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Visų galingiausioji jėga yra nekalta širdis. – V. Hugo

Didysis pokalbis:
I. Degutienė – 3 psl.

Kur baigiasi vaikystė – 4 psl.

Į Lietuvą paskirtas naujas Šventojo Sosto nuncijus

Balandžio 9–26 dieno-
 mis Mažo sios Lietuvos is-
torijos muziejuje vyksta

garsios lietuvių kilmės meni nin-
 kės Aleksandros Kašubienės dar -
bų paroda „Kryžiaus kelio sto-
tys” (iš Klai pėdos šv. Pranciš-
kaus Asyžiečio vienuolyno ko-
lekcijos).

Joje pristatoma 14 originalia
tech  nika atliktų kūrinių, simbo-
lizuojančių Jėzaus Kristaus kan-
čios kelią.

Plačiau apie parodos autorę

Aleksandra Fledžinskaitė-
Kašu bie nė gimė 1923 m. grafų
Zubovų gi minės dvare Gin kū-
nuose (netoli Šiau lių). Baigusi
gimnaziją, 1941–1944 m. studijavo
keramiką ir skulptūrą Kau no
taikomosios ir dekoratyvinės
dai lės institute bei Vilniaus dai-
lės aka demijoje. Pokario metais
atsidūrusi Amerikoje, dailininkė
kurį laiką dir bo skulptūros ir ke-
ramikos srityse, tačiau greit
ėmėsi monumentalių dar bų. Ji
sukūrė sieninių mozaikų New
Yorko „Hiltono” viešbučiui, Ca li-
 fornijos bankui San Franciske,
Buffalo metro stočiai New Yorke,
di džiulę Old Post Office aikštės
mozaiką Washingtone ir kt. Ne-
daug kas žino, kad vienas jos pui-
kiųjų kū rinių – rūgštimi gravi-
ruotas granito fasadas – tero-

Prezidentė D. Grybauskaitė pri ėmė Šventojo Sosto nuncijaus P. L. Quintana skiriamuo-
sius raštus. Roberto Dačkaus nuotr.

Praėjusią savaitę Lietuvos
Res publikos prezidentė Dalia
Grybaus kaitė priėmė naujo-

jo Šventojo Sosto nuncijaus Pedro
Lopez Quintana ski riamuosius raš-
tus.

Šalies vadovė su nuncijumi ap-
 tarė glaudų Lietuvos ir Vatikano
bendradarbiavimą, įtvirtintus tei-
sinius santykius. Lietuva yra vie-
nintelė vals tybė Vidurio ir Rytų Eu-
ropoje, ku rioj e bažnyčios statusas
yra visiškai apibrėžtas.

Prezidentė su Pedro Lopez
Quin tana kalbėjo apie Europos Są-
jungos ir Šventojo Sosto puoselė-
jamas bendras vertybes: taiką, žmo-
gaus orumą ir demokratiją.

Šventasis Sostas savo pareiš-
kimu paragino dėl įvykių Ukrai-
noje laiky tis tarptautinės teisės, o
ne vykdyti veiksmus, kurie ska-
tintų kraujo pra liejimą. Pasak ša-
lies vadovės, tokia pozicija yra la-
bai svarbi.

Susitikime taip pat kalbėta
apie Jono Paulius II ir Jono XXIII
kanoni zaciją, kurioje balandžio 27
d. dalyvaus ir Lietuvos Prezidentė.

1953 m. Šiaurės Ispanijoje gi-
męs Pedro Lopez Quintana yra

penktasis nuncijus Lietuvoje. 1984 m.
baigęs ka nonų teisės studijas pradėjo
Šventojo Sosto diplomatinę karjerą.
Tarnavo nunciatūrose Madagaskare,
Filipi nuo se ir Indijoje, nuo 2013 m. ru-

dens dirbo Vatikano valstybės sekre-
toria te. Pedro Lopez Quintana kalba
ang lų, italų, prancūzų ir portugalų
kal bomis.

Prezidentės spaudos tarnyba

ristų sunaikintas 2001 m. rugsėjo 11-
ąją kartu su Pasaulio prekybos
centru. Nuo 1969 m. meni ninkė su-
sidomėjo nauja taikomosios dailės
šaka, pradėjo kurti erdvines buvei-
nes iš neįprastų medžiagų, jas temp -
dama ir standindama. Už išskirti-
nius, visiškai naujos kūrybos šakos
darbus Keramikos muziejui Nia-

gara Falls, Tarptautinei baldų paro-
dai Pa ryžiuje bei kitus interjerus A.
Kašu bienė pelnė pripažinimą JAV
ir kelis reikšmingus apdovanojimus
(„Artist in residence” stipendijas ir
kt.), buvo surengtos jos darbų paro-
dos New Yorke, San Franciske ir ki-
tuose miestuose.

Bernardinai.lt



Nariams išsiuntinėtame leidinyje
„Liepsa 2014” pateikta Lietuvių
Fon do metinė veiklos ataskaita.

Tai simpatiškas 36 puslapių leidinėlis,
gausus sutelkta informacija bei nuo-
traukomis. Vienintelis nusiskundimas
būtų tai, kad teksto raidės per smulkios,
bet tam turiu padidinamąjį stiklą.

Pačioje pradžioje visi LF nariai ir
bendraminčiai yra kviečiami į Lie tuvių
Fondo 51-jį metinį narių su va žia vimą, ku-
ris vyks 2014 m. gegužės 3 d, šeštadienį,
Pasaulio lietuvių centre, Lemont, IL
Prie kvietimo pridėta 22 punktų dar-
botvarkė. Suvažiavimo metu bus renka-
mi 5 Tarybos ir 3 Kontrolės komisijos na-
riai. Iki šiol tu rimi kandidatai į Tarybą
yra Šarū nas Griganavičius, Rita Kisie-
lienė, Juozas Kapačinskas, Donatas Siliū -
nas ir Dalius Vasys. Turimi kandida tai
į Kontrolės komisiją yra Alina Aku lič,
Dana Rugienius ir Rūta Stro pus. Kitus
kandidatus bus galima pasiūlyti suva-
žiavimo metu.

LF narių, įmokų ir pelno paskirs ty-
mo lentelėje pateikiami skaičiai nuo pat
LF įsteigimo. 2013 m. susilauk ta 68 nau-
jų narių, gauta 596,759 dol. narių įmokų
ir paskirstyta 391,533 dol. pelno. 2013 m.
iš viso pa jamų ir įnašų turėta 2,318,786
dol.  Nuo LF įsteigimo iš viso susilauk-
ta 20,212,135 dol. įmokų. Per tą patį laiką
paskirstyta 17,158,490 dol. pelno. Tai tik-
rai įspūdingi skaičiai!

2013 m. turėta 571,763 dol. išlaidų. 78
proc. tos sumos išleista paramai, 9 proc.
– administracinėms išlaidoms, 12 proc. –
renginiams, skelbimams ir vajams. Vie-
nas procentas išleistas nekilnojamo tur-
to nuomos išlaidoms. Kaip jau minėjau,
2013 m. projektų paramai ir stipendijoms
paskirstyta  391,533 dol. Daugiausiai –
švietimo veiklai (107,714 dol.). Antroje
vietoje pagal sumą buvo stipendijos
(83,644 dol.). Trečioje vietoje – kultūrinė
veik la (77,352 dol.). Mažesnes sumas ga -
vo jaunimo veikla (59,103 dol.),  vi suome-
ninė veikla (41,518 dol.) ir žiniasklaida
(22,202 dol.). Norėjau daugiau informa-
cijos apie paramos susilaukusius pro-
jektus, tad internete susiradau nurody-
tą skilti – „Parama projektams”. Ten te-
radau informaciją apie 2014 m. prašymų
eigą. Ne sakau, kad informacijos nėra, bet
sa kau, kad jos neradau.

Pelno skirstymo komiteto prane ši me
sakoma, kad 2013 m. buvo su laukta 90 pa-
raiškų projektų paramai. Jų bendra su -
ma buvo 1,080,844 dol. Apsvarsčius pa-
raiš kas, buvo pasiūlyta finansuoti 61
projektą. Paramai su telkti patvirtinta
299,063 dol. suma. Mokslo stipendijoms
buvo gauta 99 prašymai 531,889 dol. su-
mai. Nutarta iš dalies finansuoti 53 pra-
šymus, tam skiriant 63,692 dol. Tad vi-
dutiniš kai teko apie 1,200 dol. kiekvie-
nam sti pen  dininkui. Po LF skėčiu taip
pat yra įkurti 95 specialios paskirties fon-

dai. Remiantis tų fondų steigėjų nuro-
dymais 2013 m. mokslo įstai goms išmo-
kėta 19,952 dol., o projektų paramai – 8,826
dol. 

Leidinėlyje toliau pateikiami Įs ta tų
komiteto ir Garbės komiteto pra nešimai,
suglaustai aprašytas kon   cer tas, pokylis,
meno darbų aukcio nas. Taip pat  išvar-
dinti nauji LF nariai (jais tapę 2013 m.),
yra kai kurių nuotraukos. Tarp jų pui-
kuojasi lietuviškos „kantri” muzikos tė-
vas Virgis Stakėnas iš Lietuvos. Tai vie-
nintelis naujas LF narys iš Lietu vos. Kiti
67 yra iš JAV.  Kruopščiai išvardinti visi
2013 m. aukotojai, apie  340 asmenų, bet
nenurodoma, kiek jie paaukojo.  2013 m.
penkių asmenų pa likimai su darė 454,236
dol. sumą. Stambiausios sumos – 394,699
dol. – susilaukta iš a. a. Margaret A. Pet-
ri  kas palikimo. Leidinėlyje pasi džiaugta
dr. Jono ir dr. Terri Prunskių „Atitikimo
dova na” lėšų rinkimo va jaus pasiseki mu.
Prie LF narių aukų, kurios atitiko vajaus
kriterijus, dr. Prunskiai LF pridėjo 30,000
dol. Tai gražus bei prasmingas pavyzdys
ir paskata kitiems.  

