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LAIMA APANAVIČIENĖ

Kai, berods, pačioje praėjusių me tų pabaigoje Lietuvos Respublikos generalinis konsulas Čika-
goje Mari jus Gudynas pakvietė Čikagos visuo menininkus, kultūrininkus, lituanistinių mo-
kyklų ir įvairių organizacijų vadovus į Balzeko lietuvių kultūros muziejų pasitarti, kaip či-

kagiečiai galėtų paminėti Stepono Dariaus ir Stasio Girėno skrydžio per Atlanto vandenyną 80-metį,
pasiūlymų buvo įvairiausių. Tarp jų nuskambėjo ir Lietuvių filatelistų draugijos (LFD) ,,Lietuva” pir-
mininko Jono Variako jo mintis apie galimybę išleisti pašto ženklą šiai sukakčiai paminėti. Man, sė-
dinčiai šiame posėdyje, kilo mintis surengti JAV lituanistinių mokyklų mokinių piešinių konkursą šiai
svarbiai datai paminėti ir išleisti šio kon kurso nugalėtojų pašto ženklus ir vokus. Pasiūlymui pritarė
LFD pir mininkas. Trys organizacijos –  JAV LB Kultūros taryba, LFD ,,Lietuva” ir Čiurlionio galerija
– suvienijo jėgas ir kibo į darbą. Čiurlionio galerija ,,Drauge”, ,,Amerikos lietuvyje” ir ,,Či kagos aide”
paskelbė konkurso sąlygas, JAV LB Kultūros taryba ėmėsi ieškoti finansavimo, o draugija ,,Lietu va”
– būdų šio projekto galutiniam įgyvendinimui. – 2 psl.

Dariaus ir Girėno
skrydžio 80-mečiui –
moksleivių sukurti pašto
ženklai ir vokai 

RAIMUNDAS MARIUS LAPAS

Jis gimė 1960 m. Los Angeles. 1995 m. baigė medicinos moks-
lus, po metų stojo į JAV karo aviaciją. Išvyko į Enid, Oklahoma, kur
1996–2000 m. dirbo Vance AFB aviacijos bazėje la kūnų apmokymo
skyriuje (71st Flying Training Wing). 1997 m. jam teko vertėjauti Lie-
tuvos kariūnams ir karininkams, taikos palaikymo pra tybose Ft.
Polk, Louisiana. Pana šios pareigos teko ir 1998 m. Camp Lejeune,
NC, dirbant su Klaipėdos dragūnais. Jis paruošė kariškų termi nų žo-
dyną ir už tas pastangas buvo įvertintas generolo Jono Kronkaičio
padėkos laišku. 2000 m. išėjo į atsargą ir pasirinko šeimos medici-
nos rezidentūrą Portland, OR. Taip pat dirbo mediku JAV Aviacijos
939 Rescue Wing padalinyje. Skraidydavo C-130 lėktuvais. 2002
m. perėjo į 446 Air Re serve Wing, Joint Base Lewis-McChord –  tar-
navo ten kaip aviacijos medikas.

Tai – dr.  Arūnas Banionis, neei li nis mūsų straipsnio herojus.

Kartu su žmona Leslie jis augina tris sūnus: Adomą (16), Mykolą (13)
ir Avą (7). Nepaisant itin judraus gy venimo, jis atranda laiko ir po-
mėgiams – tarp jų filatelijai. Tačiau jis ženklus ne tik renka, bet ir ku-
ria. Jo sukurtą Stepono Dariaus ir Stasio Girėno pašto ženklą ne-
trukus ant laiškų vokų klijuos Lietuvos gyventojai. – 10 psl.

Reikėjo berniukams 
padangių gilių

Vestos Visockas, Luko Mikulėno ir Saulės Vėgėlytės ženklai – nugalėtojai.



Evangelijoje yra pasakojimas apie
septyniasdešimt du mokinius, ku-
riuos Jėzus siuntė pirma savęs,

kad paruoštų žmones priimti jo skel-
biamą Gerąją Naujieną apie Dievo kara-
lystę. Jėzus perspėjo mokinius, kad jiems
nebus lengva – „Štai aš siunčiu jus lyg
avinėlius tarp vilkų”, bet jie vis tiek turi
sutiktiems žmo nėms skelbti: „Jums čia
pat Dievo karalystė!” (Lk 10, 9). Galime tik
įsi vaizduoti, kokios nuotaikos tvyrojo jų širdyse,
kai jie iškeliavo į mieste lius ir kaimus pasakoti, ką
buvo matę ir girdėję iš Jėzaus lūpų. Tačiau tikrovė
atnešė daug džiaugsmo. Mo kiniai grįžo džiaugda-
miesi, kad net demonai jiems paklūsta dėl Jėzaus
vardo.

Tai, kas vyko Jėzaus laikais, aiš kiai matome
vykstant per visą istori nį krikščionybės kelią. Ge-
rąją Nau jieną skelbia ne tik vyskupai ir kunigai, bet
ir pasauliečiai katalikai, ku rie, pamilę Jėzų, liudija
apie savo ti kėjimą ir tai kartais atneša gausių vai-
sių. Kai Evangeliją skelbia kunigas, visuomet ga-
lima surasti argumentų norint atmesti jo mokymą.
Ga lima save ir kitus įtikinėti, kad kunigas kalba
apie tikėjimą, nes tokia jo pareiga, kad jo tarnystė
jį maitina. Tačiau kai Kristų įtikinamai liudija ar
skelbia pasaulietis, dalydamasis savo tikėjimo pa-
tirtimi, akivaizdu, kad tai jis daro be jokio sava-
naudiško išskaičiavimo. 

Neseniai į dangaus Tėvo namus iškeliavo Lie-
tuvoje plačiai žinomas Kanados lietuvis Vincas Ko-
lyčius. Per atgautos Nepriklausomybės lai ko tarpį
jis daugybę kartų lankėsi Lietuvoje ir dalijosi su
žmonėmis tuo dvasiniu turtu, kurio pilna buvo jo
šir dis. Kanadoje rinko lėšas, kad ga lėtų Lietuvoje

paremti reikalingus evangelizacinius sumanymus.
Jis buvo svarbiausias leidinio „Žodis tarp mū sų” rė-
mėjas.

Dar labiau į tuos septyniasde šimt du Jėzaus
mokinius yra panašūs nuolatiniai diakonai, kurių
Bažny čioje yra labai daug – Lietuvoje jie taip pat
pradėjo ruoštis šiai būsimai  tarnystei. Dauguma
nuolatinių dia konų dirba savo profesinį darbą, o
lais vu laiku tarnauja Bažnyčiai, skelb dami Dievo
žodį ir darydami gerus darbus, už tai negaudami jo-
kio atlygio. Jie yra tikra Dievo dovana ypač seku-
liarioje visuomenėje, kur dvasininkų darbas kar-
tais būna ma žai vaisingas.

Tik ką Kaune vyko Lietuvos jaunimo dienos. Iš
visos Lietuvos susi rinko į savo šventę apie aštuoni
tūkstančiai tikinčio jaunimo. Mes matė me juos ne
tik pilnus jaunatviško džiaugsmo, bet drauge labai
nuoširdžiai besimeldžiančius. „Žalgirio” arenoje jie
kalbėjo Rožinį, jie garbino Vieš patį, jie nuoširdžiai
priėmė Sutaiki nimo sakramentą. Šis jaunimas vien
savo buvimu kalbėjo apie tikėjimo svarbą jauno
žmogaus gyvenime. Jie liudijo, kad galima džiaug-
tis jaunyste be alkoholio ir visų kitų dirbtinių prie-
monių. Joks pamokslininkas įti kinamiau negalėjo
prakalbėti, kaip šis jaunimas.

Per Krikštą mes tampame pilnateisiais
Jėzaus mokiniais, pašauktais rūpintis ne
tik savo amžinuoju likimu, bet nešti Jėzaus
Gerąją Nau jieną visiems, kurie yra atviri
ją priimti. Tačiau daugeliui atrodo, kad ši
pareiga priklauso tik vyskupams, kuni-
gams, gal vienuoliams, tik ne pa saulie -
čiams katalikams. Tai netiesa. Jėzus kvie-
čia visus nešti pasauliui tikėjimą į mus
mylintį dangaus Tėvą, nešti meilę ir viltį.

Būti Jėzaus Gerosios Naujienos nešėjais ir liu-
dytojais šiandien yra ypač aktualu, nes ten, kur
silpsta tikėjimas, suveši savanaudiškumas ir dep-
resija. O ten, kur gyvas tikėjimas, žmonėms ne -
trūks ta meilės, džiaugsmo ir vilties.

Jėzus kalbėjo, kad pjūtis didelė, o darbininkų
ma ža, ir kvietė prašyti pjūties Šeimininką siųsti
darbininkų į savo pjūtį (plg. Lk 10). Reikia melstis
ne tik prašant, kad atsirastų daugiau pašaukimų į
kunigystę ar Dievui pa švęstąjį gyvenimą, bet ir pra-
šyti, kad Viešpats pažadintų pasauliečius ka talikus
imtis atsakomybės už Evan gelijos plitimą. Reikia at-
sakingų tė vų, kurie, nelaukdami, kad mokyklo se
jų vaikams būtų atskleistas krikš čioniškojo tikė-
jimo grožis, patys savo vaikams perduotų tikėjimo
turtus. Reikia pasišventusių tikybos mokytojų ir
katechetų, kurie uždegtų jau nus žmones Dievo mei -
le. Per Lietuvos jaunimo dienas mes matėme daug
gražaus į Dievą tikinčio jaunimo ne atsi tik ti nai –
tai savo pareigas gerai atliekančių tikybos mo ky -
tojų ir parapijose tarnaujančių pasauliečių aki-
vaizdus darbo vaisius. 

Jėzus pažadėjo už tarnavimą Evan gelijos žo-
džiui gausų atlygį: „Jūs džiaukitės (...), kad jūsų
var dai įrašyti danguje” (Lk 10, 20). 
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Septyniasdešimt du
mokiniai

ARKIVYSK. SIGITAS TAMKEVIČIUS

Konkurso rengėjai norėjo pa ska tinti mokinius prisiminti šią
Lietu vos valstybei reikšmingą sukaktį, suvokti ir kūryboje atspin-
dėti S. Da riaus ir S. Girėno skrydžio per Atlan to vandenyną svarbą,
domėtis Lietu vos istorija ir jos mokytis. Balandžio pabaigoje jau tu-
rėjome 49 dalyvių piešinius. Savo darbus konkursui pa teikė Alek-
sandros Kazickienės (New York, NY), ,,Baltijos kranto” (Grand Ra-
pids, MI), Čikagos lituanistinės mokyklos (Chicago, IL), Dr. Vinco
Kudirkos (Elizabeth, NJ), Gedimino (Mundelein, IL) Maironio (Le-
mont, IL), ,,Saulutės” (St. Petersburg, FL), Šv. Kazimiero (Cleve-
land, OH) ir ,,Tėvynės žiburėlių” (Mentor, OH) lituanistinių mo-
kyklų mokiniai.

Pašto ženklo konkurso dalyviai buvo suskirstyti į tris amžiaus
grupes: ikimokyklinukai (šioje grupėje visus ,,laurus” nuskynė Ge-
dimino lituanistinės mokyklos, Mundelein, IL mokiniai), vaikai
iki 10 metų ir vy resni nei 10 metų moksleiviai. Vaikų darbus vertino
,,Meno parko” galerijos Kaune vadovas dailininkas Arvy das Žalpys
(gražiu sutapimu tuo metu kaip tik viešėjęs Čikagoje), LFD ,,Lie -
tuva” pirmininkas J. Variakojis, FFD ,,Lietuva” vicepirmininkė
Violeta Rut  kauskienė ir Čiurlionio galerijos direktorė Laima Ap-
anavičienė.

Kadangi daugelis konkurso daly vių ant piešinio nepažymėjo,
kam siunčia piešinį – pašto ženklo ar voko konkursui, tai verti-
nimo komisija savo nuožiūra atrinko 3 labiausiais tinkamus vokui
piešinius ir laimėji mus skyrė: I vietą – Vestai Visockas (A. Kazic-
kienės lituanistinė m-la, New York, NY), II vietą – Lukui Mikulė-
nui (Dr. Vinco Kudirkos lituanistinė m-la, Elizabeth, NJ) ir III
vietą – Saulei Vėgėlytei (ČLM, Chicago, IL). 

Pašto ženklų piešinio konkurse I grupėje laimėtojai pasiskirstė:
I vieta – Emilija   Siman; II vieta – Ma tilda  Petkus; III vieta –

Ema  Ada kauskas (kaip minėta anksčiau, vi sos mergaitės yra
GLM, Munde lein, IL, darželio klasės mokinės).

II grupėje nugalėtojais tapo: I vieta – Andrius Dalakūras
MLM, Lemont, IL; II vieta – Paulius Gustys, ČLM, Chicago, IL; III
vieta – Kotryn Haynes, ,,Saulutės”  m-la, St. Petersburg, FL.

Vyriausiųjų grupėje laimėjimai teko: I vieta – James O'Meara,
,,Tėvynės žiburėliai”, Mentor, OH;  II vieta – Ūlai Baranauskaitei,
MLM,  Lemont, IL ir III vieta – Indrei Dukauskaitei, ČLM, Chi-
cago, IL. 

Paskelbti nugalėtojus – tai tik vienas darbas. Atrinkus pieši-
nius, rengėjų dar laukė didžiulis darbas – paruošti piešinius pašto
ženklų ir vo kų spausdinimui. Pašto ženklų maketus pagal vaikų pie-
šinius sukūrė V. Rutkauskienė, vokų – Ina Stankevi čienė. Visi dar-
bai atlikti laiku, pašto ženklai ir vokai, skirti gražiai datai paminėti,
jau atspausdinti. Pirmieji juos pamatys ir galės įvertinti čika giečiai
liepos 14 d. vyksiančio Da riaus ir Girėno skrydžio 80 metų sukak-
ties minėjimo Čikagoje metu. Rugsėjo viduryje (tikslią datą pra -
 nešime vėliau) Čiurlionio galerijoje, Jaunimo centre vyks šio kon-
kurso dalyvių darbų parodos atidarymas. Žiūrovai čia galės pama-
tyti konkursui atsiųstus vaikų piešinius ir pagal juos pagamintus
bei išleistus pašto ženklus ir vokus. Visi konkurso nu galėtojai do-
vanų gaus pačių sukurtus asmeninius pašto ženklus ir vokus, ku-
riuos galės panaudoti siųsdami laiškus draugams bei giminaičiams.
Norintys įsigyti šių tikrai puikių paš to ženklų ir vokų, gali kreip-
tis į J. Variakojį el. paštu: jonasvariakojis@gmail.com arba į V.
Rutkauskie nę el. paštu: aviv2008@att.net.

