Tavo gyvenimas pradingo kaip pavasario žiedai po audros

Tavo šypsena, meilė ir išmintis bus vaisinga daugybę  metų

Tavo linksma, skaidri siela gyvens Kristuje amžinai.

A † A
Dr. ONA JUŠKEVIČIŪTĖ

BALIŪNIENĖ
1908.V.3–2000.VI.21

Mirties metinių proga prašome draugus, bendradarbius ir

pažįstamus prisiminti a. a. dr. Baliūnienę maldoje.

Algis Baliūnas
Gražina  Baliūnaitė-Austin

A † A
ŽIBUTĖ MASAITIENĖ

SEDALSKIENĖ

Mirė 2014 m. birželio 18 d.
Gimė 1930 m. gruodžio 26 d. Lietuvoje.
Gyveno Rockford, IL, anksčiau Del Ran, New Jersey.
Nuliūdę liko: duktė Alma Erikson su vyru Dan; dvi seserys

Re gina Padleckienė ir Stasė Žemaitienė su vyru Juozu; dukterė-
čios Sylvia Thompson ir Nijolė Barsky su šeimomis; sūnėnai
And rius ir  Arvydas Padleckai bei  kiti giminės.

Velionė buvo žmona a. a. Antano.
A. a. Žibutė bus pašarvota sekmadienį, birželio 22 d. nuo 3

val. p. p. iki 6 val. vakaro Petkus Lemont laidojimo namuose,
12401 S. Archer Ave. (arti Derby Rd.), Lemont.

Vietoje gėlių prašome aukoti Northwoods Wildlife Center,
8683 Blumenstein Rd., Minoqua, WI, 54548.

Laidotuvės privačios. 
Nuliūdusi šeima 

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

A † A
IGNUI NAVICKUI 

iškeliavus į amžinuosius namus, reiškiame gilią
užuojautą žmonai BIRUTEI, dukterims ALDONAI,
DANUTEI, BIRUTEI bei jų šeimoms, sūnui ARŪNUI
su šeima, visiems giminaičiams  ir artimiesiems.  

Pasaulio Lietuvių Centras
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„Saulutė”, Lietuvos vaikų globos būrelis dėkoja už aukas padėti našlaičiams,
beglobiams ir su negalia vaikams, daugiavaikėms šeimoms bei studentams Lietuvoje.
Aukojo: Irena Laisvėnaitė $40 a. a. Stefos Kisielienės atminimui; Eufemija Steponis $50
a. a. Algio Jankausko atm.; Valentinas ir Lilė Ramoniai $50 a. a. Stasės Semėnienės atm.;
dr. Palmira Janušonis $100; Goldman Sacks Matching Gift (Susan Dowling auka) $250,
Teodoras ir Ritonė Rudaičiai $25, Rosemarie Ignash $8, Rimas ir Aušrelė Izokaičiai $200;
Donatas Tijūnėlis $1,500 neįgaliųjų šeimai. Labai ačiū. „Saulutė” („Sun light orphan
Aid”), 414 Freehauf St., Lemont, iL 60439, tel. (630) 243-6435, el. paštas: indretiju-
nelis@sbcglobal.net tinklalapis: www.sunlightorphanaid.org

A. a. Janinos  Racevičienės at mi ni mą pagerbiant, jos dukra Irena Kazėnas
„Saulutei” atsiuntė $435, kuriuos suaukojo V. A. Čuplinskai, N. S. Shotai, V. A. Reitneriai,
A. V. Gilvydžiai, I. Kazėnas, R. Račkaus kie nė ir I. Mazurkiewicz. „Saulutė” dėkoja už aukas
vargingai gyve nan tiems vaikams Lietuvoje ir reiškia užuojautą a. a. Janinos Racevičienės
šeimai bei artimiesiems.

Prenumeruokime 
ir skaitykime 

,,DRAUGĄ”!

,,Draugą” atminkime 
savo testamente.