Vienas iš man įdomiausių skyrelių
yra stipendininkų charakteristika, pa-
teikianti pasirinktų studijų ša ką ir uni-
versitetą. Pirmiausia, 72 proc. stipendi-
ninkių yra merginos!  Jų populiariausia
studijų šaka yra humanitariniai moks-
lai (tai pasirin ko 10). Po to, beveik po ly-
giai pasidalinta šiose srityse: griežtieji
moks lai, sveikata, socialiniai mokslai,
verslas ir menai. Tarp vaikinų populia-
 riausia studijų sritis yra griežtieji moks-
lai (5) ir humanitariniai moks lai (5). Du
ryžtasi studijuoti menus. Vos po vieną
tenka sveikatos moks lams, socialiniams
mokslams ir verslui. Gana įdomus sti-
pendininkų pa si skirstymas pagal uni-
versitetus. Jų visų čia neminėsiu, bet  pa-
sižymėjau kokiuose kraštuose tie univer -
sitetai yra. Didelė dauguma studijuos
JAV universitetuose – net 35.  Mano nus-
te bimui, antroje vietoje puikuojasi Lie-
tuvos universitetai. Ten studijuos 11.
Anglijai tenka 4, Kanadai, Vo kie tijai ir
Nyderlandams po vieną sti pendininką. 

Pabaigoje noriu pacituoti š. m. ant-
rajame „Ateities” numeryje išspaus din-
 tą redakcijos žodį. Ten buvo rašoma
apie įvykius Ukrainoje ir Lietuvoje bei
jai parodytą ypatingą pa ramą. Tai nu-
stebino pačius lietuvius, o vyresnieji
džiaugėsi jaunimo drąsa ir noru nelikti
abejingais. „Tikiu, kad ta ugnis niekada
neužges. Tegul  liepsnoja, tegul šildo, o
mes vis už meskime po šakelę kiekvienas
ir ne reikės iš naujo vėl pradėti, nes pra-
 džia – sunkiausias darbas. Daug kas
tampa įmanoma, kai pripažįsti, jog nuo
tavo poelgių priklauso ne tik tavo, bet ir
šalia eančių žmonių ryt die na”. Tai  ska-
tinančios mintys, labai tinkančios ir
Lietuvių Fondo adresu. Sėkmingo su-
važiavimo!
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Lietuvių Fondo 
„Liepsna” tebešildo!”
ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS

Dalia Grybauskaitë
Lietuvos Respublikos Prezidentë

2014 m.

Mieli pasaulio lietuviai,

sveiki sulaukæ šventø Velykø – gražiausios ir prasmingiausios 
pavasario šventës, ákvepianèios tikëti prisikëlimo stebuklu, 
sujungianèios visa, kas gyva, tikra ir amžina. 

Velykos suartina mus visus, ištirpdo atstumus tarp valstybiø, 
skatina bendrystës ir gerumo jausmà. Jos stiprina laisvës 
pojûtá, suteikia naujø vilèiø ir jëgø, noro dirbti ir kurti. 

Sveikindami atgimstanèià gyvybæ ir bundanèià gamtà, vieni 
kitiems linkëkime atsinaujinimo ir tikëjimo savimi – savo 
idëjomis, siekiais ir galimybëmis. 

Vertinkime ir saugokime tai, kà šiandien turime ir dël ko 
stengiamës kiekvienà dienà. Meile ir dëmesiu apgaubkime 
mums brangius žmones. 

Tegul lietuviškas Velykø margutis šiandien bûna pats 
gražiausias ir stipriausias. 

Šviesiø Jums šventø Velykø!
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DIDYSIS POKALBIS

Į „Draugo” laikraščio korespondentės Aud-
ronės V. Škiudaitės klau simus atsako Lietu-
vos Respublikos Seimo vicepirmininkė Irena
Degutie nė.

– Jūs jau daug metų esate į Seimą renkama ne tik Vil-
niaus Nau jamiesčio rinkėjų, bet ir užsie nio lietuvių. Turite
atstovavimo išeivijai  patirties.  Ar,  Jūsų nuomo ne,  toks
ats tovo Seime rinkimo būdas – visi užsienio lietuviai,
Lie  tuvos piliečiai, balsuoja vienoje apygardoje – yra tin-
kamas? Yra pa sigirdę kitokių nuomonių – kad išeivija
balsuotų toje apygardoje, iš kurios yra kilę, arba rinktų vie -
ną atskirą savo kandidatą, nepri ri šant jo prie kurios nors
Lietuvos apygardos. Ką sako Jūsų patirtis?

– Manau, kad esama tvarka nėra gera. Prieš
kiekvienus Lietuvos Res publikos Seimo rinkimus
ir iš karto po jų vis atsiranda užsienyje gyvenančių
mūsų piliečių pasvarstymų ar prašymų dėl to, kad
jie nori turėti savo atstovą Seime, kitaip tariant, siū -
lo įvesti atskirą apygardą, kurioje balsuotų visi už-
sienyje gyvenantys lietuviai. Šis klausimas buvo ne
kar tą nagrinėtas Lietuvos Respublikos Seimo ir Pa-
saulio Lietuvių Bendruo menės komisijos posė-
džiuose (2012 m. komisijos rezoliucijoje buvo pra-
šoma netgi įvesti daugiau nei vieną apygar dą), Pa-
saulio Lietuvių Bendruome nės seime, o taip pat ir
Lietuvos Res publikos Seime buvo teiktos Seimo rin-
kimų įstatymo pataisos, bet joms pritarta nebuvo. 

Mano pačios iniciatyva šis klau simas buvo dar
kartą įtrauktas į paskutiniojo LRS ir PLB komisijos
posėdžio darbotvarkę (2013 m. lapkričio mėn.). Bū-
tent šiais metais Vy riausiosios rinkimų komisijos
suda ryta darbo grupė peržiūrinėja visų Lietuvos
vienmandačių apygardų ri bas, jas ketinant patiks-
linti iki šių me tų pabaigos. Todėl, mano manymu,
kaip tik dabar yra tinkamiausias laikas apsispręsti
– ar turėtume visi kartu, suvieniję pastangas
įsteigti atskirą apygardą užsienyje gyvenan tiems
lietuviams, ar ne.

Minėtame posėdyje komisijos na riams prista-
čiau pranešimą apie kitų Europos Sąjungos valsty-
bių narių patirtį šiuo klausimu ir pasiūliau pri-
imti rezoliuciją dėl siekio įsteigti at skirą apygardą
užsienyje gyvenan tiems Lietuvos piliečiams. 

Mano parengtam rezoliucijos pro jektui komi-
sijos nariai vieningai pritarė. O joje yra įrašyta,
kad: „atėjo laikas imtis realiai įgyvendinti Lietu vos
Respublikos Vyriausybės 2011 m. kovo 30 d. nuta-
rimu Nr. 389 patvirtintos „Globalios Lietuvos” – už-
sienio lie tuvių įsitraukimo į valstybės gyve nimą –
kūrimo 2011–2019 metų progra mos 15.3 punktą:
„Lietuvos Res publikos piliečius užsienyje dalyvauti
politiniame Lietuvos gyvenime ga lėtų skatinti Lie-
tuvos įstatymų nustatyta galimybė sudaryti atski-
ras vien  mandates rinkimų apygardas užsienyje”
ir Lietuvos Respublikos Vy riausybės 2012 m. rug-
sėjo 5 d. nu tarimu Nr. 1099 patvirtinto „Globa lios
Lietuvos” – užsienio lietuvių įsitraukimo į valsty-
bės gyvenimą – kū rimo 2011–2019 metų programos
įgy ven dinimo tarpinstitucinio veiklos plano 1
priedo „Globalios Lietuvos” – užsienio lietuvių įsi-
traukimo į valstybės gyvenimą – kūrimo 2011–2019
metų programos įgyvendinimo 2013–2015 metų tar-
pinstitucinio veiklos plano tikslai, uždaviniai, prie-
mo nės, asignavimai ir jį įgyvendinan čios institu-
cijos” 2.1.2. punkte numa tytą priemonę: „spręsti
užsienyje gy venantiems Lietuvos Respublikos pi-
liečiams skirtų rinkimų apygardų sudarymo klau-
simus ir inicijuoti ati tinkamų teisės aktų pakeiti-
mus”.

Komisijos nariai Rezoliucijoje atkreipia dė-
mesį, kad „Vyriausioji rin kimų komisija yra pa-
skirta atsa kinga už minėtos priemonės įgyvendi-
nimą” ir siūlo „Vyriausiajai rinki mų komisijai
spręsti užsienyje gyve nantiems Lietuvos Respubli-
kos pilie čiams skirtos vienmandatės rinkimų apy-
gardos sudarymo klausimą ir inicijuoti atitinkamų
teisės aktų pakei timus” bei pažymi, kad „Vyriau-

Irena Degutienė: 
,,Mes turime dar labai daug ir ilgai dirbti, kad Lietuva būtų patraukli grįžti”

sio sios rinkimų komisijos siūlymu Lie tuvos Res-
publikos Seimo ir Pasaulio Lietuvių Bendruome-
nės komisijai pri klausantys Seimo nariai yra pasi-
 rengę dar šioje Lietuvos Respublikos Seimo sesijoje
užregistruoti atitinka mą Lietuvos Respublikos
Seimo rin kimų įstatymo pakeitimą”.

– Kaip bendraujate su savo rinkėjais užsienyje ir ko
dažniausiai jie Jūsų prašo, reikalauja, gal ką pataria?