Konkurso rengėjai nuoširdžiai dėkoja mecenatui – Lietuvių
Fondui, parėmusiam šį konkursą ir pa dėju siam išleisti JAV litua-
nistinių mo kyklų mokinių sukurtus pašto ženklus ir vokus, bei
sveikina visus kon kurso nugalėtojus. 

Atkelta iš 1 psl.

Dariaus ir Girėno skrydžio 80-mečiui – 
moksleivių sukurti pašto ženklai ir vokai 



Jei dar prieš mėnesį Edward Snowden
buvo žinomas tik mažam būreliui
žmonių, šiandien šis 30 metų amžiaus

amerikietis, buvęs JAV žvalgybų – NSA
(Na tional Security Agen cy) ir CIA (Central
Intelligence Agen cy) techninis asistentas,
informaci nių technologijų specialistas ir
analiti kas, yra pagarsėjęs visame pasauly -
je. Šių metų gegužės mėnesį žiniasklai dai
nelegaliai paviešinęs kai kuriuos prieina-
mus slapčiausius JAV fede ralinės valdžios
žvalgybos dokumentus, Edward Snowden turėjo
skubiai palikti savo tėvynę ir ieškoti asme niš ko
saugumo, taip išvengda mas neabejotino Amerikos
teisė sau gos smūgio.

Pirmieji E. Snowden ryšiai buvo su Anglijos
laikraščiu „The Guar dian”, kuris jau birželio 5 d.
paviešino slaptą JAV potvarkį klausytis ir kontro -
liuo ti visus vietinius ir tarptautinius pokalbius te-
lefonu. Po dvie jų dienų „The Guardian” ir „The
Washington Post” paskelbė žinią apie slaptą elekt-
roninės žvalgybos programą, kuri, esą, leidžia NSA
tikrinti bet kurį  elektroninį paštą, visas svetaines
ir bet kokį kitą elektroninį „eismą”.

Netrukus ir Hong Kong laikraš tis „The  South
China Morning Post” paskelbė daugiau Edward
Sno wden inkriminuojančių slaptų dokumentų, ku-
rie buvo pateikti kiniečiams, vi lian tis, jog ateityje
bus galima su laukti iš jų pagalbos, pvz., reikalui
esant, užtikrinti jo teisę į politinį prie globstį. Bir-
želio 29 d. ir vokiečių „Der Spiegel” paskelbė E.
Snowden parū pintus dokumentus, tvirtinančius,
jog ir Europos Sąjungos įstaigos Washin g ton, New
York ir Briuselyje buvo infiltruotos.

JAV teisėsauga irgi nesnaudė, nes jau birželio
21 d. vyriausias pro kuroras Eric Holder apkaltino E.
Snow den pavogus valstybės nuosa vy bes ir netei-
sėtu slaptų valstybės dokumentų paskelbimu. Kad
išveng tų susidūrimo su JAV saugumo žinybomis, E.
Snowden skubiai paliko Ame riką ir birželio 23 d. iš-
skrido į Hong Kong. Nors jo JAV pasas buvo pa -
skelb tas negaliojančiu, jis sugebėjo pasinaudoti kaž-
kokio pabėgėlio do kumentu.

Kinija irgi delsė. Nors ir labai bu vo nepatenkinta
per E. Snowden „nu te kinimą” sužinojusi apie to kio
pla taus masto JAV šnipinėjimą, įskaitant ir įsi -
brovimą į Kinijos internetą, bet vis dėlto vengė aš-
trinti abiejų didžiųjų valstybių santykius. Geriau sia
išeitis – neleisti E. Snowden per ilgai užsibūti Hong
Kong, bet ir negrąžinti jo Amerikai. Taip ir įvy ko.

E. Snow den, nesulaukęs sprendimo, pasiryžo

palikti Hong Kong ir skristi į Maskvą, kur pasikar-
tojo ta pati neapsisprendimo tragikomedija. Vladi-
miras Putinas tik pareiškė, kad jei E. Snowden nori
Rusijoje gauti pa bėgėlio teisę, jis turi sustabdyti
savo gerus  Rusijos ir JAV santykius pažeidžiančią
veiklą. Tuo tarpu E. Snow den, matydamas Maskvos
neapsispren  di mą, nutarė per Kubą ir Vene suelą
skristi į Ekvadorą. Kodėl Ekva dorą? Gal todėl, kad
prieš kurį laiką Ekva doro ambasadoje Londone  po-
litinį prieglobstį buvo gavęs ir „Wiki Leaks” įsteigė -
jas Julian Ansange. Kuba ir Venesuela taip pat yra
ame rikiečių  saugumui  sunkiai  prieinami   kraštai.

Prez. Barack Obama irgi jaučiasi nekaip, gir-
dėdamas oponentų dažnus priminimus apie prezi-
dento pažadus vesti „permatomą” politiką ir užtik -
rinti spaudos laisvę. Baltųjų Rūmų spaudos atstovas
Jay Carney apkaltino Kiniją ir Rusiją nenoru grą-
žinti E. Snowden į Ameriką, kad, jo nuo mo ne, E.
Snowden vis dar yra Maskvoje, nors techniškai jis
į Rusiją nėra įleistas, o glaudžiasi tranzitinėje Še -
remet jevo oro uosto patalpoje.

Iš „nutekintų” dokumentų Euro pos diplomatai
pagaliau pamatė, kad JAV nevengia šnipinėti ir savo
drau gų bei sąjungininkų internetines erdves. Eu-
ropos Sąjungos parlamento prezidentas Martin
Schulz pasipiktinęs kalbėjo: „Negaliu suprasti, kaip
JAV gali imtis veiksmų prieš savo artimiausius są-
jungininkus, tai nė kiek ne geriau nei anksčiau da-
rydavo Sovietų Sąjungos KGB.” Panašiai pasisakė ir
Anglijos, Vokietijos bei kitų valstybių diplomatai.
Tuo tarpu E. Snowden yra vis dar Maskvo je ir lau-
kia jam palankaus Rusijos spren di mo leisti išskristi
į Ekvadorą ir taip galimai išvengti JAV saugumo
pirštų.

Visa tai rodo, kad Amerika nėra tokia, kokia ji
buvo prieš rugsėjo 11-osios išpuolių. Prez. George W.
Bush tuomet išleisti įstatymai kovoti prieš būsimus
galimus ant puo lius gerokai susiaurino piliečių tei-
ses ir ženkliai prisidėjo prie iki tol dar nebūtų įvai -
rių naujų saugumo žinybų, akcijų, tokius veiksmus
paprastai pateisinant vykstančia kova prieš „al-

Qaeda”. Taip aiškindavo buvęs Prezi -
dentas, o nuo jo nelabai atsilieka ir dabar-
tinis.

E. Snowden savo paviešinimo ak ciją
taip teisina: „Aš nenoriu gyventi to kioje
bendruomenėje, kur valstybė leidžia sau
šnipinėti visus piliečius. Aš nenoriu gy-
venti pasaulyje, kur kiekvienas mano
veiksmas ir pa sisa kymas yra sekamas.” E.
Snowden save įsivaizduoja esant „be pilie-
tybės, be teisių, neteisingai apkaltintu”

žmo gu mi, nerandančiu krašto, kuris jį priimtų ir
leistų gyventi jo įsivaizduojamoje laisvėje.

Amerikos visuomenė dėl E. Snow den nėra vie-
ningos nuomonės. Vieni galvoja, kad mes turime
jam būti dėkingi už tai, kad jis parodė, jog JAV vy-
riausybė nėra švari, ir kad ji ne tik visokiais įma-
nomais būdais šnipinėja savo piliečius, bet ir veid-
mainiškai apgaudinėja savo sąjun gininkus. O JAV
Konstitucijos užtikrintų žodžio laisvės teisių aštrūs
gynėjai tikriausiai gins E. Snowden ir toliau, pri-
mindami, jog E. Snow den nepavogė ir nenusiuntė
slaptų dokumentų kokiam nors JAV priešui, bet tik
paviešino spaudoje kai kuriuos JAV vyriausybės
nešvarius darbus.

Kiti tvirtina, kad E. Snowden, pa vie šindamas
savo valstybės aukščiau  sio slaptumo dokumentus,
išdavė Ameriką jos priešams. Klausimas lieka tik
toks, kaip jį sau susigrąžinusi JAV teisėsauga nu-
tars nubausti – kalėjimu, o gal net mirties bausme?
Tai, matyt, priklausys nuo to, kiek jo veiksmais bu -
vo pažeistas JAV ir jos sąjungininkų saugumas.

Kaip pasibaigs visa ši  afera – ar JAV vyriausy-
bei pavyks E. Snowden patraukti į teismą, ar E.
Snowden pa vyks gauti politinio pabėgėlio statu są –
galima tik spėlioti. Tikėkimės, kad jo Amerikai pa-
daryta žala nėra tokia didelė kaip kai kas galvoja.

***
P. S. Paskutinė žinia, atėjusi ruošiant šią ,,Drau -

go” laidą spaudai – Edward Snowden Maskvos Še -
remet jevo oro uoste susitiks su kelių tarptautinių
žmogaus teisių organizacijų atstovais: ,,Amnesty
In ternational”, ,,Transparency International”, ,,Hu-
man Rights Watch” (HRW) bei Jungtinių Tautų (JT).
Susitikime dalyvaus ir Rusijos vyriausybės įgalio-
tinis žmogaus teisių klausimais Vladimiras Luki-
nas. Kelios Pietų Amerikos valstybės yra pasiūliu-
sios amerikiečiui politinį prieglobstį. 
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E. Snowden –
išdavikas ar herojus?
ALEKSAS VITKUS

Premjeras sveikina PLJS
kongreso dalyvius

Ministras pirmininkas Algirdas Butkevičius Vy-
riausybės rūmuose priėmė Pasaulio lietuvių
jaunimo sąjungos (PLJS) kongreso dalyvius. Su-

sitikimo metu Vyriausybės vadovas pristatė Lietuvos pir-
mininkavimo Europos Sąjungos Tarybai tikslus, trumpai
apžvelgė aktualius vidaus politikos klausimus ir atsakė
į kongresų dalyvių užduotus klausimus. Premjeras taip
pat pasveikino antrai kadencijai išrinktą PLJS pirmi-
ninką Kęstutį Pikūną ir padėkojo už indėlį stiprinant pa-
saulio lietuvių jaunimo bendradarbiavimą.

Vyriausybės vadovas taip pat pasidžiaugė, kad už-
sienio lietuviai jau daugelį metų susiburia į Pasaulio lie-
tuvių jaunimo sąjungos kongresą. Pasak ministro pir-
mininko, itin prasminga tai, kad keturioliktą kartą or-
ganizuojamas kongresas vyksta tuomet, kai Lietuva pra-
deda pirmininkauti Europos Sąjungos Tarybai – tai rodo,
kad lietuviai sėkmingai eina pažangos keliu, yra verti-
nami ir pastebimi kaip lygiaverčiai tvarios Europos kū-
rėjai.

Šiuo metu PLJS vienija 40 lietuvių jaunimo sąjungų
visame pasaulyje ir yra įkūrusi savo atstovybę Lietuvoje.
Liepos 1–14 dienomis vykstantis Pasaulio lietuvių jau-
nimo kongresas – tradicinis Pasaulio lietuvių jaunimo są-
jungos renginys, rengiamas kas ketverius metus. 2013 m.
kongreso šūkis – „Pažink pasaulio Lietuvą!”  

Keturioliktą kartą vykstančiame PLJS kongrese da-
lyvauja per 70 dalyvių iš JAV, Kanados, Brazilijos, Vene-
suelos, Urugvajaus, Jungtinės Karalystės, Vokietijos,
Prancūzijos, Danijos, Norvegijos, Baltarusijos, Lenkijos,
Latvijos, Estijos.

Ministro pirmininko tarnybos pranešimas Martyno Ambrazo (ELTA) nuotr.
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IŠ MŪSŲ ISTORIJOS

Vieno gyvenimo vingiais

Beveik istorinis detektyvas
ERNESTAS LUKOŠEVIČIUS

Šio straipsnio atsiradimą  nulė mė keletas
aplinkybių – keistų suta pimų ir dar keis-
tesnių atradimų – apie kuriuos dabar ir
no rėčiau pasidalinti su skaitytojais.

Šiais metais minėsime S. Da riaus ir S. Girėno
„Li tua nicos” skrydžio 80-ąsias metines. Joms
pažymėti skirta daug renginių Lietuvoje ir už

jos ribų. Skaitytojams yra gerai žinoma apie Čika-
gos ir JAV lietuvių vaidmenį šiame žygyje. Bet ar iš
tikrųjų  jau atsakyta į visus klau si mus? Ar tikrai ne-
liko jokių baltų dėmių, kad, sutikdami skrydžio
jubi liejų, galėtume drąsiai teigti – viskas aišku, vis-
kas atlikta, niekas nepa miršta ir niekas neuž-
miršta?

„Lituanicai” pakilti reikėjo ne tik bebaimių la-
kūnų, jų energijos ir noro nugalėti sunkumus. Rei-
kėjo ir žemiškos pagalbos, nes pakilti teko nuo že-
mės, nuo labai žemiškų to meto problemų (jų že-
mėje buvo daug daugiau nei dangaus mėlynėje, ir
kartais  atrodo, kad  skristi buvo leng viau nei pa-
kilti). Be tų žinomų ir užmirštų že miškų didvyrių,
be jų didžiulio indė lio nebūtų „Lituanicos” skry-
džio.

Šis kuklus tyrimas apie vieną žemišką didvyrį
– diplomatą, ekonomistą, tarptautinės teisės dak-
tarą, muziką, lietuvių išeivijos veikėją, Čikagoje
gyvenusį kuklų lietuvį, nuėjusį ilgą ir nepaprastą
gyvenimo kelią, iškilią asmenybę, kuris vertas
didžiau sios pagarbos. Ir – apie Čikagoje gimusią
draugystę, pareigą bei  mei lę savo Tėvynei,  apie dar
laukiančius didžiuosius šio žmogaus pomirtinius
įvertinimus. Taip pat apie bevardį kapą Šv. Kazimie -
ro kapinėse, kurį ženklina tik skaičiai – 7 S, lot 14,
block 22, section 70... Kas iš tikrųjų ilsisi šiame kape,
kuo čia dėtas S. Dariaus ir S. Girėno skrydis, diplo-
matinė  karjera, tarptautinė teisė ir kiti mano pami -
nėti dalykai. Apie vi sa tai ir daug daugiau – šis
mūsų pasakojimas. 