PAS MUS
IR

APLINK MUS

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

Traffic & CDL Violations / DUI
Criminal Defense / Record Expungements

Auto Accidents / Personal Injury
Real Estate / Civil Disputes

Kalbame lietuviškai • Priimame kreditines korteles
9 east irving Park Rd. Roselle, iL 60172
Tel.: (630) 635-2385 www.spokaslaw.com

The LAW
oFFiCe oF
AndRiUS
SPoKAS

�  JAV LB Lemonto apylinkės Socialinių
reikalų skyrius trečiadienį, birželio 25 d., 1
val. p. p. kviečia visus i PLC Lemonte  skai-
tyklą, kur matysime dokumentinį filmą ,,Vil-
ties galia”.

� Lietuvių socialinių reikalų skyrius (Mar-
quette Parke) nedirbs nuo birželio 25 iki lie-
pos 25 d. Įprastos trečiadienio vyresniųjų
popietės nevyks nuo birželio 25 iki liepos
30 d. Su džiaugsmu lauksime Jūsų popietėje
liepos 30 d.!

 

BALTIC JESUITS
Advancement Project

ViSUS  ViSUS !
didelius ir mažus

birželio 28 d. kviečiame į 5-ąją
Centrinės nJ lietuvių rengiamą  vasaros-Joninių šventę

,,SVEIKS, SVIETELI, MARGS”
Estų namuos, 4 Cross St. & Veterans Hwy., Jackson,  NJ 08527

Jūsų laukia mugė, šventinis tautinių kolektyvų koncertas –
K. Donelaičio 300-osioms gimimo metinėms pažymėti
ir Joninių linksmybės !
Svečiuose – nepakartojama kaimo teisuolė, Lietuvos įžymybė
Apolionija  Zizirskienė su grupe ,,Etiudas”

� APOLIONIJA ZIZIRSKIENĖ - VAIDAS PRAČKAILA
humoristas, kino aktorius (TV humoro serialai „Milijonieriai“ ir ,,Kaimynai“) ,
TV projektų vedėjas ir dalyvis, festivalių, švenčių bei koncertų organizatorius
bei vedėjas

� grupė „ETIUDAS” – DOVILĖ BIČKAUSKAITĖ  
IR ANTANAS MAZILIAUSKAS,
tarptautinio estrados festivalio „BUEN VIAJE“, Lloret de Mar (Ispanija) dalyviai,
Dovilė Bičkauskaitė – festivalio diplomantė.

Šventės pradžia 
5 val. p. p.

Įėjimas – 25 dol. 
vaikams  iki 12 m. – nemokamai

Daugiau informacijos el. paštu:
lietuviskabendrija@yahoo.com

Čikagos širdyje – 
akcija Baltijos keliui atminti
Mieli lietuviai, 

rugpjūčio 23 d., šeštadienį, 3 val.
p. p. susirinkime Čikagos Daley Plaza
aikštėje (50 W Washington St., Chicago,
IL 60602) kartu su mūsų broliais latviais,
estais, amerikiečiais, ukrainiečiais bei kitų
demokratiją mylinčių tautų atstovais ir daly-
vaukime akcijoje „Embrace Freedom the Baltic
Way”. Koncertuos dainuojančios revoliucijos
simbolis, grupės „Antis” įkūrėjas Algirdas
Kaušpėdas, latvių muzikantas ir dainininkas
Armands Birkens, estų dainininkė Kristi Roosmaa,
o taip pat „Dainava”, „Suktinis” ir kiti meniniai kolektyvai. Dalyvaukime gau-
siai – kaip prieš ketvirtį amžiaus, parodykime visiems, kad laisvės dvasia
gyva. 

Akciją rengia LR generalinis konsulatas Čikagoje, JAV LB, Latvijos ir
estijos garbės konsulai bei bendruomenės, Balzeko lietuvių kultūros
muziejus. 