– Aplankyti kiekvieną lietuvių bendruomenę
net ir per kelis metus nėra nei fizinių, nei materia-
li nių ga li mybių, tad su savo rinkėjais bendrauju
internetu, daugiausia elektro niniu paštu. Kai vyks -
tu į koman di ruotes į užsienio valstybes, stengiuo si
į darbotvarkę įtraukti ir susitiki mą su vietos lietu-
vių bendruomene. Štai Jungtinėse Valstijose lan-
kiau si porą kartų eidama Seimo pirminin kės pa-
reigas praėjusią kadenciją, tąkart teko pabendrauti
ir su Čikagos lietuviais.

Klausimų sulaukiu įvairių. Pas ta raisiais me-
tais gal kiek daugiau klausimų, pasiūlymų sulau-
kiau dėl lituanistinio švietimo. Buvo tam tik rų ne-
sklandumų šią funkciją iš Už sienio reikalų minis-
terijos perėmus Švietimo ir mokslo ministerijai,
ne  bu vo skirta pakankamo finansavimo, būta tam
tikro nesusikalbėjimo, bet, atrodo, šiais metais pa-
dėtis jau ge resnė.

Kiti aktualūs klausimai: jau mi nė ta atskira
apygarda, galimybė balsuoti internetu. Užsienio lie-
tuviams aktualios ir tos pačios Lietuvos problemos:
korupcija, nedarbas ir pan.

– Ar, Jūsų nuomone, emigracija yra blogis? Gal yra ir
gerų šio reiškinio pusių?

– Emigracija – išties sudėtingas reiškinys, į
kurį galima žvelgti įvairiai. Aš į emigraciją norė-
čiau žvelgti ne tiek kaip į problemą, bet kaip į gali-
 mybę, kuria pasinaudojo nemaža da lis Lietuvos
žmonių. Žvelgdami iš šios pusės pamatysime, kad
tai – ir galimybė sustiprinti lietuvių bendruo menę.
Prisiminkime istoriją: gau si emigracija vyko ir XIX
amžiaus ant roje pusėje, ir po 1918 metų ne priklau-
somybės paskelbimo. Tačiau tuo met emigravę žmo-
nės vienaip ar ki taip, kiekvienas savitu būdu, prisi -
dė jo prie valstybės ir Lietuvos stipri nimo. Kas grįž-
damas su įgyta neįkai nojama patirtimi, kas siųs-
damas pinigus giminėms ir artimiesiems, kas at-
stovaudamas Lietuvai toje valstybėje, kurioj gy-
vena. Tai vyksta ir šian dien. Emigrantai nepapras-
tai daug prisideda ir prie Lietuvos eko nominės ge-
rovės, ir prie mūsų visuo meninio gyvenimo. Tad

mūsų bendra už duotis: kad šie ryšiai ir šie tiltai bū -
tų stiprūs, kad žinotume, jog jais visuomet galime
vieni kitus pasiekti. Kad jais galėtume grįžti ir pri-
sidėti prie geresnės Lietuvos kūrybos.

Dažnai girdime, ypač iš likusių Lietuvoje, kad į
užsienį lietuviai iš vyksta vien dėl skalsesnio duo-
nos kąs nio, dėl geresnio atlyginimo. Iš da lies yra
taip. Tačiau nuolat susitikdama ir bendraudama su
užsienyje gyvenančiais ir dirbančiais tautiečiais
įsitikinu: daug ką lemia ir vis dar iš sovietmečio
laikų ateinantis ir, de ja, niekaip neišgyvendinamas
nieki namas požiūris į žmogų. Požiūris, pa gal kurį
žmogus tėra tik dėmesio nevertas sistemos sraigte-
lis, kurį galima nustekenti ir sėkmingai pakeisti
ki tu. Prisipažinsiu – mane toks kai ku rių darbdavių
požiūris ir glumina, ir piktina. Neįsivaizduoju, kaip
galima tikėtis sėkmingai plėtoti savo verslą neišsi-
ugdant lojalių ir atsidavusių dar buotojų. O to sie-
kiant nepakanka vien mokėti padorų atlyginimą,
rei kia sudaryti ir kitas sąlygas jaustis darbe tarsi
šeimoje, kur vieni kitus gerbia ir nežiūri iš aukšto.
Bet džiu gina tai, kad ir Lietuvoje atsiranda vis dau-
giau įmonių, kurios savo darbuotojų visapusiškai
gerovei skiria vis daugiau dėmesio. Tai suteikia vil-
ties, kad šiandien išvykusieji atsigręš į Lietuvą ir
sugrįš į tėvynę.

Juolab kad turime ir daug jaunų žmonių, kurie
išvyksta ieškoti, mo ky tis, tobulėti. Lietuva nėra di-
delė ša lis ir ne visos mokslo, darbo sritys yra išplė-
totos. Atviros sienos, kalbų mokėjimas mūsų tau-
tiečiams atveria galimybes tobulėti.

– Ar tinkama nusistovėjusi valstybės politika emig-
racijos at žvilgiu? Ar šioje srityje yra ką keis ti?

– Erdvės tobulėjimui ir naujoms idėjoms šioje
srityje niekada nebus per mažai. Man patiko moks-
lininko airio Kingsley Aikins  mintis, kad į „emig-
ravusius piliečius reikia žvelg ti ne kaip į prara-
dimą, o kaip į turtą” ir kad „šiuolaikinės technolo-
gijos ir komunikacijos esmingai keičia se nąją emig-
racijos sampratą”. Ir kad bet kurios didelę diasporą
turinčios valstybės vyriausybė santykiuose su dias-
pora turi būti „labiau palengvintojas  (angl. facili-
tator), nei vykdytojas”. Anot K. Aikins, emigrantai
tam pa kritiškai svarbiu šaltiniu pasau li nė je „protų
kovoje”, suteikiantys kon kurencinį pranašumą ša-
lims, ži nančioms, kaip išlaikyti ryšį ir įtrauk ti dias-
porą į šalies gerovės kūrimą. 

Daug talentingų tarptautinę pa tirtį sukaupu-
sių lietuvių verslinin kų, mokslininkų bei kultūros

Irena Degutienė (d.)  ir Hillary Clinton                                                                Nuotrauka iš asmeninio I. Degutienės archyvo

Nukelta į 11 psl.
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TELKINIAI

SOUTHFIELD, MI

Sėkmingas priešvelykinis renginys

REGINA JUŠKAITĖ-ŠVOBIENĖ

Dievo Apvaizdos lietuvių parapijoje, Southfield, MI, Lietuvos Dukterų draugi-
jos Detroito skyriaus narės, va dovaujamos šios draugijos pirmi nin  kės Ra-
munės Mikailienės ir vice pir mininkės Susanos Bubnelienės, ba landžio 13

d., Verbų sekmadienį, su  ruo šė pyragų, tortų, pyragaičių, grybukų, margučių, ban-
delių su laši nu kais  ir namuose gamintų sūrių išpardavimą. Stalai buvo gražiai pa-
puošti pavasariniais „kačiukais”, gvazdi kais ir žalumynais. Pyragų stalą pa gyvino
spalvingi margučiai, viščiu kai ir zuikučiai. Renginys buvo labai sėkmingas ir pel-
ningas (suau kota arti 1,000 dol.). Draugija džiaugiasi, kad galės toliau tęsti labdaros
veiklą – padėti dviem šeimoms Lie tuvoje. Lanky tojai pasinaudojo šia proga nusi pirkti
priešvelykinių skanėstų. Viskas buvo parduota vos per porą valandų! 

Apsilankiusieji svečiai ir parapijiečiai smagiai praleido sekmadienio popietę,
džiaugėsi savo pirkiniais.  Lie tuvos Dukterų draugijos Detroito skyriaus pirmininkė
Ramunė Mikai lienė ir valdyba dėkoja visiems už gau  sų apsilankymą, paaukotus py-
ragus, tortus, sūrius, margučius, grybu kus, pinigines aukas ir nuolatinę pa ramą šiai
labdaros draugijai!

Iš kairės: Phyllis Zywicka, Patt Kaunelis, LDD pirmininkė Ramunė Mikailienė, Rūta Baublys,  Susanne Bubnelis, Vandutė Šiur-
kutė-Shottroff ir Millie Grigarienė.

KOTRINA KAJOKAITE 
IR 

BORISAS DRALYUKAS

Balandžio 5-osios, šeštadienio va-
 karą, Los Angeles Lietuvių Ben-
druo menės nariai susirinko Šv.

Kazimiero parapijoje į vieno veiksmo
spektaklio „Smėlio dėžė” premjerą.
Programa skelbė, kad vaidinimas skir-
tas suaugusiems, tačiau nesunku buvo
nuspė ti, kad du teatro grupės „Just mil-
lin’ around” aktoriai – Justina Braz-
džio nis ir Amandas Ragauskas – vai-
dins mažus vaikus. Turėdami tai gal-
voje, žiūrovai galėjo tikėtis gyvybingo
ir linksmo pasirodymo. Pirmoje va-
karo dalyje šie lūkesčiai išsipildė, ta-
čiau nekaltuose vaikų žaidimuose ne-
tru kus išniro grėsminga potekstė, ir
žiū rovams teko susidurti su netikėtu
įvy kių posūkiu.