Lengviau skristi nei pakilti?

Kai vėlyvą 1927 metų pavasarį Či ka goje
pasirodė jaunatviška energija švytintis Lie-
tuvos karo aviacijos la kūnas, kapitonas Ste-
ponas Darius, kartu atsivežęs ir savo didžiąją
svajonę, čia jau gyveno kitas būsimas „Li-
tuanicos” skrydžio herojus – Stasys Girėnas.
O beveik tuo pačiu metu – 1928 metais – iš lai-
kinosios Lietuvos sostinės į Čikaga tęsti dip-
lomatinės karjeros Užsienio reikalų ministe -
rijos (URM) buvo paskirtas Vakarų Europoje
aukštuosius moks lus baigęs, diplomatinio
darbo ragavęs Karaliaučiuje (1926–1928),  per-
spektyvus   konsulas Antanas Kal vaitis. Šie
trys žmonės susitiko viename mieste tuo pa-
čiu laiku, ir būtent ši, iš pažiūros atsitiktinė,
ap linkybė, suvaidins išskirtinį vaidme nį že-
miškoje „Lituanicos” lygtyje.

S. Darius, atvykęs į Čikagą, ku rio je gyve -
no gausi lietuvių bendruo menė ir jo paties
ar timieji, pradėjo  ryžtingai įgyvendinti savo
planus. Žemiš kų kliūčių buvo aibės – nuo
sun kios to meto JAV apėmusios ekonominės
krizės iki vietinių lietuviškų intrigų, pavydo,
nepagrįstų ap kalbų ir net politinio šantažo.
To kio mis aplinkybėmis reikėjo ieško ti žy giui
finansavimo, spręsti technines-aviacines
prob lemas, organizacinius reikalus – sunku -
mų buvo daug ir įvai rių.

1932 m birželio mėn. lakūnai, su dėję santaupas
po lygiai, už 3,200 dol. iš Pal-Waukee (Palwaukee)
oro uosto nusi pirko gerokai panaudotą lėktuvą
„Bellanca Pacemaker CH-300”, tačiau skrydžio įgy-
vendinimui dar daug ko trūko, o pirmiausia, žino -
ma, pinigų. Tuo tarpu gausioje to meto lietuviškoje
spaudoje kairieji S. Da rių piešė kaip lietuviškos
buržuazijos pakaliką, o dešiniesiems nepatiko jo
ne aiškus vaidmuo 1926 m. gruo džio 17 d. perversme
(bemaž fašistas!). S. Girėnas daugelio akyse buvo tik
eili nis taksistas, nežymi, neryški asme nybė.

S. Dariui ir S. Girėnui rei kėjo į kažką atsirem -
ti, reikėjo organizacijos, kuri padėtų lakūnams įgy -
ven dinti jų už mojus, kuri apjungtų JAV lietuvius, fi-
nansiškai paremtų numa tomą skrydį, t. y. tarnautų
bendram tikslui. Bet tokios organizacijos ar komite -
to Čikagoje nė su žiburiu nebuvo įma noma surasti
– nebent sukurti, bet ir aplinka tam buvo visai ne -
pa lanki.

Tiksliai nežinoma, kada ir kur S. Darius susi-
pažino su LR konsulu A. Kalvaičiu,  bet gal tai ir nė -
ra taip svarbu. Kaip savo knygoje „Spar nuoti lietu-
viai Darius ir Girė nas” (Či kaga, 1935 m.) pastebi
Pet  ras Jur gė la, „tai pareigai numatėm Lietuvos
konsulą Čikagoj” (p. 159), t. y.  A. Kal vaitį. Matyt, tai
buvo neatsitiktinis pasirinkimas, o padiktuotas to
meto sąlygų ir gerai apgal votas – konsulas iš Lietu-
vos tam tiko geriausiai. Bet  ar konsulas privalėjo
sutikti? Juk S. Darius ir S. Girėnas pasirinko visuo -
meninės-tautinės skrydžio šalpos ke lią ir neturėjo
planų ar idėjų prašyti pagalbos iš to meto Lietuvos
valstybinių įstaigų?

Pirmas žinomas bandymas susitikti su konsulu
ir bandyti jį įtraukti į numatomą veiklą įvyko 1932
m. liepos 8 d.  S.  Darius apsilankė konsu late ir ap-
tarė su konsulu, kaip geriau apjungti įvairių srovių
lietuvius į veiksmingą skridimo paramos centrą.
Kaip pastebi P. Jurgėla minėtoje knygoje, konsulas
pažadėjo padėti. Prieš šį susitikimą Čikagos lietuvių
laikraščiuose – „Drauge” ir „Naujie nose” – pasi-
rodė pirmas lakūnų atsi šaukimas: „Mes skrisime iš
New Yor ko į Kauną”. Tai išjudino lietuvius, įvai rių
srovių ir pažiūrų veikėjus, lie tuviškas organizaci-
jas. Kitas reikš mingas susitikimas LR konsulate Či-
kagoje įvyko 1932 m. liepos 11 d. – kaip mini P. Jur-
gėla savo knygoje (p. 161) „konsulas lakū nų reikalais
sugaišo visą dieną”. Ta da buvo surašytos būsimos

kridimo fondo veikimo taisyklės (jas sudarė Petras
Jurgėla), konsulas A. Kalvaitis ir S. Darius paruošė
įtakingų Čikagos visuome nės, verslo, žiniasklaidos
ats tovų, kurie galėtų įeiti  į skrydžio rė mimo fondą,
sąrašą.

Paruošiamieji darbai įkurti tokį komitetą vyko
sparčiais – tai buvo gyvybiškai svarbu žygio sėkmei
užtikrinti. Praėjus dar dviem die noms, liepos 13-
ąją, LR konsulate įvyko istorinis ir lemtingas susi -
rin ki mas. Į jį buvo pakviesta apie 50 gar bingiausių
či ka giečių – ne tik lietuviai, bet ir Lie tuvos žydai-lit-
vakai, kurie nebuvo užmiršę ryšių su savo istorine
Tė  vyne. Deja, atvyko tik 16 atstovų, tarp jų – M. Vai -
dy la, L. Šimutis, adv. Vasi liauskas, P. Jurgėla, A.
Ko maiko (Lie tuvos žydų atstovas). Susirinkime da-

S. Darius ir S. Girėnas lietuvių būryje prieš skrydį į New York. 1933 m. gegužės 7 d. (konsulas A. Kalvaitis – viduryje, šviesiu
paltu).

LR konsulas  Čikagoje dr. Antanas Kalvaitis.
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lyvavo abu lakūnai ir konsulas. Po ilgų ir sunkių dis-
kusijų, kuriose S. Darius, anot P. Jurgėlos, „davė pa -
aiškinimus apie aviaciją nieko ne nusimanantiems su-
sirinkimo da ly viams” (p. 161), vis dėlto nu ga lėjo svei-
kas protas. Tai buvo dide lis konsulo A. Kalvaičio ir
abiejų la kūnų diplomatinis laimėjimas. Taip LR kon-
sulate 1932 m. liepos 13 d. buvo įsteigtas „Pirmojo lie-
tuvių lakūnų skridimo per Atlantiko vandenyną New
York-Kaunas fondas”, kurio pirmininku ir globėju
tapo LR konsulas Čikagoje A. Kal vaitis.

Būtent šis Fondas įgyvendino to laiko neįgyven-
dinamai atro džiu sias S. Dariaus idėjas. Taip pat buvo
įkurtas Vyriausias skridimo rėmėjų ko mi tetas (kon-
sulas A. Kalvaitis tapo jo nariu). Komitetas ir fondas
organizavo aviacijos šventes, labdaros po kylius, telkė
lė šas lėktuvo pertvarkymui, naujiems aviaciniams
prietaisams įsigyti. Petras Jurgėla bu vo paskirtas ats -
tovauti lakūnų interesus lietuviškoje žiniasklaidoje.
Vien 1932 m. vasarą ir rudenį surengtos aviacijos šven-
tės, pokyliai, pavie nės aukos Fondui davė 4,200 dol.
įplaukų. Tai buvo milžiniški pinigai – juk tada vieną
dolerį buvo sunkiau paaukoti nei dabar šimtą. Pats
„Litua nicos” lėktuvas buvo atiduotas Fondo žinion ir
lakūnų nuosavybėn turėjo grįžti tik jiems nuskridus
į Kauną. Visa per minėtą fondą perėjusių pinigų suma
sudarė 8,456 dol. ir 31 centą.

Fondo veikla baigėsi, kai lakūnai 1933 m. gegužę
perskrido iš Čikagos į New York. „Lituanicos” skry-
džio ir žūties tyrėja, žurnalistė G. Sviders kytė daro
svarią išvadą: „Ruošda miesi skrydžiui lakūnai Lie-
tuvos vy riausybės finansinės, teisinės, organizacinės
ar kitokios paramos nesie kė, niekada neprašė ir, ži-
noma, negavo”, taigi de jure „Lituanicos” trans -
atlantinis skrydis su Lietuvos vy riau sybe nebuvo nie-
kaip susijęs. Kyla klausimas, kodėl LR konsulas Čika -
goje A. Kalvaitis (beje, nebuvo abejingi ir kiti LR dip-
lomatai JAV – P. Žadeikis, K. Balutis), nedvejodamas
parėmė iniciatyvą įgyvendinti šią idėją – juk Lietuvos
vyriausybei lakūnų žygis nerūpėjo, diplomatinės mi-
sijos JAV savo lėšo mis skrydžio irgi nerėmė? Būtent
čia ir pasireiškė mūsų diplomato heroizmas ir įžval-
gumas. Ne vienas diplomatas ir šiais, ir anais laikais
pagalvotų, ar verta į tokią peklą lįsti, jei galima ramiai
ir tyliai tarnauti Lie tuvai nepakankus nei jai, nei sau.
Bet A. Kal vaitis suprato, kad atstovaudamas lietuvių
lakūnams jis gali pasitarnauti šio žygio sėkmei. Tai
buvo nors ir rizikingas, bet labai gar bingas diplomato
žingsnis. A. Kal vaitis įžvelgė ir „Lituanicos” skrydžio
tarptautinę svarbą, garsinant mūsų šalį, jis matė to-
liau ir plačiau (to meto Laikinojoje sostinėje daug kas
nesiteikė to matyti ar nenorėjo).

Ypatingos klausos diplomatas

Jei A. Kalvaitis būtų pabūgęs, atsitraukęs, ar būtų
atsiradęs kitas veikėjas, sugebėjęs sutelkti lietuvius
bendram tikslui? Sunku dabar nuspėti. Toje pa dėtyje
reikėjo būti ne tik geru diplomatu, bet ir autoritetu
daugeliui čio nykščių lietuvių, o svarbiausia – su nie-
kuo nesusipykti. Atrodo, kad mū sų herojus buvo ne -
kalbus, neišdidus, paprastas, teisingas ir iš mintingas
diplomatas su plačiomis pažiūromis. Sakyčiau, vaka-
rietiško sukirpimo diplomatas to meto LR diplomati-
nėje tarnyboje. Konsulas kartu su universitetų diplo-
mais turėjo ir aukštąjį muzikinį išsilavinimą, jautė
„muzikines” natas ne tik to meto LR URM, bet ir Či-
kagoje.  Buvo ypatingos diplomatinės klausos žmo-
gus. Jis mokėjo išklausyti kitą, patarti, kur reikia – pa-
tylėti, kur reikia – paspausti. Juk būta visokių painių
atvejų. Geriausiai to meto atmosferą atspindi 25 dol.
auką skrydžiui skyręs vienas Brooklyn (NY) lietuvis.
Jis konsului A. Kalvaičiui rašė: „Aš žinau, kad jūs At-
lanto nenugalėsite. Pa kilkite iš New Yorko, nu -
skriskite kur miesto kaminų nema tyti, išpilkite ben-
ziną ir grįžkite na mo – aš ir mano draugai būsime pa -
tenkinti.”

Reikšminga ir kita detalė. Visi ge rai žinome apie
garsųjį Dariaus ir Girėno „Skridimo Testamentą”,
bet ar žinome jo atsiradimo kelią? Kaip  jis papuolė į
Lietuvą ir kam S. Darius prieš skrydį paliko šį Testa-
mentą? Kas buvo jo žemiškas ir saugotojas, ir lakūnų
valios vykdytojas? Taip, tai buvo mūsų straipsnio he-
rojus. Štai kaip pats konsulas A. Kalvaitis atsimena
tuos įvykius: „S. Darius atvyko į konsulatą ir paliko
savo garsųjį testamentą: ‘Mes skrisime į Lietuvą’. Tai
buvo paprastas ant pailgo po pieriaus S. Dariaus ranka
rašytas ir taisytas rašinys, nedarąs jokio formalaus
dokumento įspūdžio, bet jo turinys ir dvasia tikrai
atvaizdavo skridimo tikslą pasitarnauti Lie tuvai, su-
keliant priaugančios jau nos kartos eilėse troškimą
dalyvauti drąsesniuose bei rizikinguose žy giuo se.”
Džiugu, kad šį labai svarų tautinės minties skrydžio

dokumentą S. Darius patikėjo savo bičiuliui (ne-
bijau šito žodžio) – bet kam tikrai nebūtų patikėjąs,
juk tai buvo ne tik testamentas, tai buvo S. Da-
riaus ir S. Girėno skrydžio credo Lietuvai, mūsų ša-
lies ateities kartoms, kreipimasis į lietuvių tautą.

Konsulas priėmė testamentą, jį išsaugojo ir
diplomatiniu paštu per  siuntė LAK (Lietuvos Aero
klubo) pir mininkui prof. Z. Že maičiui į Kauną. Vi-
siems gerai žinoma tolimesnė tragiška „Lituani-
cos” skrydžio baigtis, ją labai nuoširdžiai pergy-
veno kiekvie nas lietuvis, kur begyventų. Jaunam
konsului A. Kal vaičiui, kuris ypatingai daug prisi -
dėjo prie skrydžio organizavimo, tai buvo didelė as-
meninė tragedija. Per visą šį laiką konsulas buvo
ir jautėsi ne tik formaliu žygio rėmėju, vienu iš že-
miškų jo vadovų – jis tapo asme niniu S. Dariaus ir
S. Girėno draugu. Šią sunkiais depresijos laikais
užsi mezgusią draugystę jis išsaugojo vi sam liku-
siam gyveni mui, ją brangino ir ja didžiavosi, jos
nesugebėjo su nai kinti nei karo aud ros, nei dideli
išbandymai tolimesniame nelengvame jo gyve-
nimo kelyje.