Platesnė Justinos Brazdžionis pje-

sės prasmė buvo nujaučiama iš anks-
to, dar prieš jai bei Amandui Ra gaus-
kui pasirodant scenoje. Lėtai by rančios
smiltys smėlio laikrodžio pro jekcijoje
už tuščios smėlio dėžės tarsi kvietė žiū-
rovus galvoti simboliškai apie tai, ką
jie pamatys, pri si minti, kad vaikai
nelieka vaikais amžiams, kad naivu-
mas netrukus atveria ir kitos patirties
vartus. Idėja jau buvo pasėta, tačiau tai
buvo tik idėja. Kai Brazdžionis ir Ra-
gauskas išėjo į sceną ir su didele ener-
gija bei humoru pradėjo vaidinti, žiū-
rovams iš galvų kaip mat išdulkėjo vi-
sos min tys apie ateitį, jie pasidavė šių
dviejų vaikų charizmai. Abu protago-
nistai valingi ir ryžtingi, tačiau ir la-
bai skir tingi. Mergaitė atrodė esanti
svajoklė, iš vaikų darželio norinti iš-
trūkti į suaugusiųjų pasaulį, kuriame
apstu kitų darželių, suskirstytų pagal
žmonių pareigas ir pomėgius. Ber niu-
 kas – kur kas didesnis realistas, kuris
sunkiai, bet geranoriškai pasi duoda
mergaitės išgalvotiems žaidimams.
Šiai spontaniškai draugystei augant,
dviems vaikams rezgant isto rijas, flir-
tuojant ir ginčijantis, mes pradedame
nujausti, kokia link me for muojasi jų

LOS ANGELES, CA

Smėlio dėžė: kur baigiasi vaikystė 

Igno Grumslio nuotraukos

V. Šiurkaitė-Shottroff.
Ramunės Mikailienės nuotraukos



charakteriai, kas jie yra ir kuo gali tap-
ti ateityje. Amando Ragausko įkūnytas
berniu kas yra tvarkos mėgėjas, jo sva-
jonė – tapti šio darželio auklėtoju, kad
ga lėtų pats sugalvoti taisykles; Justi-
nos Braz džionis vaidinama maža mer-
gai tė fantazuoja apie kitus darželius,
ku rie yra toli nuo šios smėlio dėžės, ji
tarsi stumia mažąjį berniuką už jo nu-
sibrėžtų komforto ribų.

Kaip ir dera vaikams, jie žaidžia
suaugusius – eina į pirmąjį pasima ty-
mą, tuokiasi, sukuria šeimą (du gu mi-
niai kamuoliai spektaklio herojams at-

stoja vaikus). Tačiau, kaip nu tinka ir
suaugusiųjų gyvenime, šių vaikų min-
tys ir vizijos dažnai nesutampa, jų iš-
galvotos šeimos  komiš kos nesėkmės
atspindi daugelį suaugusių žmonių
sąjungų tragiškas ne gandas. Vis dau-
giau ir daugiau rea laus mūsų pasaulio
atspindžų mato me dviejų vaikų žaidi-
muose, kol galiausiai tiedu pasauliai
susitinka. Spektaklio kulminacija pa-
siekiama tuo met, kai vaikai palieka
smėlio dė žę, ir sceną užpildo filmuoti
karo vaiz dai. Ten, už smėlio dėžės, už-
tem dytoje scenoje, mūsų vaikai susi-
tinka vėl, tačiau dabar jie jau suaugę,
kone radikaliai, tačiau įtikinamai pa-
si keitę. Turbūt visiems topteli mintis,
kad du nauji herojai gali būti tie pa tys
vaikai, kuriuos ką tik stebėjome smė-
lio dėžėje, o galbūt jie visai kiti žmonės,
kurie susitiko pirmą kartą kitoje, ki-
tokioje smėlio dėžėje? Kiek vienam
žiūrovui suteikiama galimybė pa-
mąstyti apie tai, kada baigiasi vai-
kystė, kada formuojasi mūsų asme ny-
bė, kaip ir kur pirmą kartą patiriame
daugelį žmogiškų emocijų. Ar tai visą
gyvenimą trunkantis pro cesas? O gal
tai nutinka jau ankstyvoje vaikystėje,

smėlio dėžėje?
Spektakliui pasibaigus aktoriai

buvo pasveikinti ilgais plojimais. Jus-
 tina Brazdžionis skyrė šį pasiro dymą
Ukrainos vaikams. Jaudinantis ir iš
tiesų savalaikis gestas turėtų mums vi-
siems priminti, kad tai, kas vyksta
šiandien, deja, yra ganėtinai toli nuo
nekalto vaikų  žaidimų  smė lio  dėžė-
je.
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LAIMA APANAVIČIENĖ

Tie, kas praėjusių metų pabaigoje lankėsi Lietuvių
Fondo suruoštame Rudolfo Budgino koncerte iki šios
dienos mena šį puikų charizma tišką atlikėją. Pia-

nistas virtuozas, su koncertais aplankęs ne vieną pasau lio
šalį, puikiai žinomas amerikiečių muzikos žinovų, tą vakarą
savo meist riškumu sužavėjo ir mus, lietuvius. Ir štai ma-
tome plakatus, kurie skelbia, jog R. Budginas vėl kon cer-
 tuos Čikagoje. Ar pianistui taip pa tiko Čikagos žiūrovai, kad
jis vėl po pusmečio iš Californijos atvyksta koncertuoti į Či-
kagą? Ką gali žinoti, gal ir taip… Bet yra ir kita labai svar-
bi priežastis – šį kartą Rudolfas vi sus kviečia į labdaros kon-
certą. Kon certo metu surinktos lėšos bus skirtos Mar quette
Parko Švč. Mergelės Marijos Gi mimo parapijos baž nyčiai
paremti. 

Kaip kilo ši mintis? Kartą į vieną Čikagos lietuvių Ro-
tary klubo susi rin kimą atvyko dabartinis Švč. Mer gelės Ma-
rijos Gimimo parapijos klebonas Jaunius Kelpšas. Žodis po

žo džio ir rotariečiai išgirdo apie Mar quette Parko bažny čią
slegiančias problemas. Jau ne pirmus metus girdisi pavo-
jaus varpai: gražiausia išei vijos lietuvių šventovė – Švč. M.
Ma rijos Gimimo bažnyčia – ant praradimo slenksčio, ją sle-
gia didžiulės fi nan sinės problemos. Žinoma, tos problemos
neatsirado per vieną die ną, bet spręsti jas reikia dabarti-
niam parapijos klebonui Jauniui Kepšui,  2000-ai siais pra-
dėjusiam čia tarnauti admi nistratoriumi, ir, žinoma, vi-
 siems pa ra pijiečiams, kurie nori iš laikyti vie nintelę Čikagos
apylinkėse veikian čią lietuvišką parapiją, stovinčią Li thua-
nian Plaza vardu 1970 m. pa va dintoje gatvėje.

Ne paslaptis – lietuviškos parapijos JAV nyksta, o juk
1941 metais jų buvo net 124 (pirmoji JAV lietuvių katalikų
parapija buvo Šv. Jurgio pa rapija, įkurta 1891 m. kovo 30 d.
She nandoah miestelyje, Pennsylvani joje). Štai ir netolimoje
kaimynystėje nuo Marquette Parko bažnyčios esanti Švč.
Mergelės Marijos Nekaltojo Pra sidėjimo parapija, šiemet
šven čianti savo šimtmetį, taip pat buvo
įsteigta lietuvių. Deja, ji jau seniai
nebe lietuviška parapija. Buvusioje
lietuvių baž nyčioje pamaldos vyksta is-
panų kalba ir tik sekmadieniais nedi-
delė saujelė lietuvių susirenka pasi-
melsti lietuviškai. O kiek tokių para-
pijų vi siškai išnyko, kiek lietuviškų
bažny čių nugriauta? To priežastys
įvairios. Viena jų – lietuviams išsike-
liant, jų vieton atsikelia kitataučiai.
Kai jie sudaro daugumą, jiems atiten-
ka ir parapijos.

Tada rotariečiai ir nusprendė – rei-
 kia kažką daryti. Gimė mintis su-
 rengti labdaros koncertą ,,Po angelo
sparnu”, o jo metu surinktas lėšas
skir ti bažnyčiai paremti. 

Klausantis tokių liūdnų kalbų
graudu ne tik dėl to, kad gali būti už-
 daryta pati lietuviška parapija, bet ir
dėl to, kad prarasime lietuvišką ar chi-
tektūrinį paminklą, kuriuo tikrai ga-

lime didžiuotis. Rotariečiai savo ren giniu nori atkreipti žmo-
nių dėme sį į nuostabų lietuvių kultūros pavel dą šioje At-
lanto pusėje. Jie įsitikinę, kad praėjusio šimtmečio viduryje
pastatytą pastatą būtina išsaugoti. Architekto Jono Mulo-
ko suprojektuota bažnyčia kvėpuoja lietuviškumu: baž-
nyčios bokštai primena lietuviš kų kryžių koplytėles ar var-
pines, na vos frontonai, aplenkti lankais, – Lietuvos šventorių
bromas (vartus). O ar neprimena Lietuvos centrinės navos
lange kryžius, apkaišytas lelijomis?  Ši bažnyčia artima lie-
tuviškai širdžiai, jos dvasia tarsi atkelta ,,iš tų senųjų lie-
tuviškų šventovių, kryžių ir varpinių, kurios šimtme-
čiais puo šė Lietuvos žemę” (V. K. Jonynas. ,,Draugas”, 1954
m. rugsėjo 4 d.).

Savo darbais šią bažnyčią išgar sino ne vienas lietuvis
išeivijos daili ninkas. Čia darbavosi Vytautas Kazi mieras Jo-
nynas, Vytautas Kašuba, Adolfas Valeška, Kazys Varnelis,
Ra mojus Mozoliauskas, Kazys Žoroms kis. Visų jų darbai
taip pat dvelkia lietuviška dvasia. Viskas prasideda nuo įėji-
mo durų: jos neįprastos, siaurėjančios, papuoštos V. K. Jo-
nyno ornamentika, ant išorinių sienų – tau tinė mozaika

(pvz., „Mindaugo karūnavimas”). Vi-
duje visus pakeri V. K. Jonyno vitražai
bei to paties auto riaus puiki, lietuviš-
ka ornamentika, virš rožinio lango –
kenčiantis Lietuvos simbolis – Septy-
nių Kala vijų Madona (R. Mozoliaus-
kas),  Ma donos papėdėje – Lietuvos Vy-
tis (V. Kašuba). Negalima nepastebėti
ir tapybos darbų – dailininko Kazimie -
ro Žoromskio ,,Kristaus kančia”  ir se-
se lės Mercedes ,,Marijos apsireiškimas
Šiluvoje”.