LR konsulatas ir konsulas A. Kalvaitis po la-
kūnų tragiškos žūties gavo daug užuojautos teleg-
ramų. Lietuviai liū dė jo, bet kartu didžiavosi savo
didvyriais. Lietuvos ir narsiųjų lakūnų vardas
tapo žinomas pasauliui. Konsulą ir konsulatą už-

gulė JAV žiniasklaidos dėmesys, išaugo prašančių
vizų klientų skaičius. Lietuvą panoro ap lankyti
turistai, sportininkai, visuo me ninių organizacijų
nariai, pa vie niai asme nys. Net verslo reikalai su
Lietuva įga vo greitesnį pagreitį. Lie tuviu būti pa-
sidarė didelė garbė – pabudo net tie, kurie Lietuvą
ir lietuviškumą buvo pamiršę.

Vėliau Čikagos lietuviai nutarė pagerbti savo
žuvusius brolius ir pastatyti atminimo paminklą.
Ir čia či kagiečiams į pagalbą atėjo mūsų herojus –
1933 m. liepos 26 d. LR konsulate susirinko „Da-
riaus ir Girėno transatlantinio skridimo finansavi -
mui ko mitetas Čikagoj”. Komiteto nariai, apgailėję
Da riaus ir Girėno žuvimą, nusprendė jiems pasta-
tyti paminklą. Tam tikslui komitetas pasivadi no:
„Dariaus ir Girėno paminklo statymo komi te tu”
(K. Vaitkutė, „Kas buvo Dariaus ir Girėno pamink -
lo Čikagoje archi tektas”? „Draugas”, 2009 m. balan -
džio 22 d.). Paminklo statyme ir kituose su jo atsi-
radimu susijusiuose reikaluose aktyviai darbavo -
si ir konsulas A. Kalvaitis. Jo pavardę randame ir
1935 m. liepos 28 d. paminklo atidengimo prog -
ramo je – kaip LR atstovaujantis diplomatas ir daug
nusipelnęs Da riaus ir Girėno žygiui asmuo, su ki -
tais iškiliais lietuvių visuomenės vei kėjais, jis da-
lyvavo paminklo atiden gimo iškilmėse.

Bus daugiau.

Prie paminklo S. Dariui ir S. Girėnui Čikagoje. Iš kairės: V. Petkus, P. Jurgėla, konsulas A. Kalvaitis, O. Vėjelis (svečias
iš Lietuvos).

Lakūnų giminės, draugai, skridimo rėmėjai susirinkę palydėti S. Darių ir S. Girėną skrydžiui į New York.
Aviacijos muziejaus ir LR konsulato archyvinės nuotraukos
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Gegužės 26-oji buvo neeilinė diena ne tik Bažnyčios
gyvenime, kuomet minėjome Švč. Trejybę, bet ir
mūsų Vasario 16-osios gimnazijoje, Vokietijoje.

Lietingąjį sekmadienį buvo švenčiama triguba šventė
– Pirmosios Šv. Komunijos, Sutvirtinimo Sakramento bei
Ateitininkų įžodžio, kurį davė net aštuoni mūsų gimnazi-
jos mokiniai.  Ilja Bikbajev, Lukas Šošič, Nojus Bujanaus-
kas ir John Paura davė jaunučių ateitininkų įžodį, o  Lu-
kas Bujanauskas, Rokas Kemeža, Kamilė Ežerskytė ir Dei-
vidas Pocius tapo moksleivių ateitininkų nariais. Atei ti -
ninkai noriai įsijungė į liturgijos šventimą: skaitė skaiti-
nius, nešė aukas. Visi buvo labai šventiškai nusiteikę ir lai-

mingi. Ateitininkų įžodis kandidatų lūpose skambėjo labai
drąsiai, ryžtingai ir užtikrintai. Šventei pasiruošti padėjo
ateitininkų kuopos globėja Marytė Dambriūnaitė-Šmi-
tienė, religijos mokytojas Darius Subačius bei gimnazi-
joje savanoriaujanti teologė Paulina Kergytė. Taip pat ši
šventė nebūtų įvykusi be prelato Edmundo Putrimo, kuris
atvyko net iš Kanados ir leido mums dar labiau pajausti
šios šventės svarbą. 

Šv. Mišių pabaigoje visi naujieji ateitininkai gavo pri-
siminimui po žvakutę, kuri simbolizuoja šviesą, kuri ska-
tins ir primins ateitininkams skleisti šviesą pasaulyje. 

Visuomenė kviečiama apsilankyti
programos metu.

PROGRAMA

Pirmadienį, liepos 22 d.
10 val. ryto – Dr. Aras Žlioba – ,,JAV medicinos
sistema ir jai gresiantis bankrotas – ateitininko
po žiūris” • 4:30 val. p. p ,,Sielų daktaras” – Fil-
mas apie dr. Petrą Kisielių • 9:30 val. vak. – Ru-
gilė Kazlauskaitė – ,,Apie susitikimą su Dievu pi-
ligrimystėje: Santiago keliu Ispanijoje”.
Antradienį, liepos 23 d.
10 val. ryto – Jurgita Rakauskaitė – ,,KompASaS
– orientavimosi ypatumai ateitininkiškoje erd-
vėje”. • 4:30 val. p. p. Kun. Edgaras Vegys –
,,Kas? Kaip? Kur?” arba  ,,Pilgrimystė” – Žygis su
malda •
9:30 val. vak.  Taizė vakaras
Trečiadienį, liepos 24 d.
10 val. ryto – Linas Gylys – ,,Alkoholizmas: asme -
niš kos patirtys” • 4:30 val. p. p. – Pokalbis apie
Veronikos Lileikienės požiūrį, ,,Altruizmas ir nesa-
vanaudiškas elgesys: psichologinis požiūris” arba
Prano Pranckevičiaus vedama iškyla per Dainavos
nepažįstamas žemes. • 9:30 val. vak. – Skaidrių
va karas: Moksleivių įspūdžiai iš ,,Jaunimo dienų”,
Kaune.
Ketvirtadienį, liepos 25 d.
10 val. ryto – Elenutė ir Jeff Harris – ,,Kiek sykių
sakiau – ‘lietuviškai’!!!” • 4:30 val. p. p. – Ma-
rius Aleksa – ,,Grįžtant į septintą skyrių: kelionė su
‘Teach for America’ (TFA) programa” • 9:30 val.
vak. – Filmas – ,,The Other Dream Team”. 
Penktadienį, liepos 26 d.
10 val. ryto – Rūta Kulbienė – ,,Efektyvūs santy-
kiai: veidu į veidą” • 4:30 val. p. p. prel. Edmun-
das Putrimas – ,,Tikėjimo metų šūkis: ‘Tavo veidą,
aš Viešpatie, ieškau’. (Psalmė 27:8)”.
Šeštadienį, liepos 27 d.
10 val. ryto – Studentų ateitininkų simpoziumas,
moderuoja Algis Kasniūnas – ,,Įžvalgos apie šių
die nų studentiją”

Veidu į veidą
Sendraugių
ateitininkų
stovykla – I
Dainavoje, 
liepos 21–28

Į Šiaurės Amerikos ateitininkų (ŠAA) tarybą įsitraukė naujas narys – prel. Edmundas Putrimas, sutikęs būti Š.
Amerikos ateitininkų dvasios vadovu. Pats gimęs ir augęs Toronte, prelatas gerai supranta išeivijos lietuvių jau-
nimą. Jis yra buvęs Vasario 16-osios gimnazijos ir daugelio stovyklų kapelionas. Prelatas Putrimas yra       Lietuvos

vyskupų konferencijos paskirtas delegatu užsienio lietuviams katalikams, todėl nuolat lanko visas pasaulio lietuvių ti-
kinčiųjų bendruomenes ir aktyviai rūpinasi jų sielovada.  

Prel. Putrimas perima ateitininkų dvasios vado pareigas iš ilgai tarnavusio kun. dr. Kęstučio Trimako, kuris pa-
šmaikštavo: ,,Turiu pasitraukti iš pareigų, panašiai kaip popiežius Benediktas XVI”.  Nors kun. Trimako sveikata nebe -
lei džia aktyviai dalyvauti veikloje,  jis neapleidžia savo tėviško rūpesčio ateitininkais. Kiek jėgos leidžia mielai pasi-
dalina patirtimi su nauju dvasios vadu bei visa ŠAA taryba. Prieš pasitraukiant iš pareigų, kun. Trimakas ypač rūpi-
nosi, kad būtų tinkamai paruošti dvasios vadai – tiek dvasiškiai, tiek pasauliečiai – įvairiems ateitininkų vienetams. 

Kamilė Ežerskytė ir Paulina Kergytė

Naujas Š. Amerikos ateitininkų dvasios vadas –
prel. Edmundas Putrimas

STOVYKLOS!

Ateitininkų stovyklos pačiame įkarštyje 
Nuotraukoje  Sendraugių – 2-osios stovyklos stovyklautojai, kuri vyko Dainavoje, birželio mėn. pabaigoje.  Šioje  stovykloje atostogavo visos šeimos. Jau baigė stovyklauti ir
Jaunučiai ateitininkai. Dabar Dainavoje susibūrė moksleiviai, o po to – vėl rinksis sendraugiai. Los Angeles stovyklauja jaunieji, o rugpjūčio mėnesį  – sendraugiai Kennebunk-
port, Maine.  Jei dar norėtumėte suspėti į kokią nors stovyklą, daugiau  informacijos rasite ateitininkų tinklalapyje ateitis.org.  Kitą savaitę dalinsimės stovyklautojų prisimini-
mais ir nuotykiais.                                                                                                                                                                                                                                                                                      Kazio Motekaičio nuotr.

Įžodis Vasario 16-tosios gimnazijoje

Vasario 16 gimnazijos Vysk. Motiejaus Valančiaus kuopos  jauniai ir moksleiviai duoda ateitininko įžodį.  Iš k.:  Vasario 16 gimnazijos
Kuratorijos narė,  ateitininkė Laima Lipsytė, gimnazijos tikybos mokytojas Darius Subačius, prel. Edmundas Putrimas, kuopos pir -
minin kas Niko Šošič su palyda ir įžodininkai.
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LIETUVA IR PASAULIS

JT teismas grąžino kaltinimą genocidu R. Karadžič

Teismo sprendimas dėl S. Berlusconi sukrėtė
Italijos vyriausybę

Atsistatydino Liuksemburgo premjeras J. C. Juncker

S. Magnitski pripažintas kaltu po mirties 

Vilnius (ELTA) – Vilniaus apy-
gardos teismas (VAT) teisiamus Darbo
partijos (leiboristų) atstovus – parla-
mentarą Viktorą Uspaskichą, Seimo
vicepirmininką Vytautą Gapšį – ir
Sei mo narę Vitaliją Vonžutaitę bei fi-
nansininkę Mariną Liutkevičienę pri-
pažino kaltais. Teismas V. Uspaski-
chui skyrė ketverius metus nelaisvės. 

,,Teisėjų kolegija daro išvadą, kad
kaltinamieji (...), veikdami bendri-
ninkų grupėje apgaulingai tvarkė
Darbo partijos buhalterinę apskaitą",
– liepos 12 d. paskelbė nuosprendį
skai  tanti teisėja Daiva Pranytė Za-
lieckienė. 

Byloje ištirta, kad nusikalstama
veika vykdyta nuo 2004 m. 

Teismas pabrėžė, kad visi kalti-

namieji veikė vieningai, apgaule prieš
valstybę siekė mokestinių prievolių
vengimo. Tai daryta ne kaltinamųjų, o
partijos interesams. 

Pasisakydamas dėl Darbo parti-
jos juridinės atsakomybės teismas
bylą jos atžvilgu nutraukė. 

V. Uspaskicho laukia 4 metų lais-
vės atėmimo bausmė, ją atliekant pa-
taisos namuose. Jam taip pat priteista
sumokėti per 23 tūkst. litų baudą. V.
Vonžutaitei skirta bauda ir treji metai
nelaisvės. V. Gapšys nuteistas 35 tūkst.
700 litų bauda. M. Liutkevičienei taip
pat skirta bauda, be to, ji nuteista vie -
ne riems metams. 

Nuosprendis per 20 dienų dar gali
būti apskųstas aukštesnės instancijos
teismui. 

V. Uspaskichas nuteistas ketverių metų 
laisvės atėmimo bausme

V. Gailius žada kreiptis į Europos Teismą 

Liuksemburgas (ELTA) – Po 18
vadovavimo vyriausybei metų iš pa-
reigų pasitraukė Liuksemburgo mi-
nistras pirmininkas Jean-Claude Junc-
ker. Turi būti surengti nauji rinkimai,
pareiškė jis parlamente, kai savo pa-
ramą premjerui atšaukė jo koalicijos
partneriai socialistai. J. C. Juncker
Liuksemburgo didžiajam hercogui
įteikė savo atsistatydinimo prašymą.
Kartu jis pasiūlė naujus rinkimus, po
septynias valandas trukusių svars-
tymų parlamente. J. C. Juncker pasakė,
kad opozicinės frakcijos juo nepasitiki,
o socialistų, kurie yra jo koalicijos par-
tneriai, jo pareiškimas neįtikino. Di-
delė parlamento dalis esą yra už nau-
jus rinkimus. J. C. Juncker vyriausybė
žlugo dėl slaptųjų tarnybų skandalo.
Pradžioje premjeras nesutiko atsista-
tydinti.  Tyrimo komisija priėjo prie
išvados, kad vyriausybės vadovui

tenka politinė atsakomybė už slapto-
sios tarnybos vykdytas nelegalias pa-
siklausymo akcijas. 