Žinoma,  šios lietuviškos bažny-
 čios gal ir nebūtų, jei nebūtų buvę už-
 sakytojo, tuometinio klebono Jurgio
Paškausko-Paškaus, leidusio sukurti
šventovę lietuviška dvasia. 1955 metų
birželio 13 dienos ,,Drauge” vysku-
pas   Vincentas  Brizgys  rašė:  ,,Kan.
Paš  kauskas savo parapijoje kuria šven-
tovę, kurią pavadinti tik neeiline bū -
tų per maža. Ji bus minima ir ben drai
Amerikos ir lietuvių tautos me no is-
torijoje”. Apie šios bažnyčios ori gina-
lumą bei įdomumą ne kartą rašė ir
amerikietiškoji spauda. Kad 1957 m.
rugpjūčio 15 d. Čikagos kardinolo Sa-

muel Stich pašventinta bažny čia graži, moderni, laiko ne-
paveikta išliko iki šių dienų, didelis mūsų lie tuvių daili-
ninkų nuopelnas, na ir, ži noma, visų parapijiečių, kurie ši-
tiek metų ją puoselėjo, lankė, joje meldėsi.

Turint lietuvišką parapiją, kur įvairioms bangoms su-
darytos sąlygos bendrauti ir išsaugoti lietuvišką tapa-
 tybę, spręsti praktinius klausimus, reikia dėti visas pas tan-
gas, kad jos neprarastume. Tad rotariečių suma ny mas su-
ruošti žinomo visose JAV pianisto R. Budgino koncertą ir
pri sidėti prie parapijos išlikimo, vertas padėkos.  O mums
visiems belieka tik nueiti į šį išskirtinį ir vienintelį labda -
ros-paramos koncertą ,,Po angelo sparnu”. Koncertas vyks
balandžio 26 d., šeštadienį, 6 val. v. Švč. Mergelės Marijos
Gimimo bažnyčioje, 6812 South Washtenaw Ave., Chicago,
IL 60629. Negalintys ateiti į koncertą ga li atsiųsti čekius tie-
siai bažnyčiai (me mo: Nativity BVM church) ir siųs ti
aukščiau nurodytu adresu.  Malo niai lauksime Jūsų.

Labdaros koncertas lietuviškai bažnyčiai išsaugoti

Pianistas Rudolfas Budginas

Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčia.
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Čikagos ,,Inter” klubui atstovaujanti lietuvaitė
tapo rezultatyviausia rankinio turnyro žaidėja

Per penkerias rungtynes įmetusi 30 įvarčių,
,,Inter” komandos kapitonė Jolanta Ku-
nickaitė tapo rezultatyviausia rankinio tur-
nyro žaidėja

Čikagos ,,Inter” moterų ranki-
nio komanda, kurios garbę
gynė ir Čikagos lietuvė Jolanta

Kunickaitė, iš kasmetinio rankinio
tur nyro West Pointe (NY) grįžo pasida -
bi nusi auksiniais medaliais.

,,Laura Walker Memorial” ranki-
nio turnyre ,,Inter” rankininkės įvei-
kė visas varžoves. Pogrupio varžybo-
se čikagietės 25:8 nugalėjo New Jersey
,,Ocean”, 25:5 – Šiaurės Karolinos uni-
versiteto komandą ir 16:9 – Bostono
ran  kininkes.

Kitą varžybų dieną, pusfinalio
varžybose, ,,Inter” merginos 19:12 nu-
galėjo ,,Lewis” komandą iš Kanados, o
finale vėlgi susigrūmė su ta pačia
Bos  tono komanda. Šįkart su ja kovoti
bu vo kur kas sudėtingiau, tačiau visą
laiką turėjusios nežymų pranašumą
,,Inter” rankininkės išsaugojo perga-
lingą rezultatą iki rungtynių pabaigos
ir dar kartą įveikė varžoves – 13:11.

Kartu su ,,Inter” komanda čem-
pione tapo ir lietuvaitė Jolanta Ku-
nickaitė. Nuo pat Čikagos moterų ran-
kinio klubo įsikūrimo pradžios šioje
komandoje rungtyniaujanti koman-
dos kapitonė tapo rezultatyviausia šio
turnyro žaidėja. Per penkerias rungty -
nes buvusi Lietuvos rankinio rinktinės
žaidėja įmetė 30 įvarčių. Tiek pat įvar-
čių (per 4 rungtynes) analogiškame
turnyre Jolanta pelnė ir prieš dvejus
metus ir taip pat buvo pripažinta re-
zultatyviausia rankininke.

,,Jaučiuosi laiminga, kad vis dar

N. Stauskas dalyvaus NBA naujokų biržoje

Lietuvių kilmės kanadietis Nic-
kas Stauskas paskelbė, jog da-
lyvaus 2014 metų Šiaurės Ame-

rikos Nacionalines krepšinio aso-
ciacijos (NBA) naujokų biržoje. 

20-metis, 198 cm ūgio atakuojan-
tis gynėjas pripažintas geriausiu
2013/2014 m. sezono NCAA krepši-
ninku, kuris taip pat nuskynė „Big
Ten” lygos geriausio žaidėjo prizą bei
pa teko į pirmąjį „All-America” žai-
dėjų penketuką. Tokio aukšto įverti-
nimo JAV iki šiol nebuvo pasiekęs nė
vienas lietuvių kilmės krepšininkas. 

N. Stauskas sudomino ne vieną
NBA klubą, kurie tikisi prisivilioti
Michigano „Wolverines” komandos
antrakursį į savo gretas. Kanados
lietuviui krepšinio specialistai prog-
nozuoja aukštą I rato (16–19 numerio)
šaukimą birželio 26 d. vyksiančioje
NBA naujokų biržoje.

Šį sezoną NCAA čempionate
snaiperis vidutiniškai rinko po 17,5
taško, atkovojo po 2,9 kamuolio bei at-
liko po 3,3 rezultatyvaus perdavimo.
Michigano universitete rungtynia-
vęs lietuvių kilmės kanadietis NBA komandų skautus žavi savo nuostabiu su-
gebėjimu atakuoti krepšį iš toli. Dvidešimtmečiui krepšininkui ESPN žurnalistas
Chad Ford šiemet numato vietą pirmajame biržos rate. „Jis galėtų tapti NBA žai-
dėju. Stauskas yra ne tik metikas. Puolėjas taip pat yra atletiškas ir taškus gali
rinkti kitais būdais”, – minėjo Ch. Ford.

Viena didžiausių JAV krepšinio skautingo agentūrų „Draft Express” prog-
nozuoja, jog 2014 m. NBA naujokų biržoje N. Stauską septynioliktuoju šaukimu
turėtų pakviesti Phoenix „Suns” klubas. 

„Aš nuo aštuonerių metu svajoju žaisti NBA. Tai yra mano gyvenimo tiks-
las, tad apie tai galvoju gan dažnai”, – neseniai JAV žiniasklaidai akcentavo N.
Stauskas. 

galiu varžytis su dvigubai jaunesnėmis
žaidėjomis ir būti viena iš geriausių
JAV rankininkių” – ,,Amerikos lietu-
 viui” sakė patyrusi  40-etė  rankinin-
kė.

Po mėnesio, gegužės 17–19 dieno-
mis, Reno mieste, Nevados valstijoje,
vyks JAV rankinio čempionatas, ku-
riame ,,Inter” moterų rankinio ko-
manda gins praėjusiais metais iško-
votą čempionių titulą. Kartu su J. Ku-
nickaite į šias varžybas vyks dar vie-
na lietuvaitė Gita Stankevičius, o ,,In-
ter” vyrų komandai atstovaus Justas
Dambrauskas.

Lietuvių kilmės N. Stauskas turėtų papildyti
NBA komandų gretas

,,Atlantic Express” tinklininkai – 
penktą kartą ALTL čempionai!

Amerikos lietuvių tinklinio ly-
gos (ALTL) 8-ojo sezono nuga-
lėtoja tapo ,,Atlantic Express”

komanda. Balandžio 13 d. Pasaulio
lietuvių centre Lemonte vykusiose fi-
nalinėse rungtynėse ji rezultatu 3:1
(23:25, 25:16, 25:19, 25:23) nugalėjo ant-
rą kartą finale kovojusius ir sidabro
medalius laimėjusius ,,Panevėžio”
tinklininkus. ,,Atlantic Express” tink-
lininkai ALTL čempionų taurę iško-
vojo po metų pertraukos. Tituluo-
čiausia išeivijos lietuvių tinklinio ko-
manda ALTL čempione tapo penktą
kartą.

Palaikomi gausių ir triukšmin-
gų sirgalių, lemiamas rungtynes ge-
riau pradėjo ,,Panevėžio” tinklininkai,
tačiau patyrę varžovai jau kitoje par-
tijoje įrodė, kad nesiruošia lengvai
pasiduoti. Laimėję dvi partijas, ,,At-
lantic Express” tinklininkai įsiveržė į
priekį – 2:1. Panevėžiečiai atkakliai
stengėsi išlyginti rezultatą, tačiau
rungtynių pabaigoje geriau žaidė ir
mažiau klaidų padarė ,,Atlantic Ex-
press” komanda, po šios pergalės iš-
kėlusi ALTL čempionų taurę.

ALTL čempionais tapo šie ,,At-
lantic Express” tinklininkai: Kąstytis
Latvys, Vytautas Tirevičius, Justas
Pagojus, Konstantinas Archipovas,
Vitalijus Mykolaitis, Chris Toth.

Beje, šiame sezone abi finalo da-
lyvės, rungtyniaudamos tarpusavyje,
pasidalino po pergalę: pirmojo rato su-
sitikime 3:0 stipresni buvo panevėžie-
čiai, o atsakomojoje kovoje tokiu pat re-
zultatu 3:0 pergalę šventė ,,Atlantic Ex-
press” tinklininkai.

Trečiąją vietą ir bronzinius me-
dalius iškovojo ,,Gubernijos” vyrai, ku-
rie 2:0 (25:15, 25:23) nugalėjo ,,Smūgio”
komandą. Penkti liko ,,Šiaulių” tink-

Geriausias ALTL sezono žaidėjas – ,,Pane-
vėžio” komandos tinklininkas Edvinas Ka-
ralius (k.) su savo tėveliais – ALTL sekreto-
re Evelina ir taip pat vicečempionu tapusiu
Arūnu.

lininkai, rezultatu 2:0 (25:20, 25:21) pa-
laužę ,,Pilėnų” šešetuką. Įdomu tai,
kad tokiose pačiose pozicijose visos
ALTL komandos buvo ir po regulia-
riojo sezono varžybų, prieš praside-
dant atkrintamosioms varžyboms.

Geriausiu ALTL sezono žaidėju
(MVP) pripažintas vicečempionų –
,,Panevėžio” komandos tinklininkas
Edvinas Karalius. Taip pat buvo iš-
rinkti geriausi žaidėjai atskirose ko-
mandose. Jais tapo: Chris Toth (,,At-
lantic Express”), Raimondas Adike-
vičius (,,Panevėžys”), Edvinas Šilins-
kas (,,Gubernija”), Renoldas Rutkūnas
(,,Smūgis”), Jonas Petraitis (,,Šiau-
liai”) ir Tomas Klova (,,Pilėnai”). 

2013–2014 m. sezono ALTL čempionai   – ,,Atlantic Express”  tinklininkai   su  savo sirga-
liais.

Lietuvos ledo ritulininkai perga-
le pradėjo Vilniaus ,,Siemens”
arenoje vykstantį pasaulio čem-

pionato I diviziono B grupės turnyrą.
Mūsų šalies atstovai sekmadienį 4:0
(1:0, 0:0, 3:0) nugalėjo Olandijos ko-
man  dą.

17-ąją min.  turnyro šeimininkus į
priekį išvedė Donatas Kumeliauskas, o
trečiajame  kėlinyje  pasižymė-jo Pau-
lius Gintautas (46 min.), Dainius Zubrus
(56) ir  Mindaugas Kieras  (60).

Lietuviai į vartus metė 32 kartus,
o olandai – 23.

Kitose sekmadienio rungtynėse
Kroatijos rinktinė 4:0 įveikė Didžiosios
Britanijos ledo ritulininkus, o Lenki-
jos komanda 7:0 nugalėjo Rumunijos at-
stovus.

Turnyro nugalėtoja iškops į I di-
viziono A grupę, o paskutinę vietą už-
imsianti ekipa iškris į II diviziono A
grupę.

Eltos info

Lietuvos ledo ritulininkai pergale pradėjo 
pasaulio čempionatą
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Priesaikos iškilmės Gedimino pilies bokšte. Martyno Ambrazo (ELTA) nuotr.

LIETUVA IR PASAULIS

Ukraina pradėjo vykdyti Ženevos susitarimus 

Washingtonas (ELTA) – Rusijai
gresia padariniai, jeigu Maskva ne-
vykdys įsipareigojimų, išplaukiančių iš
Ženevoje sudarytų susitarimų dėl Uk-
rainos. Tai  pareiškė JAV Valstybės
departamento atstovė Jen Psaki. Kartu
ji pažymėjo, kad Ženevos susitarimų
realizavimo terminai nenumatyti.

Pasak valstybės departamento at-
stovės, Washingtone tebesvarstoma,

kam iš oficialių Rusijos asmenų pri-
reikus gali būti taikomos Amerikos
sankcijos.

J. Psaki taip pat pareiškė esanti įsi-
tikinusi, kad Rusija turi galimybę da-
ryti poveikį federalizavimo šalinin-
kams Ukrainos rytuose ir todėl priva-
lo padėti įgyvendinti Ženevos susitari-
mus.

Kijevas (ELTA) – Ukraina pa-
skelbė nuginklavusi pirmuosius se-
paratistus. Vidaus reikalų ministras
Arsenijus Avakovas Kijeve pareiškė,
kad Luhansko mieste be kraujo pra-
liejimo sulaikyti trys vyrai su kul-
kosvaidžiais. 

Žytomyro mieste šalies šiaurėje,
Ukrainos slaptosios tarnybos SBU duo-

menimis, „Dešiniojo sektoriaus” nariai
atidavė 21 dėžę su padegamaisiais už-
taisais. Šie ultranacionalistai dalyva-
vo nuverčiant nuo valdžios prezidentą
Viktorą Janukovyčių. Remiantis Že-
nevoje pasiektu susitarimu, nusi-
ginkluoti turi ir šie „nelegalūs vy-
riausybės kovotojai”. 

Kijevas (ELTA) – Kijevas ėmėsi
veiksmų, dėl kurių susitarė balandžio
17 d. Ženevoje vykusiame susirinkime:
aktyvi antiteroristinės operacijos fazė
pristabdyta, o šalies ministrų kabine-
tas parengė įstatymo dėl masinių ne-
ramumų dalyvių amnestijos projektą. 

URM pabrėžia, kad aktyvi antite-
roristinės operacijos fazė – pagrindiniu
šios tikslu laikoma apsauga nuo gink-
luotų separatistų ir civilių gyventojų
apsauga.

Taip pat Ukrainos ministrų kabi-
netas neeilinio posėdžio balandžio 17 d.
metu priėmė potvarkį dėl valdžios de-
centralizavimo ir atitinkamų pataisų
šalies Konstitucijoje aptarimo. „Pagal
šį dokumentą ministrams ir kitų (...)
valdžios organų pareigūnams nurodo-
ma iki 2014 metų spalio 1 d. aptarti ga-

limas Konstitucijos pataisas”, – teigia
Ukrainos URM.

Kiek anksčiau Ukrainos ministrų
kabinetas patvirtino vietinės savivaldos
ir teritorinės valdžios organizacijos
reformas – šalyje norima decentrali-
zuoti valdžią, gerokai išplėsti teritori-
nių bendruomenių įgaliojimus, pa-
keisti sričių bei rajonų valdymo siste-
mą.

Taip pat Ukrainos vyriausybė pa-
rengė įstatymo projektą dėl masinių ne-
ramumų dalyvių rytinėse srityse am-
nestijos – ši bus taikoma tiems protes-
tuotojams, kurie sudės ginklus ir grą-
žins valdžiai užimtus administraci-
nius pastatus. Tiesa, net ir tokiu atve-
ju amnestija bus netaikoma asmenims,
kurie įtariami vykdę sunkius nusikal-
timus.

Kuo pasitikima labiausiai ir mažiausiai? 

Vilnius (Bernardinai.lt) – Ukrainos
Donecko miesto žydų bendruomenėje
tvyro baimė, nes ginkluoti vyrai žydų
Velykų proga dalino skrajutes, kuriose
iš vietinių žydų buvo reikalaujama
naujojoje prorusiškoje valdžioje užre-
gistruoti savo religiją ir turtą arba jų
laukia deportacija ir pilietybės neteki-
mas. Registracijos reikalaujama iš visų
žydų vyresnių nei 16 metų.

Skrajutėje išdėstytas reikalavimas,
kad Donecko žydai pateiktų detalią in-
formaciją apie jiems priklausantį tur-
tą. To nepadarius, grasinama pilietybės
netekimu, deportacija ir turto konfis-

kavimu.
Donecko srityje iš viso gyventa 4,3

mln. žmonių, o tai yra 10 proc. visų Uk-
rainos gyventojų. Regione, kur sutelk-
ta didžioji dalis Ukrainos sunkiosios
pramonės, gyvena 17 tūkst. žydų.

Skrajutė, kurią pasirašė vadina-
mosios Donecko liaudies respublikos
vyriausybės, valdomos separatistų, va-
dovas Denisas Pušilinas, buvo dalijama
netoli Donecko sinagogos, o vėliau ir ki-
tose miesto vietose. Skrajutė buvo pa-
rašyta rusų kalba, o ant jos buvo at-
spausdinti Rusijos ir Donecko liaudies
respublikos ženklai.

JAV įspėjo Rusiją dėl Ženevos susitarimų nevykdymo

Ukraina nuginklavo pirmuosius separatistus

Donecko žydams – grasinimai deportacija

Parengė Vitalius Zaikauskas

Vilniuje prisiekė 60 naujų šaulių

Vilnius (BNS) – Iš „Lietuvos ryto”
skelbiamų „Vilmorus” balandį vyk-
dytos apklausos rezultatų matyti, jog
pasitikėjimas bažnyčia padidėjo nuo
55,6 iki 57,7 proc., „Sodra” – nuo 49 iki
52,4 proc, švietimu – nuo 48,3 iki 50
proc., kariuomene – nuo 51,2 iki 53,6
procento.

Priešpaskutinėje vietoje yra Sei-
mas – juo pasitiki 7,3 proc, nepasitiki
– 59,9 proc. Trečioje nuo galo pozicijo-
je yra Vyriausybė – ja pasitiki 21,2
proc., nepasitiki 34,4 proc. (buvo ati-

tinkamai 18,8 ir 38,6 proc.).
Tuo tarpu tarp politikų populia-

riausia išlieka Prezidentė Dalia Gry-
bauskaitė. Pagal Lietuvos naujienų
agentūros ELTA ir Lietuvos-Didžio-
sios Britanijos rinkos ir viešosios nuo-
monės tyrimų kompanijos „Baltijos ty-
rimai” atliktą apklausą ją palankiai
vertina 67 proc. apklaustųjų, nepalan-
kiai – 27 proc. Antroje vietoje – ka-
denciją baigęs Prezidentas Valdas
Adamkus (atitinkamai 66 ir 21 proc.).

Bus iškilmingai minimas Vilniaus 
išvadavimas iš Rusijos imperijos

Vilnius (kam.lt) – Šią savaitę bus
iškilmingai minimos Vilniaus išva-
davimo iš Rusijos imperijos 220-osios
metinės.