Vilnius (Bernardinai.lt) – Netoli
Klaipėdos, Danės upės pakrantėje, ar-
cheologai spėja aptikę senovinės kur-
šių pilies ir gyvenvietės, kuri gyvavo
iki Vokiečių ordinui įkuriant Klai-
pėdą, liekanas. Atlikti tik žvalgomieji
jos prieigų tyrimai, tačiau atradimą
specialistai jau dabar vadina netikė-
tumu. Vietos, kur XI–XIII a. galėjo sto-
vėti istoriniuose šaltiniuo se ne kartą
minima kuršių pilis Poys, ieškota nuo

XIX a. pabaigos. Buvo įvardijamos
mažiausiai trys galimos vietovės. Gy-
venvietę atradęs archeologas sako,
kad mokslininkai tiesiog ieškojo ne
ten – pilį kuršiai buvo pasistatę ne
aukštai, o žemoje ir pelkėtoje vietoje.
Istoriniuose šalti niuose minimos dar
kelios dešimtys kuršių gyvenviečių,
kurių aptikti mokslininkams iki šiol
dar nepavyko.

Atrado pilies liekanas prie Klaipėdos 

Po mirties apdovanotas partizanas Š. Sadygov

Vilnius (Bernardinai.lt) – Lie pos
8 d. Valstybės dienos proga krašto ap-
saugos ministras Juozas Olekas Lie-
tuvos kariuomenės kūrėjų savanorių
medaliu už aktyvų dalyvavimą gink-
luotame pasipriešinime prieš sovietų
okupaciją po mirties apdovanojo bu-
vusį Lietuvos partizaną Šakir Sady-
gov. Azer bai džaniečių kilmės partiza-
nui skirtą medalį atsiėmė Lietuvos
azerbaidžaniečių draugijos pirminin-
kas Mahir Gamzajev. Š. Sadygov buvo

Kęstučio apygardos Vaidoto rink tinės
partizanas, į būrį įstojęs 1945 m. rug-
pjūtį. 1945–1950 m. aktyviai dalyvau-
damas ginkluoto pasipriešinimo so-
vietų okupacijai kovoje jis išmoko lie-
tuvių kalbą, rašė eiles.  1950 m. balan -
dį stribų ir MGB komanda Š. Sadygov
sulaikė. Tų pačių metų lapkričio mė-
nesį Pabaltijo karinės apygardos tri-
bunolas jam skyrė mirties bausmę su-
šaudant. 2012 m. rugsėjo 10 d. partiza-
nas pripažintas Kariu savanoriu.

Vilnius (Alfa.lt) – Buvęs Fi nan -
sinių nusikaltimų tyrimo tarnybos
(FNTT) direktorius, dabartinis Seimo
Antikorupcijos komisijos pirminin-
kas Vitalijus Gailius po prezidentės
Dalios Grybauskaitės pareiškimo ža -
da kreiptis į Europos Žmogaus Teisių
Teismą ir vadina tai nepagarba teis-
mui. Prezidentė pareiškė, kad jo at-
žvilgiu taikytas tyrimas poligrafu, ti-
riant, kas galėjo nutekinti informa-
ciją apie banką „Snoras”, išlieka ir
negali būti panaikintas. „Melo detek-

toriaus pa rodymų abiejų pareigūnų
(V. Gailiaus ir Vytauto Giržado) at-
žvilgiu nei prokuratūra, nei teismas
panaikinti negali – jie išlieka”, – spau-
dos konferencijos sakė D. Grybaus-
kaitė, atsakydama į užduotą klau-
simą, ar ji neketina atsiprašyti buvu-
sių FNTT vadovų, kuriuos anksčiau
apkaltino politikavimu. Buvęs FNTT
vadovas neslėpė esantis nustebęs dėl
D. Grybauskaitės teigi nių. Vilniaus
teismas 2012 m. pripažino, kad abu pa-
reigūnai buvo atleisti neteisėtai. 

Maskva (BNS) – Maskvos teis -
mas pripažino velionį teisininką Ser-
gej Magnitski kaltu dėl mokesčių ven-
gimo, nors jo mirtis per ikiteisminį
areštą 2009 m. tapo Rusijos kalėji-
muose vykstančių pažeidimų simbo-
liu. Pripažintas kaltu ir S. Magnitski
darbdavys – investicinio fondo „Her-
mitage Capital” vadovas William
Brow der, kuris yra Jungtinėse Valsti-
jose gimęs Didžiosios Britanijos pilie-
tis ir buvo teisiamas jam nedalyvau-
jant. Mirusio asmens teismo dar nebu -
vo posovietinėje Rusijoje, o ši byla su-
kėlė susirūpinimą, kad teisėsaugos
pa reigūnai toliau persekioja velionį
advokatą, įsiplieskus dideliam pasi-
piktinimui dėl jo mirties. Tuščias nar-
vas, kuriame kaltinamieji paprastai
išklauso teismo nutartis, simbolizavo
S. Magnitski ir kartu su juo kaltinamo
W. Browder nedalyvavimą. S. Mag-
nitski kaltino kelis Rusijos pareigū-

nus, jog jie organizavo mokesčių ven-
gimo schemą, dėl kurios valstybė pa-
tyrė 235 mln. JAV dolerių žalą, tačiau
vėliau jis buvo apkaltintas dėl tų pa-
čių nusikaltimų, kuriuos tvirtino pats
atskleidęs. 2008 m. jam buvo skirtas
ikiteisminis areštas, o nepraėjus nė
metams 37 metų teisininkas mirė dėl
negydytos ligos. W. Browder, šiuo me -
tu dirbantis Londone, tvirtino, kad S.
Magnitski buvo mirtinai nukankin-
tas mušant ir kad jam ne buvo teikia -
ma būtina medicinos pagalba. Šio tei-
sininko mirtis sukėlė vieną iš di-
džiausių Washington ir Maskvos gin -
čų per kelerius pastaruosius metus, o
Jungtinės Valstijos pernai priėmė va-
dinamąjį S. Magnitski įstatymą, pa-
gal kurį uždraudžiama išduoti Ame-
rikos vizas su advokato mir timi sieja-
miems Rusijos pareigūnams bei įšal-
domos jų sąskaitos. 

Roma (BNS) – Silvio Ber lusconi
partija liepos 10 d. sužlugdė Italijos
trapios koalicinės vyriausybės  susi-
tikimą ir sutrikdė parlamento veiklą –
protestuodama prieš Aukščiausiojo
Teismo sprendimą paspartintai pri-
imti nutartį, kuria jam gali būti už-
drausta užimti valstybinius postus.
Dėl S. Berlusconi „Laisvės tautos”
(PDL) – vienos iš dviejų pagrindinių
Enrico Letta koalicijos partnerių –
pro testo  parlamento rūmų darbas
buvo sustabdytas dienai. Teismo
spren dimas padidino įtampą vidaus
rietenų draskomoje koalicijoje, kuri
jau yra kritikuojama dėl to, kad ne-

sparčiai vykdomos reformos, labai
reikalingos siekiant paskatinti atsi-
gavimą po didžiausio nuo Antrojo pa-
saulinio karo nuosmukio. Populisti-
nio „Penkių žvaigždučių” judėjimo,
kuris per vasario rinkimus pribloškė
Italiją netikėtai gavęs ketvirtį balsų,
vadovas Beppe Grillo sakė, kad Italija
žengia į katastrofą dėl vyriausybės ne-
sugebėjimo imtis ypatingų priemonių
dėl ekonomikos. Jis pridūrė, jog Italija
yra kaip greitpuodis, netrukus galin-
tis sprogti, ir paragino prezidentą
Giorgio Napo litano kuo greičiau su-
šaukti rinkimus. 

Haga (BNS) – Jungtinių Tautų
teismas dėl Jugoslavijos karo nusi-
kaltimų liepos 11 d. grąžino kaltinimą
genocidu buvusiam Bosnijos serbų
vadovui Radovan Karadžič, pagal
skun dą panaikindamas ankstesnį tei-
sėjų sprendimą. 68 metų R. Karadžič
dabar bus teisiamas pagal 11 kalti-
nimų genocidu, karo nusikaltimais ir
nusikaltimais žmoniškumui. Tarp jų
yra kaltinimas dėl 1995 m. žudynių
Srebrenicoje, per kurias buvo nužu-

dyta beveik 8,000 musulmonų vyrų ir
berniukų, kurių palaikai buvo palai-
doti masinėse kapavietėse. Praėju-
siais metais teisėjai atmetė vieną iš
dviejų R. Karadžič pateiktų kaltinimų
genocidu dėl jo vaidmens per 1992–1995
m. Bosnijos karą, per kurį žuvo
100,000 žmonių ir dar daugiau nei 2,2
mln. liko benamiais.  Šios žudynės yra
laikomos žiauriausiu karo nusikal-
timu Europoje po Antrojo pasaulinio
karo.

V. Uspaskichą teismas nuteisė ketverių metų laisvės atėmimo bausme. 
Gedimino Savickio (ELTA) nuotr.

J. C. Juncker.                       ELTA nuotr.
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IX Pasaulio lietuvių sporto žaidynės nuotraukose
Deivio Pavasario ir Lauryno Misevičiaus nuotraukos

Auksiniai Čikagos ,,Lituanicos” krepšininkai draugų būryje.
Net trys medaliai papuošė stalo tenisininko Deivio
Pavasario krūtinę.

Žaidynių organizaciniam komitetui daug padėjo Klaipėdos meras Vytautas Grub -
liauskas. ,,Lituanica” PLSŽ nugalėtoja tapo trečią kartą iš eilės.

Auksu džiaugėsi ir ,,Rasos” krepšininkės iš Long Island, NY.
Deivis Pavasaris stalo teniso pirmenybėse iškovojo vyrų vieneto bronzą, mišrių dveje-
tų sidabrą ir vyrų dvejeto auksą.

Apdovanojami stalo teniso vyrų dvejeto nugalėtojai. Melnragės paplūdimyje vakarais koncertavo Virgis Stakėnas.

S P O R T A S
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Lietuviai skraidins Dariaus ir Girėno paukščius į JAV
GIEDRIUS KAVALIAUSKAS

„Lituanicos paukščiai” – šių
metų „Burning Man LT” ben-
druomenės projektas, kuris

bus pristatytas rugpjūčio pabaigoje
Nevada dykumoje vykstančiame fes-
tivalyje „Degantis žmogus” („Bur-
ning Man”). Tai – šešių metrų aukščio
ir šešių metrų pločio, planuojama,
daugiau nei 300 medinių paukščių
skulptūrinė instaliacija, kurios idė-
jos autoriai yra dizainerė Ieva Marija
Dautartaitė ir skulptorius Žilvinas
Stankevičius. 

Projektas šiemet skirtas žymiai
bei svarbiai Lietuvos datai – Dariaus
ir Girėno 80-osioms skrydžio meti-
nėms – paminėti. Projekto kūrėjai ti-
kisi, kad būtent šis modernaus meno
projektas originaliai primins apie is-
torinį įvykį, priartins jį prie šių dienų
aktualijų bei tinkamai pristatys tarp-
tautiniame festivalyje. 

„Tikiuosi, kad būtent toks meni-
nis sprendimas bus žymiai aktuales-
nis ir įdomesnis siekiant įstorinio
įvykio reikšmę pateikti moderniam
jaunam žmogui”, – sakė „Burning
Man” atstovas Giedrius Kavaliauskas
ir pridūrė, kad „oranžiniai ‘Lituani-
cos paukščiai’ yra daugiaprasmis pro-
jektas, kuris simbolizuoja ne tik ‘Li-
tuanicą’ ir istorinį ryšį su JAV  bei
ten gyvenančiais lietuviais, tačiau ir
tą grupelę lietuvių, šiemet keliaujan-
čių per Atlantą deginti skulptūros vi-
duryje dykumos, taip pat – visas kitas
tarptautinio festivalio ‘Burning Man’
dalyvių grupeles, kasmet suskren-
dančias iš viso pasaulio”. 

„Lituanicos paukščiai” – viena
iš 24 skulptūrų, kurios bus statomos
ratu aplink pagrindinę festivalio Žmo-
gaus skulptūrą ir bus padegamos tą
pačią akimirką. Šios 24 skulptūros va-
dinamos CORE projektais, jie atsto-
vauja skirtingas pasaulio šalis arba
JAV regionus. Šiemet buvo nutarta
leisti statyti tik 24 tokius projektus,
taigi kūrybinė grupė džiaugiasi, jog
lietuvių menininkai įveikė itin griež -
tą festivalio organizatorių atranką:
vi siems, kartu su pagrindine skulp-
tūra degsiantiems instaliacijų pro-
jektams, keliami aukšti meninės ko-
kybės bei techniniai reikalavimai.

Kiekviena kūrėjų komanda ren-
giasi įdomiai pristatyti savo meninį
projektą, tuo pačiu – savo šalį ar re-
gioną. Ta proga Lietuvos komandos
nariai jau susikūrė tarpukario lakū -
nų ar palydovių kostiumus, kuriais
pasipuošę pasitiks lankytojus festiva-
lyje vyksiančio „Tour de CORE” – ke-

lionės po CORE projektus – metu. Sukurti ir ,,Lituanicos”
aitvarai, kuriuos per pristatymą „Lituanicos paukščių”
komandos nariai leis į dangų.

Norint, kad trys šimtai oranžinių paukščių pasiektų
Nevada, reikalinga finansinė parama, kuri bus panaudota
skulptūros medžiagų ir apšvietimo įsigijimui bei pergabe -
nimui į dykumą. Taigi projekto kūrėjai prašo prisidėti
prie šiuo metu vykstančios lėšų rinkimo kampanijos. „Li-
tuanicos paukščius” galima paremti internetu, o parėmus
– gauti originalių dovanų. 

Nuoroda į internetinę lėšų rinkimų kampaniją:
http://www.indiegogo.com/projects/lituanica-birds

Projekto „Facebook” puslapis: https://www.face-
book.com/LituanicaCORE

Projekto 3D vizualizacija su papildymais: http://vi-
meo.com/69984185

Giedrius Kavaliauskas – meninio projekto „Lituanicos
paukščiai” koordinatorius „Burning Man” atstovas Lietu-
voje.
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Arūnas jau vaikystėje pamėgo pašto ženk-
lus. Mindaugo ir Reginos Banionių namai šalia
Šv. Kazimiero lietuvių parapijos Los Angeles,
šeštadienių rytais tapdavo įdomių susitikimų
vieta. Atvykę iš toliau lie tu viai  tėvai  palik-
davo vaikus lituanis tinėje mokykloje, o patys
šnekučiuodavosi prie kavos puoduko M. ir R.
Banionių namuose. Tarp jų buvo ir filatelistų.
Vykdavo aktyvūs mainai. Mažasis Arūnėlis
smalsiai tokius suėjimus stebedavo – jį užbūrė
šis magiškas po mėgis. Tai pastebėję, Arūnėlio
tėvai nuolat dovanodavo jam pašto ženklų. Atsi -
rado ir geradaris šeimos bičiulis, Vitolis Budrys,
kuris įteikė jaunam entuziastui 1965 m. Minkus
pašto ženklų katalogą, kurį dr. Banionis tebe-
saugoja iki šiol. Mano pašnekovas ir straipsnio
herojus atsimena savo pir mą albumą – Robinson
universalinėje parduotuvėje jį jam nupirko
mama. Arūnėlis greitai jį užpildė spalvingais
pašto ženklais, kuriuose buvo pavaizduoti gy-
vūnėliai, istoriniai personažai, astronautai.

Vaikystėje pasėta sėkla

Arūnas dažnai girdėdavo apie Darių ir Gi-
rėną skautų sueigose bei stovyklose. Apie tai
savo sūnui pasa kojo ir Arūno tėvas, kuris pats tą
isto rinę 1933 m. liepos dieną buvo belau kančiųjų
transatlantinio skrydžio he rojų minioje. Deja,
didvyriai nepasi rodė ir netrukus Kauno radijas
pra ne šė apie jų tragišką žūtį. Antrojo pasaulinio
karo metu Arūno dėdė Vytas nutempė savo se-
sutę, Arūno motiną, į mišką parodyti „kažką
įdomaus”. Mat jie „Volksdeutsche”, kilę iš Klai-
pėdos krašto, gyveno netoli Berlyno – o ten pat
buvo Soldinas, ku riame prieš septynerius metus
nukrito „Lituanica”. Arūno mama tuomet buvo
maža ir nieko nežinojo apie Darių ir Girėną, ta-
čiau jai apie šį žygį su užsidegimu papasakojo
jos brolis Vytas.

Ar padangė viliojo Arūną nuo mažens? Ir
dar kaip! Juk jis augo JAV erdvės programų žy-
dėjime 1960–1970 metais. Prisimena, kai tėvai
,pri lipę  prie televizoriaus ekrano stebėjo „Ge-
mini” bei „Apollo” skrydžius. Ir Arūnas, kaip
daugelis tuo metinio Amerikos jaunimo, svajojo
tapti astronautu. Kartu su tėvais Arū nas daly-
vavo daugelyje švenčių, stebėdamas akrobati-
nius lakūnų pasirodymus. Liko priblokštas, pa-
matęs pa dangėje skrendančius naikintuvus.
Jėga – Banionis norėjo tapti lakūnu!

Jis įstojo į aukštąją mokyklą, baigė medi-
ciną, sukūrė šeimą, tačiau filatelija ir aviacija
Arūno nepaliko ramybėje. Studijuodamas
universite te galvojo apie lakūno profesiją, ta -
 čiau dėl netinkamo rengėjimo šis ke lias jaunam
entuziastui buvo užtvertas. Tiesa, jam pavyko
įsigyti piloto licenciją. JAV Oro pajėgų departa-
mentas net pasiūlė Arūnui padengti jo mokslo
išlaidas. Banionis savo sie lą „pardavė” ir pa-
skui ketverius metus tarnavo Air Force. Taigi,
sapnas iš dalies tapo tikrove. Būdamas chirur-
gas, Banionis dažnai skraidė su JAV oro pajėgų
lėktuvu. Tomis dienomis, kai nesusitikdavo su
pacientais klinikoje, skraidydavo su parodo-
mųjų skrydžių instruktoriais – pilotais. 

Nuo rinkimo iki kūrimo – 
vienas žingsnis?

Kalbinu Seattle apylinkėse gyve nantį Ame -
rikos lietuvį gydytoją dr. Arū ną Banionį – nau-
jojo Lietuvos pašto ženklo, skirto garbingojo
„Li tua ni cos” transatlantinio skrydžio 80-me čio
jubiliejui, autorių.

– Kada supratai, kad Tavęs ne be tenkina vien
pašto ženklų rinkimas, bet norisi ir pačiam kurti?

– Kurti pradėjau dar vaikystėje. Pra džioje
sugalvojau pasigaminti „ženk lus”, skirtus lie-
tuviams skautams. Kad atrodytų kaip tikri,
pridurstyda vau skylučių. Pergyvenu, kad pašto
ženklų meninė vertė pastaraisiais metais
smunka. Prisimenu, kaip Ame rikos lietuviai
pasirašydavo peticijas, prašydami JAV pašto val-

dybos, kad išleistų ženklą pagerbiant Darių ir
Girėną. Deja, tokio ženklo jie nie kada neišleido.
Todėl pradėjau kurti savo lipdukus, juos klijuo-
davau ant siunčiamos korespondencijos.

– Angliškame filateliniame žo dyne tokie lipdukai
vadinasi „cinderellas” – „pelenės”....

– Tokių „pelenių” – lipdukų ne mažai esu
sukūręs. 2004 m. man pasisekė – įsigijau Michi-
gan valstijoje pagamintą „Rosback” perforato-
rių. „Maitini” lapą su piešiniu per volelį, o iš
kito galo išeina lakštas su skylutėmis – kaip tik-
ras pašto ženklas! Kurdavau juos savo vaikams.
Lipdu kams daviau fiktyvios šalies – „Pauls -
bohemija” vardą, mat gyvenome ma žame nor-
vegų imigrantų miestelyje netoli Seattle – Pa-
ulsbo. Žmona pra dėjo juokauti, kad mes gyve-
name Paulsbohemijoje. Pavadinimas prigijo.

– Kur semiesi minčių savo „pelenėms”?

– Mėgstu politines parodijas, nors daugiau-
sia kuriu lietuviškomis arba aviacinėmis temo-
mis.

– Yra ir daugiau sugalvotų šalių, kad  ir „Lithua-
nian Antar ctic territory”?.. 

– Kaip tai – neegzistuojančių ša lių? Visada
intrigavo tai, kad buvo pašto valdybos, kurios le-
galiai spausdino ženklus australų, prancūzų bei
britų Antarktidos teritorijose. Ar jie buvo spaus-
dinimi keliems moksli ninkams, kurie gyveno
Antarktidos le dyne? Aišku, kad ne – jie buvo
ku  riami kolekcininkams. 2003 m. darbo reika-
lais kartu su JAV oro pajėgomis buvau nuskri-
dęs į Antarktidą padir bėti McMurdo Station ty-
rinėjimų bazėje. Per tuos apsilankymus An tark -
tidos sniegynuose įtaisydavau mažą lietuvišką
trispalvę. Taip ir gimė „Lithuanian Antarctic
Terri tory”. Tačiau prisipažinsiu, jog nesi -

kreipiau į Lietuvos vyriausybę suži noti, ar ga-
lėtume pareikšti teises į teritoriją. Buvo linksma
kurti tokius „Lithuanian Antarctic Territory”
ženklus. Ir tai sukėlė nemažą filate listų susido-
mėjimą. 

– Tačiau nesuprantu, kaip me dicinos gydytojas,
be specialaus pa siruošimo, gali būti dizaineriu ir kurti
„pelenes”, o juolab pašto ženk lus?

– Nors nesu baigęs specialių mokslų, menas
mane visada domino – tiek estetiniu, tiek  ko-
lekcionavimo požiūriu. Pagaliau pripažinkime,
jog ne visi pašto ženklai yra meno kū ri niai!

Pirmieji „tikri” 
Banionio pašto ženklai

– Tavo pirmieji žingsniai, kaip tikrų pašto ženklų
kūrėjo, buvo 2008 m., kai ZAZZLE išleido tris skir -
tingus Dariaus ir Girėno JAV paš to ženklus? 

– ZAZZLE – keistoka bendrovė. Bet kas gali
jiems pateikti savo pašto ženklų projektus, ta-
čiau juos privalo iš anksto patvirtinti. Tiesa, jų
gairės paskutiniu laiku buvo sugriežtintos. Ne-
galima ženkluose vaizduoti įžymybių bei pa-
saulio valdovų portretų. Praeityje būta ir ku-
riozų. Kažkas pa teikė bendrovei pašto ženklo
projektą su baltai aprengtu kūdikiu. Komisija
nepastebėjo, kad tas baltai apsuptas kūdikėlis –
pats Hitleris! Negana to, kažkokiam anglui pa-
vyko prastumti ženklą su nacių vadovo Rudolf
Hess portretu. Po tokių įvykių ZAZZLE prasi-
dėjo atidžiai nag rinėti visus projektus. Siūliau
sukurti pašto ženklą, skirtą generolui Stasiui
Raštikiui, kurį dar asmeniškai prisiminiau iš
vaikystės. ZAZZLE komisija nuspren dė, kad jis
„per daug įžymus” ir projekto nepatvirtino. Pa-
vyko at spaus dinti vieną lapą (galima net tokiais
mažais tiražais leisti – R. M. L. pastaba) su kitu
transatlantinio lakū no Felikso Vaitkaus at-
vaizdu, tačiau jis buvo išimtas iš ZAZZLE par-
duodamų pašto ženklų internetinės svetainės.

– Kiek skirtingų Tavo ženklų buvo išleista? Ar jie
juridiškai gali padengti JAV pašto išlaidas?

– Su S. Dariaus ir S. Girėnu atvaizdu – trys
skirtingi ženklai. Kiekvieno ženklo – penki lapai
(po dvidešimt ženklų). Su F. Vaitkaus atvaizdu –
vienas lapas. Sukūriau ir suvenyrinius nu me -
ruotus vokus. Kai ką išsiunčiau kolekcinin-
kams, kai ką – eiliniams lietuviams. Taip, tokie
ženklai pilnai gali tarnauti apmokant JAV pašto
paslaugas.

– Kam priklauso autorinės tei sės? Tau ar JAV
pašto valdybai?

– Atvirai pasakius – nežinau. Gaunu kuklų

Atkelta iš 1 psl.

Reikėjo berniukams padangių gilių

Lietuvos paštas apdovanojo 1,000 litų premija JAV
lietuvį  dr. Arūną  Banionį už sukurtą pašto ženklą LI-
TUANICOS transatlantinio skrydžio 80-čio jubiliejui.
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aviaciją bei istoriją. 
Baigdamas Arūnas papasakojo,

kad ne viskas vyko taip sklandžiai
kaip atrodo.

Konkurso pabaiga – kovo 25 d. Li-
kus 20 dienų iki jos jis išsiuntė savo
projektą registruotu paštu. Užpildė
anketą, už persiuntimą sumokėjo 44
dol. Vokas keliavo iš Seattle per Los
Angeles. Matyt „nusėdo” JAV mui -
tinėje, nes Vilnių pasiekė ko vo 20 d. Po
to užkliuvo ir Lietuvos muitinėje. Dar
po geros savaitės jis atsidūrė Kaune, o
paskui išvis dingo. Pašto tinklalapyje
mano voko pėdsakų ne simatė ir man,

siuntėjui, jis nebuvo sugrąžintas. Ge-
rai, kad numatyda mas tokį galimą
scenarijų, paruošiau antrą egzem -
pliorių, kurį išsiunčiau paprastu oro
paštu – jį gavo po savaitės. Jei nebū-
čiau to pa daręs, ko gero šiandien
nebendrau tume”, – nustebino mane
dr. Banio nis.

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

Apsilankykite
,,Draugo” 

internetinėje 
svetainėje

www.draugas.org

honorarą už parduotus ženklus
ZAZZLE internetinėje svetainėje.
Kiek žinau, mano 2008 m. su kurti Da-
riaus ir Girėno ženklai tebėra par-
duodami. Tačiau, jeigu kyla JAV pašto
tarifai, keičiami ir mano sukurtų
ženklų nominalai. Tuos ženklus ga-
lima internetu pirkti tik JAV – iš už-
sienio užsakymai nepriimami.

„Skrydis” į Lietuvos 
vyriausybinę įstaigą

– Arūnai, kada sužinojai apie „Litua-
nicos” skrydžio jubiliejaus pašto ženklo
konkursą?

– Š. m. pradžioje sulaukiau žinu -
tes iš kolegos kolekcininko Vlado Mie-
žiansko. Kauniečiai, matę mano „pe-
lenes”, ragino –  „duok garo”.

– Kokie buvo pašto valdybos konkurso
reikalavimai?

– Dydis – 24 x 30 mm. Būtina
ženklo projekte įjungti žodį LIETUVA.
Tekste privalo būti „2013” bei „S. Da-
riaus ir S. Girėno skrydžiui – 80
metų”. Konkursui privalėjau prisi-
statyti slapyvarde. Pasirinkau „A. La-
kūną”.

– Kokius šaltinius panaudojai savo
projektui?

– Seną juodai/baltą nuotrauką iš
savo rinkinio. Joje –  Darius ir Girė -
nas šalia savo „kūdikio” – „Litua -
nicos”. 

– Ar ilgai užtruko sukurti piešinį?  

– Puoliau dirbti iškart gavęs V.
Miežansko laišką. Tai buvo ankstyvą
vasarį. Pradžioje galvojau didvyrius
pavaizduoti padangėje, kol supratau
– ne, reikia dėmesį skirti patiems la-
kūnams. Ne lėktuvui. Savo kompiute-
rio dokumentuose turėjau bent 11
skaitmeninių aplankų – kiekvienas su
aibe pakeitimų. Pagrindinio pieši nio
variantų – bent 150, skirtingų pieši -
nio variacijų, skirtingų šriftų, spalvų
bei rezoliucijų. Dažnai prie pakei ti -
mų dirbdavau naktimis. Ma nęs, kon -
kurso nugalėtojo, buvo pa pra šyta įves -
ti mažus pakeitimus, kuriuos sąži-
ningai atlikau iki š. m. gegužės 13 d.
Po to kūriau pirmos die nos vokus bei

antspaudus. Ne klausk, kiek daug va-
landų ir kruopštaus darbo buvo paau-
kota...

– Vardan vieno nominalo?

– Taip – tik 0,00 Lt. Tik po to bu-
vau paprašytas įrašyti tikslią vertę   –
2,90 Lt. 

– Daug buvo konkurentų? Visi profe-
sionalus dailininkai?

– Prisipažinsiu, net nežinau. Tik
trys finalininkai buvo paskelbti Lie -
tuvos pašto valdybos tinklalapyje:
http://www.post.lt/files/files/ filate-
lija/nugaletojai.pdf  

– Gal sulaukei pastabų, kad ženklas
sukurtas „photoshop” internetiniu būdu? 