Ta proga balandžio 23 osios vaka-
rą Katedros aikštėje žiūrovai pamatys
Vilniaus išvadavimo trumpą insceni-
zaciją, virš Valdovų rūmų kariai iškels
istorinę Lietuvos vėliavą ir griaudės is-
torinių artilerijos pabūklų salves. 

Kaip pažymi Krašto apaugos mi-
nisterija, 1794 metų balandžio 23 d. iš
Vilnių užėmusios Rusijos imperijos
2800 karių įgulos miestą atkovojo kiek

daugiau nei 1 000 Lietuvos karių ir
ginkluotų Vilniaus gyventojų.

Vilniaus išvadavimo iš Rusijos
imperijos įgulos operacijai vadovavo
Vilniaus karo inžinerijos mokyklos
viršininkas pulkininkas Jokūbas Ja-
sinskis.

1794 metų sukilimo dalyviai Vilnių
prarado rugpjūtį, o Lenkijoje ir Lie-
tuvoje vykusiam sukilimui pralaimė-
jus, 1795 metais Rusija, Prūsija ir Aust-
rija galutinai pasidalijo Abiejų Tautų
Respubliką.

Vilnius (BNS) – Balandžio 18 d. Vilniuje, ant Gedimino kalno, prisiekė 60
šaulių, jie papildė Vilniaus šaulių kuopos gretas.

Priesaikos iškilmės  įvyko minint 24-ąsias Vilniaus šaulių kuopos atsikū-
rimo metines, pranešė Vilniaus šaulių kuopos vadas Mindaugas Balčiauskas.

Tarp prisiekusių naujokų yra verslininkų, teisininkų, ekonomistų, fizikų,
elektronikos inžinierių, valstybės tarnautojų, politikų, žurnalistų.

Iki šiol Vilniaus šaulių kuopoje buvo apie pusantro šimto narių. Penktadienį
prisiekus naujokams, jų skaičius išaugo iki daugiau nei dviejų šimtų.

Susidomėjimas Lietuvos šaulių sąjunga ypač padidėjo prasidėjus Rusijos
agresijai Ukrainoje.

Į Pylimo gatvę grįžo atnaujintas kiaušinis

Mirė Nobelio premijos laureatas G. G. Marquez

Bogota (ELTA) – Po Nobelio lite-
ratūros premijos laureato kolumbie-
čio Gabriel Garcia Marquez mirties
Kolumbijoje paskelbtas trijų dienų vals-
tybinis gedulas. Prie visų valstybinių
pastatų plevėsuos iki pusės stiebo nu-
leistos vėliavos. Visa Kolumbija gedi,
nes ,,mus paliko labiausiai vertinamas
ir mylimas visų laikų tautietis”, trum-
poje kalboje per televiziją sakė Kolum-
bijos prezidentas Juan Manuel San-
tos.

87-erių G. G. Marquez mirė ketvir-
tadienį savo namuose Meksikos sosti-
nėje Mexico, kur gyveno kelis dešimt-
mečius. ,,Šimto metų vienatvės” auto-
rius yra labiausiai skaitomas Lotynų
Amerikos rašytojas. Pastaraisiais me-
tais magiškojo realizmo pionierius, ku-

riam 1999-aisiais buvo diagnozuotas
limfmazgių vėžys, dėl sveikatos prob-
lemų pasitraukė iš viešumos.

Viena rašytojo seserų Aida Garcia
Marquez pareiškė esanti už tai, kad jos
brolis būtų palaidotas gimtojoje Ko-
lumbijoje. Kartu moteris pridūrė, kad
galutinį sprendimą dėl laidojimo vietos
priims G. G. Marquez našlė bei sūnūs. 

Vilnius (ELTA) – Šeštadienį į savo
įprastą vietą Pylimo gatvėje Vilniuje
grįžo atnaujintas kiaušinis. Planuoja-
ma kreiptis į Lietuvos rekordų agen-
tūrą ,,Factum” ir skverelio kiaušinį už-
registruoti kaip didžiausią Lietuvos
margutį.

Iš pradžių margutis buvo Užupyje,
dabartinėje Užupio angelo vietoje. 2003
m. gipsinis 300 kg sveriantis kiaušinis
Pylimo gatvėje buvo užkeltas ant gra-
nito kolonos, su menininkės ir dizai-
nerės Lijanos Turskytės pagalba virto
margučiu, nešančiu pavasarį į sostinę
ir džiuginančiu praeivių akį. Šiandien
margutis simbolizuoja šio senamiesčio
rajono atkūrimą ir atgimimą. Gedimino Savickio nuotr.
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ŠVENTADIENIS DATOS ir SUKAKT YS

Trečia balandžio savaitė
Balandžio 21 d.

– 753 m. pr. m. e. pasak legendos, Ro-
mulas įkūrė Romą.

– 1109 m. mirė Anzelmas Kenterberie-
tis, šventasis, vienas žymiausių viduramžių te-
ologų ir filosofų, laikomas „scholastikos tėvu”
(gimė 1033 m.).

– 2003 m. mirė Eunice Kathleen Way-
mon, penkiolika kartų ,,Grammy” apdovano-
jimams nominuota amerikiečių atlikėja, dai-
nų autorė, aranžuotoja ir žmogaus teisių ju-
dėjimo veikėja (gimė 1933 m.).

Balandžio 22 d.

– 1451 m. gimė Izabelė I, ilgametė Kas-
tilijos ir faktiškai visos Ispanijos valdančioji ka-
ralienė, kartu valdžiusi su savo vyru Ferdinandu
II. Suvienijo ispanų žemes, įtvirtino katalikybę,
įsteigė inkviziciją, išvijo iš šalies žydus ir mau-
rus (m. 1504 m.).

– 1724 m. gimė Immanuel Kant, klasi-
kinės vokiečių filosofijos pradininkas (mirė
1804 m.).

– 1877 m. mirė Tadas Blinda, žemaičių
plėšikų vadas (gimė 1846 m.).

– 1937 m. gimė Jack Nicholson, ameri-
kiečių aktorius, režisierius ir prodiuseris, 3
kartus apdovanotas ,,Oskaru” (nominuotas 12
kartų), 7 kartus gavo ,,Auksinio gaublio” sta-
tulėlę.

Balandžio 23 d.

Šv. Jurgis

Pasaulinė knygos ir autorinių teisių diena

Vokietijoje  nacionalinė alaus diena

Jorė, Jurginės, Ganiklio diena

– 997 m. Baltų žemėse nužudytas pir-
masis krikščionių misionierius Adalbertas Pra-
hiškis.

– 1833 m. mirė Antanas Strazdas, lietu-
vių dvasininkas ir poetas (gimė 1763 m.).  

1906 m. gimė Stasys Barzdukas, JAV Lie-
tuvių Bendruomenės veikėjas, lituanistas
(mirė 1981 m.).

– 1906 m. mirė Povilas Višinskis, lietuvių
rašytojas, spaudos darbuotojas, režisierius, lie-
tuvybės propaguotojas, politinis veikėjas
(gimė 1875 m.).

1898 m. baigė mokslus Petrapilio univer-
sitete, bet egzamino nelaikė, nes nebūtų galė-
jęs dirbti Lietuvoje. Vertėsi privačiomis pamo-
komis. 1899 m. režisavo spektaklį „Amerika pir-
tyje” Palangoje. 1900 m. žandarai padarė kra-
tą jo bute, rado kito, iš pradžių leisto, vėliau at-
šaukto spektaklio plakatų ir iškėlė bylą, bet tik
1903 m. šios bylos pagrindu Rusijos senatas pri-
pažino, kad 1867 m. slapti aplinkraščiai, drau-
džiantys lietuvišką spaudą lotyniškais rašme-
nimis, neturi įstatymo galios.

1900 m., po Vinco Kudirkos mirties, perėmė
„Varpo” ir „Ūkininko” redagavimą. Redakcinė ko-
misija rinkdavosi Vlado Putvinskio dvare Šilo Pa-
vėžupyje. 1900 m. rinko etnografinius daiktus Pa-
ryžiaus parodai. 1902 m. pirmininkavo varpi-
ninkų suvažiavimui Zubovų dvare Aleksandri-
joje. Vienas iš Lietuvos demokratų partijos kū-
rėjų, LDP programos pagrindu tapo 1901 m.
„Varpe” išspausdinta P. Višinskio „Credo”.  

Balandžio 24 d.

Pasaulinė gyvybės diena 

Tarptautinė jaunimo solidarumo diena.

– 1184 m. pr. m. e. graikai, pasinaudoję
Trojos arkliu, užėmė Troją.

– 1731 mirė Daniel Defoe, anglų šnipas,
rašytojas ir žurnalistas. Manoma, kad D. Defoe
pirmasis pradėjo rašyti naudodamas romano
formą (gimė 1660 m.).

– 1915 m. Turkijoje pradėtas armėnų ge-
nocidas. Genocidas truko iki 1918 metų, žuvo
apie 1,5 mln. armėnų.

Balandžio 25

Šv. Morkus

Taikos, sveikatos ir derliaus maldavimų diena.

Daržų diena.

– 1719 m. išleista Daniel Defoe knyga
„Robinzonas Kruzas”.

– 1792 m. įvykdyta pirmoji mirties baus-
mė, naudojant giljotiną.

– 1921 m. gimė Liudas Dambrauskas, žy-
mus rezistentas, politinis kalinys, rašytojas ir
publicistas, technikos mokslų daktaras (mirė
2003 m.).

Balandžio 26

Intelektinės nuosavybės apsaugos diena.

– 121 m. gimė Cezaris Markus Aurelius
Antoninus Augustus, Romos imperatorius
nuo   161 m.,  karvedys,  filosofas,  stoicizmo
ats tovas (mirė 180 m.).

– 1564 m. gimė William Shakespeare,
anglų rašytojas, poetas ir dramaturgas (mirė
1616 m.).