– Jokių pabaksnojimų, kad nau-
dojau „photoshop” nebuvo! Origina -
lią nuotrauką teko retušuoti. Savo bib-
liotekoje teturėjau vieną knygą apie
„Lituanicos” skrydį, kurioje bu vo ne-
ryškios, prastai atspaudintos mūsų la-
kūnų odisėjos nuotraukos (Edmundo
Jasiūno „Darius-Girėnas 1933–1983”,
1984 m., Čikaga – žr. 128 psl. – R. M. L
pastaba). Paspalvinau  kiek raudo-
niau Girėną – mano akiai taip buvo
maloniau. Mano bičiulis vilnietis Ne-
rijus Treinys elektroni niu paštu pra-
nešė, kad Girėno kaklaraištis iš tik-
rųjų buvo tamsiai mėlynas, o gal net
juodas? Atitinkamai ženklo projekte jį
pakeičiau...

– Šio ženklo tiražas?

– Mįslė. To paties klausiau Lie -
tuvos pašto valdybos. Tikiu – praneš.
„Lituanicos” 75-čio proga Dariaus bei
Girėno pašto ženklo tiražas buvo
500,000.

– Kada įvyks pirmos dienos ženklo
bei antspaudo iškilmės?

– Atrodo, nebus didelių „fanfarų”.
Tai numatoma liepos 20 d. Kauno
centriniame pašte. Tą pačią dieną
vyks aviacijos šventė. Prista tyme
žadu asmeniškai dalyvauti.

– Jau planuoji kitus pašto ženklus?

– Sudėtingas klausimas. Šis pro-
jektas sužadino apetitą, nes mėgstu

JAV lietuvio Arūno Banionio sukurti JAV ZAZZLE pašto ženklai.

STePonAS dARiUS iR STASYS GiRĖnAS
Mes skrisime į Lietuvą!

Nacionalinėje bibliotekoje Vil-
niuje atidaryta virtuali paroda,
skirta S. Dariaus ir S. Girėno tran-
satlantinio skrydžio 80-osioms me-
tinėms. Ją parengė Nacionalinės
bibliotekos Ryšių su visuomene
skyriaus Renginių grupės vyr. bib-
liotekininkas Darius Gudelis ir Vy-
tauto Didžiojo karo muziejaus Ka-
rybos istorijos (1795–1940) sky-
riaus vedėja Dalia Naujalienė.

Šiemet sukanka 80 metų, kai
S. Darius ir S. Girėnas 1933 m. lie-
pos 15 d. lėktuvu ,,Lituanica” iš-
skrido iš New York į Kauną. Jų skry-
dis nutrūko liepos 17 d., po 37 va-
landų 11 minučių, tuometinėje Vo-
kietijoje, ties Kuhdam (dab. Pščel-
nik, Lenkija). Jie nenusileidę nu-
skrido 6 tūkst. 411 kilometrų. Tai
buvo antrasis tuo metu skrydžio
be nusileidimo rezultatas pasau-
lyje. Lietuvių lakūnai taip pat buvo
pirmieji, oficialiai iš Jungtinių Vals-
tijų į Europą skraidinę oro paštą. Šių dviejų lakūnų skrydis per Atlantą laikomas vienu iš
didvyriškiausių. Jų šviesus tėvynės meilės pavyzdys visus lietuvius suvienijo, o skrydis už-
degė jaunosios kartos pasiryžimą siekti kilnių tikslų ir dirbti savo tautos gerovei.

Šioje virtualioje parodoje, nuo S. Dariaus ir S. Girėno transatlantinio skrydžio praėjus
aštuoniasdešimt metų, suteikiame galimybę trumpai apžvelgti šių dviejų mūsų tautos di-
dvyrių biografijas, fotografijose užfiksuotus vaizdus iš pasiruošimo skrydžiui, tragiško fi-
nalo Soldino miške, gedulingų palydėtuvių Anapilin ir iš šių dviejų lakūnų atminimą įam-
žinančių vietų. Parodoje taip pat bus galima išvysti tarpukario spaudoje paskelbtus at-
siliepimus apie šį skrydį, susipažinti su leidiniais apie S. Darių ir S. Girėną.

Eksponatai parinkti iš Nacionalinės bibliotekos Retų knygų ir rankraščių skyriaus
fondų (RKRS. F. 151; F. 166), kuriuose sukaupta daug spaudinių, fotografijų apie S. Darių
ir S. Girėną. Kita dalis eksponatų yra iš Vytauto Didžiojo karo muziejaus rinkinių: ,,Litua-
nicos“ skrydžio relikvijos, S. Dariaus ir S. Girėno asmeniniai daiktai, įvairi ikonografinė ir
rankraštinė medžiaga.



dR. PeTRAS V. KiSieLiUS
INKSTŲ, PūSLėS, PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA
Center for Health

1200 S. York, Elmhurst, IL 60126
630-941-2609

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

Aurora Medical Center
10400 75 St., Kenosha, WI 53142

262-948-6990

RAmOnA C. mARSh, mD SC
Obstetrics & Gynecology

3825 Highland Avenue Suite 4A
Downers Grove, IL 60515

630-852-9400
Valandos susitarus

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

DR JAmES k CUTLER, OD
DR VIkTORIA V mILUnAS, OD

Akių ligos – chirurgija – akiniai
3033 W Jefferson, suite 101

Joliet, IL 60435
Tel. 815-729-9143

GineKOlOGijA

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

SiŪLo dARBĄ

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

.

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 2013 m. brošiūros. Ją galite patys išsispausdinti adresu:
www.vytistours.com

Speciali turistinė kelionė į Baltijos kraštus 2013 m. 6/25–7/6
Dėl informacijos skambinkite Ritai Penčylienei

Kainas sužinoti ir užsisakyti vietas galite 
www.vytistours.com

Siūlome informaciją apie specialias nuolaidas
Atsiųskite savo el. pašto adresą

Apsilankykite
,,Draugo” 

internetinėje 
svetainėje

www.draugas.org
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Skelbimų skyriaus tel. 1-773-585-9500

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
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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 patarnaujų
įvairių nuosavybių pirkime ir pardavime

mieste ir priemiesčiuose.

,,Draugo” sudoku Nr. 65 atsakymus atsiuntė: 

Ona Rušėnienė, Palos Hills, IL

Bronė Čiunkienė. Warren, MI

Mikas Lengvinas, Willowbrook, IL

Labai džiaugiamės, kad sudoku gal vosūkiai tapo mėgstama ,,Draugo”
skai tytojų laisvalaikio pramoga. Primename, kad sudoku atsakymus
mums galima siųsti paštu: ,,Draugas”, 4545 W. 63rd St., Chicago, IL
60629–5589; el. paštu – redakcija@draugas.org ir faksu: 773-585-8284. 

Skokie perkraustymo kompa ni jai reika-
lingi perkraustytojai, pa gal bininkai ir vai-
ruotojai. Geras atlyginimas ir išmokos!
Kreiptis: Go lan’s dispatch, 3500 Jarvis,
Sko kie, nuo 9 val. r. iki 5 v. p. p.

HeLP WAnTed

Sudoku Nr. 65 atsakymai

,,Draugas” ieško vasarai 

studento/studentės įvairiems

darbams 10 dol. / val. 

Tel. 773-585-9500

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

� Moteris , grįžtanti savaitgaliais, ieško
išsinuomoti vieną kambarį Brighton
Park rajone. Tel. 773-977-9835.

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

� Vyras ieško senelių priežiūros darbo
su gyvenimu. Gali pakeisti. Legalūs do-
kumentai. Tel. 630-670-0813

� 3 asmenų šeima ieško 2 mieg. tvar-
kingo buto Brighton Park arba pietinėje
Čikagos dalyje. ,,Basement” nesiūlyti.
Tel. 773-387-7232

� Dvi moterys ieško išsinuomoti vieno
miegamojo butą Brighton Park rajone.
Tel. 773-776-6785, Nijolė.

� Moteris pastoviai gali pakeisti savait-
galiais arba dirbti 5 dienas su gyvenimu
žmonių priežiūros darbe. 
Tel. 773-344-1326.

� Moteris ieško senelių priežiūros darbo
su gyvenimu. Tel. 708-315-0363.

ĮVAiRŪS SKeLBiMAi

Searching for a part-time editor for a new
English-language DRAUGAS NEWS month-
ly newspaper. For more details see
www.draugas.org/edsearch.htm.  Salary
commensurate with qualifications and
experience. Please send resume to

svyto@comcast.net

Prenumeruokime ir skaitykime ,,DRAUGĄ”.
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Nuo 1992 metų Draugo fondas padeda išlaikyti
mūsų lietuvišką, katalikišką „Draugo” laikraštį.

Prisiminkite Draugo fondą savo testamente.
Keletas stambesnių palikimų užtikrins laikraščio
gyvavimą daugeliui metų! 

Remkime Draugo fondą

Draugo fondas 4545 W. 63rd St., Chicago, IL 60629 • tel: 773-585-9500 

www.draugofondas.org

ANDRIUS KRIAUČIŪNAS

Apie ką šis filmas?

Filmo pradžioje buvęs  Jungtinių
Tautų darbuotojas Gerry Lane su  šei -
ma patenka į Philadelphia miesto au-
tomobilių kamštį. Judėjimas sustojo,
tai vyras išlipa iš automobilio. Au to -
mobilyje liko sėdėti jo žmona ir du
vaikučiai. Jam išlipus, policininkas
šaukia, kad sėstųsi atgal į automobilį.
Gerry Lane labai susinervina. Ra dijo

bangomis jie išgirsta prane šimą, kad
pasaulį yra užkrėtę kaž koks  virusas –
žmones pavirsta zombiais ir puola ki-
tus žmones. Prasi dėjus puolimui,
Gerry su šeima ban do pabėgti, bet pa-
daro avariją ir tenka išlipti iš auto-
mobilio. Ten jie pamato užkrėstus
žmones. Tie žmo nes atrodo beveik
kaip zombiai. Šei ma randa paliktą
sunkvežimį ir įlipa į jį. Kai tėvui pa-
vyksta prisi skam binti savo buvusiam
viršinin kui, šis paaiškina, kad niekas
tiks liai nežino, kas tai yra, bet  tai kaž -
kokia epidemija. Viršininkas taip pat
pasako, kad kitą rytą jis pasiųs savo
įgulą, kad nuskraidintų Gerry šeimą į
lai vą, kur baidyklės jų nepasieks.
Gerry  važiuoja toliau, bet vienai iš jo
mergaičių prasideda kvėpavimo su -
trikimai. Mama krepšyje neranda
kvė pavimui skirtų vaistų – juos pa -
liko namuose. Būtinai reikia  sustoti
parduotuvėje. Jie tą ir padarė. Žmo -
nės, apimti panikos, iš parduotuvių
neša viską. Bet kai jie išėjo iš parduo-
tuvės, mašinos jau nebebuvo. Šeima
skubiai turėjo kažkur slėptis, tai visi
įbėgo į aukštą pastatą. Ten rado vieną
gražią šeimą, kuri sutiko juos priimti
į savo namus. Davė atsigerti ir paval-
gyti. Kitą rytą jie bandė pakilti į pasta -
to viršų, kur jų turėjo laukti  ma lūns -
parnis. Gerry pakvietė gerąją šeimą
vykti kartu, taip jie išsigelbėtų nuo
epidemijos. Žmonės atsisakė, bet išlei -
do savo sūnų. Kylant malūnspar niui

baidyklių-zombių vis atsirasdavo jų
kelyje. Visiems teko labai greitai bėgti
ir net keletą zombių nušauti. Galiau-
siai jiems pavyko pabėgti. Atvykus į
lai vą tėvas galvojo, kad jam nieko ne -
reikės daryti, kad jis galės būti su savo
šeima. Bet jo viršininkas pasa kė, kad
jie negali būti laive, jeigu nie ko neda-
rys. Gerry turi keliauti ir ban dy ti ras -
ti būdų sustabdyti epidemiją. Na, o
jei gu norite žinoti, ar Gerry Lane tai
pavyksta, ar visas pasaulis žūsta –
teks pasižiūrėti šį filmą.

Ar filme vaidina žinomi aktoriai?

Tai Brad Pitt (vaidinęs filmuose
„Money Ball”, „Ocean’s Thirteen”, ir
„Mr. & Mrs. Smith”) ir Mireille Enos
(„Gangster Squad”, „Ten”).

Kas labiausiai patiko?

Man labiausiai patiko tai, kad
buvo daug veiksmo. Aš manau, kad
būtų sunku užmigti per tokį filmą.

Kas nepatiko?

Man nepatiko tai, kad kartais ne
viskas buvo lengvai suprantama ir
keli atvejai buvo labai nerealūs. Kar-
tais sau sakai: „O jie vėl kažkaip  iš-
gyvens!”. Nors tikrovėje tai būtų neį-
manoma. 

Kam siūlyčiau pažiūrėti filmą?

Šis filmas yra PG-13, bet aš tikrai
sakyčiau, kad  yra  arčiau  R. Vie tomis
jis tikrai yra žiaurus. Ne siūlyčiau jo
žiū rėti seneliams su anū kais. Tai tik-
rai nėra filmas šeimai. Manau, jis tin-
kamas žiūrovams nuo 15 metų iki 60
metų.

Kaip vertinu filmą?

Aš nevertinčiau šio filmo blogai,
bet jis tikrai nebuvo geriausias filmas,
kurį kada nors esu matęs. Ne viską
galima lengvai suprasti, nes kartais
vykstalabai nerealūs įvykiai. Duo čiau
7 taškus iš 10. Mano mama davė 2 taš-
kus iš 10. Ji buvo pasiruošusi palikti
sa lę filmui tik įpusėjus.

Ar verta šį filmą žiūrėti 
kino teatre? 

Jeigu norėtumėte pamatyti šį
filmą, siūlyčiau tik pažiūrėti vieną
kartą kino teatre, bet nepirkti DVD.
Aš pažiūrėjau vieną kartą ir nepla-
nuoju žiūrėti jo dar kartą. 

VISI MĖGSTA KINĄ

Jaunojo kritiko kėdėje –

Pasaulinis karas Z

Istorinį Lietuvos Respublikos ambasa-
dos JAV pastatą papuošė plakatas su Lietu-
vos pirmininkavimo Europos Sąjungos Tary-
bai logotipu. Nuo šiol jį kasdien matys tūks-
tančiai 16 NW gatve link Baltųjų rūmų va-
žiuojančių amerikiečių ir miesto svečių. Per
ateinantį pusmetį LR ambasada JAV surengs
dešimtis Lietuvos pirmininkavimui ES Tary-
bai skirtų renginių, Lietuvos pirmininkavimo
siekiai ir prioritetai bus pristatyti įvairiau-
sioms auditorijoms ne tik sostinėje Was-
hington, bet ir kitose JAV valstijose.

LR ambasados info ir nuotr.

Skaitmeninamas literatūrinis paveldas
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka vykdo pro jek -

tą „Virtualios elektroninio paveldos sistemos plėtra”. Šiuo metu at -
lieka mas lietuvių literatūros klasikos kū ri nių perkėlimas į virtualią erd -
vę tinklalpyje  epaveldas.lt.Autorių sąraše yra Pulgio Andriušio, Ka -
zimie ro Ba rėno, Kazio Bradūno, Antano Gus tai čio, Stepono Janavi -
čiaus  An ta no  Jas man to, Mariaus Kati liškio, Juozo Kėkš to, Jono Meko,
Icchoko Mero, Hen riko Nagio, Alfonso Nykos-Ni liūno, Vlado Šlaito,
Leono Švedo kūriniai.

Mūsų tikslas sudaryti autorines licencines sutartis dėl kūrinių per -
kė limo į virtualią erdvę.  Norėtume, kad autoriai, jų giminės ar įgalio tie -
ji asmenys padėtų mums tai pa daryti.

Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka 
Nacionalinis skaitmeninimo ir virtualios elektroninio paveldo siste-

mos centras
dr. nijolė Bliūdžiuvienė ir Aušra Trabšienė

Gedimino pr. 51, LT-01504, Vilnius    
tel. +370656657537
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Prenumeruokime ir skaitykime 

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

• Patogioje vietoje tarp Čikagos ir Lemonto
• 10 minučių nuo Šv. Kazimiero lietuvių kapinių

11028 S. Southwest Hwy.
Palos Hills, illinois

(708) 974-4410

Palos-Gaidas
FUNERAL HOME

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

DOBILAS FUNERAL SERVICES
Šarūnas Dobilas

630-804-9093 • dobilasfunerals.com
Visos laidotuvių paslaugos; Kūno/Pelenų pervežimas į Lietuvą.

Čikagos mieste ir jos apylinkėse

A † A
Broliui TOMUI REMEIKIUI

išėjus namo, jo dukrai, sesei GINTAI su vyru PAUL,
jo anūkėms VILIJAI ir sesei GABRIELEI, visai šei-
mai ir artimiesiems reiškiame nuoširdžiausią užuo-
jautą ir prisimename savo širdyse.

Skautai Akademikai – Washington,  DC skyrius
Washington,  DC skaučių „Židinys”

Mindaugo ir Pušyno draugovių sesės ir broliai

A † A
BRONEI BOČIŪNIENEI

išėjus Amžinybėn, reiškiame gilią užuojautą jos sū -
nui VYTAUTUI su šeima, giminėms bei artimie-
siems ir kartu liūdime.

Sunny Hills, FL Lietuvių Bendruomenė

mieli aukotojai ir geradariai
Prieš daugiau nei metus kreipė -

mės į Jus prašydami aukų Šv. Antano
parapijos (Cicero, IL) šimtamečių var -
gonų pagrindiniam remontui. Jūs at-
siliepėte paaukodami tai, ką įsten gėte.
Džiaugėmės, kad aukos kaupėsi gana
sparčiai, tad surinkome pinigus, rei-
kalingus vargonams patai syti.

Šiandien tariame Jums visiems
nuoširdžiausią Ačiū, dėkojame, kad

nelikote abejingi, jog supratote mūsų
kilnų siekį ir tikslą. Ypatingai džiau-
giamės, kad ir vėl šioje parapijoje su-
skambo vargonai, kad ir vėl galime
kartu garbinti Viešpatį, Jūsų visų
šventovėje, palydimi vargonų skam -
be sio. Nuoširdus Jums Ačiū!

Parapijos komitetas vargonams pataisyti

Jono Kuprio nuotr.

Lietuvių kariai vėl kausis 
Žalgirio mūšio inscenizacijoje

Liepos 13 d. jau šeštąjį kartą
devyniolika Lietuvos ka-
riuomenės Lietuvos didžiojo

kunigaikščio Gedimino štabo bata-
liono Garbės sargybos kuopos ka-
rių, vilkinčių rekonstruotomis XIV
a. Lietuvos Didžiosios Kunigaikš-
tystės karių uniformomis, kartu su
riteriais iš įvairių užsienio istori-
nių klubų dalyvaus Žalgirio mūšio
inscenizacijoje Griunvalde (Len-
kija). Inscenizuotame mūšyje ka-
riai kausis jungtinės kariuomenės
gretose kaip Lietuvos Didžiosios
Kunigaikštystės kariai. 

Renginyje dalyvausiantys ka-
riai ir jų pagalbininkai įsikurs vi-
duramžiškai įrengtoje stovykloje,
kurioje gyvens viduramžių laiko-
tarpio stilistikos palapinėse, nau-
dos tam laikotarpiui būdingus ra-
kandus ruošdami valgį, tvarky-
dami ginklus ir ilsėdamiesi. 

Žalgirio mūšio inscenizacijos
menamame istorinio mūšio lauke
Lenkijoje, Varmės-Mozūrijos vai-
vadijoje, pradėtos rengti nuo 1998
metų. Renginys sutraukia apie
šimtą tūkstančių žiūrovų, jose da-
lyvauja riteriai iš visos Europos.
Nuo 2008 m. Žalgirio mūšio insce-
nizacijoje dalyvauja ir Garbės sar-
gybos kuopos kariai, o nuo jubilie-
jinių 600-ųjų Žalgirio mūšio meti-
nių, 2010-ųjų, mūšio inscenizacijoje Griunvaldo lauke Vytauto Didžiojo vaid-
menį atlieka Lietuvos kariuomenės atstovas majoras Donatas Mazurkevičius. 

Netoli Olštyneko miestelio esančiame Žalgirio (Griunvaldo) mūšio lauke
įkurtas memorialas prieš trejus metus buvo atnaujintas mūšio 600 metų proga,
bet dar laukia naujo muziejaus pastato. Dabartinio dar komunistinėje Lenki-
joje statyto muziejaus ekspozicijoje galima pamatyti archeologinių radinių, te-
minių parodų. Muziejaus kino salėje rodomi dokumentiniai filmai apie gar-
siausią viduramžių Europos mūšį, taip pat ir lietuvių kalba. 

1410 m. liepos 15 d. laimėtas Žalgirio mūšis – vienas didžiausių ir reikš-
mingiausių mūšių. Lietuvos didžiojo kunigaikščio Vytauto ir Lenkijos kara-
liaus Jogailos vadovaujama jungtinė Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės ir
Lenkijos Karalystės kariuomenė sumušė Kryžiuočių ordiną ir sustabdė du šim-
tus metų trukusią jo agresiją į Rytus. Dėl šios pergalės buvo nustota puldinėti
ir grobstyti Lietuvos Kunigaikštystės žemes. Pergalingas Žalgirio mūšis – Lie-
tuvos istorinis pasididžiavimas, įvykis, sustiprinęs ir iškėlęs Lietuvos autori-
tetą tarp Europos ir Azijos valstybių. 

ELTA

Griunvaldo lauke. Eltos nuotr.
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Advokatas
VYTENIS LIETUVNINKAS

4536 W. 63 Street
Chicago, IL 60629

(Skersai gatvės nuo „Draugo”)

Tel. 773-284-0100

Skelbimų skyriaus tel. 1-773-585-9500

Namams pirkti paskolos 
duodamos mažais mėnesiniais 

įmokėjimais ir prieinamais nuošimčiais.
Kreipkitės į 

Mutual Federal Bank, 
2212 West Cermak Road. 

Tel. (773) 847-7747

California Lithuanian Credit Union
2.00 % 3 metų CD
2.25 % 3 metų IRA CD

Santa Monica, California 
Tel. 310-828-7095

info@clcu.org
Valdžios apdrausta iki $250,000

Tarptautiniame Čikagos oro uoste atidaroma 
S. dariui ir S. Girėnui skirta paroda

Liepos 18 d., ketvirtadienį, tarptautiniame Čikagos Midway oro uoste
(5700 S. Cicero Ave.) bus atidaroma 80-osioms S. Dariaus ir S. Girėno transat-
lantinio skrydžio metinėms skirta paroda. Renginio metu pristatoma paroda
parengta bendradarbiaujant LR generaliniam konsulatui Čikagoje, Vytauto
Didžiojo karo muziejui ir Balzeko lietuvių kultūros muziejui. Projektą parėmė
Lietuvos užsienio reikalų ministerija.

Skrydžio minėjimo iškilmės prasidės 10 val. ryto oro uosto „Concourse A“.
Minėjime kalbės: LR generalinis konsulas Marijus Gudynas, Čikagos aviacijos
departamento direktorė Rosemarie S. Andolino, LR garbės konsulas Čikagoje
Stanley Balzekas, jn., vyks apdovanojimų iškilmės. Numatoma, kad šventėje
taip pat dalyvaus Čikagos apygardų seniūnės Lona Lane ir Tony Foulkes, mies-
to merijos atstovas ir kiti. 

Maloniai kviečiame visus dalyvauti. Svečių registracija vykdoma generali-
nio konsulato telefonu 312-397-0382, tr. nr. 200 arba el. pašto adresu
kons.cikaga@urm.lt iki liepos 16 d. Atvykstančius į šventę kviečiame rinktis
9:30 val. ryto prie informacijos kiosko žemutiniame aukšte (Information booth,
Lower level), iš kur visi organizuotai pro oro uosto apsaugą (būtina turėti
asmens dokumentą) bus palydėti iki renginio vietos. 

LR generalinio konsulato Čikagoje informacija

Pasaulio lietuvių gyvenimas nuotraukose

� Socialinių reikalų skyrius, įsikūręs
Pasaulio lietuvių centre, Lemont, IL,
priima lankytojus trečiadieniais nuo 10
val. r. iki 2 val. p. p. Patarimai dėl so-
cialinių paslaugų teikiami nemokamai.
Konsultuojame medicininės paramos,
vaikų ir vyresnio amžiaus žmonių ge-
rovės, pagalbos namų praradimo at-
veju, smurto šeimoje, imigracijos ir ki-
tais klausimais. Norėdami susitarti dėl
konsultacijų skambinkite 630-257-
8788 ir palikite žinutę. Pasaulio lietu-
vių centras, kambarys S–4 (įėjimas prie
sporto salės).

� JAV LB Lemont apylinės Socialinių
reikalų skyrius trečiadienį, liepos  17
d., 1 val. p. p. kviečia visus į PLC skai-
tyklą,  kur bus rodomas filmas ,,Žei-
miai” iš ciklo ,,Mūsų  miesteliai”.

�  S. Dariaus ir S. Girėno transatlanti-
nio skrydžio 80 metų minėjimas Be-
verly Shores, IN vyks liepos 21 die ną,
2 val. p. p., „Lituanica” parke. Po to iš-
kilmės tęsis muziejuje. 1 val.  p. p. Šv.
Onos bažnyčioje bus atnašauja mos šv.
Mišios lietuvių kalba.

IŠ ARTI IR TOLI...

�  Rugpjūčio 18–25 dienomis Neringo -
je vyks stovykla  ,,Meno8Dienos”. Dau -
giau infor macijos ir registracijos anke-
tas rasite  Neringos  svetainėje:   www. 
ne rin ga.org, o iš kilus klausimams, pra-
šome kreiptis į Danguolę Kuolienę el.
paštu: danguole@ kuolas.com arba tel.
781-383-6081.

2013 m. liepos 6 d., Lietuvos Valstybės – Mindaugo karūnavimo – dieną, New York
lietuviai džiaugsmingai jungėsi prie pilietinės akcijos ,,Lietuva Tėvyne mūsų".

LR generalinio konsulato, JAV LB New York apygardos ir LB New York miesto apy-
linkės suburti tautiečiai rinkosi Susivienijimo Lietuvių Amerikoje (SLA) kiemelyje ir
kartu su Lietuvos operos soliste Laima Jonutyte giedojo Lietuvos himną. 

Lietuvos generalinis konsulas New York Valdemaras Sarapinas sveikino susirinku-
sius lietuvius ir džiaugėsi gražia tradicija. Jis taip pat priminė, kad ši liepa Lietuvai atne-
šė ir naujų įvykių bei patirčių – pradėjome pirmininkavimą Europos Sąjungos Tarybai,
tad ir šių metų ,,Tautiška giesmė” buvo skirta šiai progai. 

Arūno Tirkšliūno nuotr.

NAUJAI IŠRINKTA ŠV. KAZIMIERO VIENUOLIŲ VADOVYBĖ
Liepos 2 d.  Motiniškuose namuose  2601 W. Marquette Road Čikagoje  šv. Mišių

metu buvo paskelbtos Šv. Kazimiero vienuolių kongregacijos naujosios vadovybės su-
dėtis: seselė Regina Marie Dubickas – vyresnioji (antra iš dešinės); Immacula Wendt – vy-
resniosios padėjėja/ iždininkė  (antra iš kairės); Margaret Zalot – generalinė sekre-
torė (kairėje) bei Theresa Dabulis –dvasinių klausimų patarėja (dešinėje). Kun. Bernard
Scianna laikė šv. Mišias, kuriose dalyvavo kongregacijos draugai, bendradarbiai bei Ka-
zimieriečių tarnautojai. Po iškilmių vyko vaišės.

Liepos 9 d. ,,Draugo” redakcijoje apsilankė  ,,gyvojo maisto”  tradicijų puoselėtojai (iš k.):
Petras Vainius, holistinio gyvenimo būdo konsultantė, trijų restoranų Čikagoje savi-
ninkė Karyn Calabrese, ,,Hippocrates Health Institute” vienas įkūrėjų Viktoras Kulvinskas
ir holistinio gyvenimo būdo studijos ,,Agama” (Lietuva) mokytoja Rimgailė Kučinskienė.

Jono Kuprio nuotr.

AMBASADORIUS SUSITIKO SU GARSIOS ŽYDŲ ORGANIZACIJOS NARIAIS
Liepos 11 d., Lietuvos Respublikos ambasadorius JAV Žygimantas Pavilionis pri-

statė Lietuvos pirmininkavimo Europos Sąjungos Tarybai prioritetus ir iššūkius vienos
seniausių ir intelektualiausių žydų organizacijų ,,B’nai B’rith International” metiniame
narių susitikime su ambasadoriais Washington.

LR ambasados Washington info ir nuotr.