– 1965 m. JAV užpatentuotos sauskel-
nės.

– 1986 metų balandžio 26 dieną po vi-
durnakčio Ukrainoje esančios Černobylio ato-
minės jėgainės inžinieriai planavo atlikti elekt-
ros sistemų bandymą 4–ajame reaktoriuje.
Ban dymas  prasidėjo 1 val. 23 min. vietos lai-
ku. Baigiantis šiai lemtingajai minutei, reak-
toriuje įvyko nekontroliuojamas energijos
pliūpsnis, sukėlęs du galingus sprogimus,
ku rie paskleidė ore mirtinai pavojingų ra-
dioak tyvių medžiagų.

Balandžio 27 d.

Medicinos darbuotojų diena.

– 1521 m. mirė Ferdinand Magellan,
portugalų jūrų keliautojas, atradėjas, tarnavęs
Ispanijos karalystei. F. Magellan pirmasis iš Eu-
ropos vakarų kryptimi pasiekė Aziją, pirmasis
perplaukė Ramųjį vandenyną. Jo pradėta
ekspedicija pirmoji apiplaukė pasaulį, nors pats
jis šios kelionės metu žuvo dabartiniuose Fi-
lipinuose (gimė 1480 m.). 

– 1791m. gimė Samuel Morse, specialios
abėcėlės išradėjas (mirė 1872m.). 

– 1942 m. – Kazys Binkis, lietuvių poetas,
rašytojas, žurnalistas, dramaturgas (gimė
1893 m.).

– 1999 m. mirė Neemija Arbitblatas, Ar-
bit Blatas, Lietuvos žydų tapytojas, skulptorius
(gimė 1908 m.).

Popiežius Pranciškus
„Urbi et orbi”: „Meilė yra stipresnė” 

„Meilė leidžia pražysti vilčiai dy kumoje”, su šiuo „džiugiu tik-
rumu šir dyje” Velykų dieną popiežius Pran ciškus ragino už-
baigti visus ka rus ir priešiškumą pasaulyje, kviesdamas paro-

dyti užuojautą visiems ken čiantiems.
Popiežius kalbėjo iš centrinio Vatikano šv. Petro bazilikos balkono, tra-

diciškai šv. Velykų proga kreipda masis į Romos miestą ir pasaulį – Urbi er
orbi.

Sveikinimą popiežius pasakė pa sibaigus šv. Velykų Mišioms, kuriose
dalyvavo dešimtys tūkstančių maldi ninkų iš viso pasaulio, užpildžiusių
visą šv. Petro aikštę ir Susitaikymo gatvę.

„Kristus prisikėlė, ateikite ir pamatysite: tokia yra geroji naujiena,
mūsų tikėjimo ir mūsų vilties pag rindas”, priminė Pranciškus.

„Jei Kristus nebūtų prisikėlęs, krikščionybė prarastų savo vertę; vi sa
Bažnyčios misija netektų savo po stūmio, kurį iš ten gauna”.

Krikščionys skelbia pasauliui ži nią, kad  „Jėzuje  Meilė nugalėjo ne -
apy  kantą, gailestingumas – nuodė mę, tiesa – melą, gyvybė – mirtį”.

Tad „kiekvienoje žmogiškoje si tuacijoje, paženklintoje trapumo, nuo-
 dėmės ir mirties, Geroji naujiena nėra vien žodis, bet liudijimas veltui duo-
damos ir ištikimo meilės”: tai reiškia išeiti iš savęs, kad sutiktum kitą, būti
šalia gyvenimo sužeisto žmo gaus, dalintis su tuo, kuris stokoja būtiniau-
sių dalykų, likti šalia to, kuris serga ar yra senas ar išstumtas...”

Kiekvieno krikščionio širdyje gyvas džiugus tikrumas: Meilė yra stip-
resnė, Meilė dovanoja gyvybę, Meilė leidžia sužydėti vilčiai dykumoje”.

Popiežius kreipėsi į Prisikėlusįjį:
„Padėkite mums tavęs ieškoti, kad visi galėtume tave susitikti, ži noti,

kad turime Tėvą ir nebesijaustume našlaičiais; kad galėtume tave mylėti
ir garbinti”.

Padėk mums – prašė popiežius – įveikti „bado žaizdą, kurią dar labiau
gilina kariniai konfliktai ir didžiulio masto eikvojimą, prie kurio dažnai ir
mes prisidedame”; „apginti silpnuosius”, ypač vaikus, moteris, senus žmo-
 nes, kurie kartais  yra išnaudojami ir ap leisti; padėti broliams, kurie Gvi-
nė joje, Siera Leonėje ir Liberijoje ken čia nuo epidemijos ar nuo daugybės
kitų ligų, išplitusių dėl kraštutinio skurdo; paguosk – pridėjo popiežius –
tuos, kurie gyvena toli nuo savo artimųjų, „išplėšti” nuo jiems bran gių žmo-
nių, kaip pagrobti kunigai ar pasauliečiai; paguosk emigrantus, kurie pa-
liko savo kraštus vildamiesi geresnės ateities, oraus ir laisvo gyvenimo.

„Meldžiame tave, šlovingasis Jė zau, padaryk, kad liautųsi bet koks ka-
ras, bet koks priešiškumas – dide lis ar mažas, senas ar naujai įsiplieskęs!”

Pranciškus neužmiršo šalių, ku rias kamuoja konfliktai ir nesantaika,
ypač Sirijos, kad tie, kurie kenčia „galėtų gauti būtiną humanitarinę pa-
galbą”. O atsakingos pusės „nebenaudotų jėgos, sėdamos mirtį, ypač prieš
beginklius žmones, bet rastų drąsos sėstis prie taikos derybų stalo, ko taip
ilgai laukiama!“

Ir dar prašė paguosti brolžudiško smurto Irake aukas, palaikyti atku-
 riamas Izraelio ir Palestinos derybas ir kad liautųsi susidūrimai Centro Af-
rikoje, teroristiniai išpuoliai Nige rijoje, smurtas Pietų Sudane, Vene sueloje
prasidėtų susitaikymas.

Paskui išskirtinis dėmesys Uk rai nai: „kad visos suinteresuotos pu sės,
tarptautinės bendruomenės pa laikomos, dėtų visas pastangas už kirsti ke-
lią smurtui ir kurtų, vienybės ir dialogo dvasioje, šalies ateitį”.

Pabaigoje malda už visą pasaulį: „Už visas pasaulio tautas meldžiame
tave, Viešpatie: tu, kuris nugalėjai mirtį, dovanok mums savo gyvenimą, do-
vanok mums savo taiką!”

Vatikano radijas

EPA nuotraukos
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VIDAS J. nEMICKAS, M.D.
KARDIOLOGAS – ŠIRDIES  LIGOS

7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652

Kab. tel. 773–471–3300

ŠirDieS ir KrAUjAGYSliŲ liGOS

ViDAUS liGOS 

AKiŲ liGOS

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

Joliet, IL 60435
Tel. 815–741–3220

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

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

EUGEnE C. DECKER, DDS, P.C.
DANTŲ GYDYTOJAS

Lietuviams sutvarkys dantis už prieinamą kainą 
Susitarimui kalbėti angliškai arba lietuviškai

4647 W 103 St, Oak Lawn, IL
55 E Washington, Ste 2401, 

Chicago, IL
Tel. 708–422–8260 

DAntŲ GYDYtOjAi

DR. RENATA VARIAKOJYTĖ
SKAUSMO GYDYMO SPECIALISTė

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

Nugaros, kaklo, galvos, sąnarių bei kitų
skausmų gydymas

SKAUSMO GYDYMAS

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

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

Chicago, IL 60638
Tel. 773–229–9965

Valandos susitarus

DR. JOVITA KERELIS
DR. DAIVA BIDVA
DANTŲ GYDYTOJA

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

Tel. 708–598–8101

KARKLO DIEGAS
lietuvių pasaulio istorija

EGIDIJUS ALEKSANDRAVIČIUS

93

Jis, kaip argentinietis, to kios ma-
žios Lietuvos norėjo savo šalyje.
Taip ir savo meilę Argentinai, ir

ištikimybę lietuvybei galėjo ilgiau su-
derinti ir dar palikuoniams it paveldą
pa likti. Įdomiai šiandien atrodo L. Ry-
selio pasikalbėjimai su Argen tinos
Žydų kolonizacijos bendruomenės ly-
deriais. Nors toji bendruomenė spietė
iš Vokietijos bėgančius žydus, tačiau
ir litvakai – lietuviai piliečiai čia ras-
davo naujuosius savo namus. Štai kas
pa aiš kėjo: žydai mano, kad tai geriau-
sias kraštas pasaulyje jų kolonizaci-
jai. 1935 m. jie turėjo jau 13 kolonijų,
kuriose telkėsi apie 30 000 žydų ko-
lonistų, valdžiusių virš 600 000 ha
žemės. Ir, pasirodo, kad toji pasau-
lyje laikoma ne žemdirbių tauta, –
žydai, koloniza cijos darbe Argenti-
noje užima pirmą vietą290. Vokieti-
jos žydų ir litvakų pa vyzdys yra iš-
kalbingas dvejo pai. Viena vertus,
bendras netikėtumas tiems, kurie
žydus matė tikrai ne žem dirbių
tauta. O kita vertus, L. Ryselis litva-
kus turėjo laikyti artimais žmonė-
mis, juk daugelis jų buvo Lietuvos
piliečiai, tad bent jau viena koja sto-
vėjo lietuviško pasaulio pakraštyje.

Nors Argentina atrodė žemdir-
bių-kolonistų rojumi ir gundė viso-
kias lietuvių pasaulio kūrimo uto-
pijas, tačiau viskas čia baigėsi pa-
našiai kaip Šiaurės Ameri koje ir
Brazilijoje. Labai nedaug lietuvių
sukūrė stabilias kaimiškas ben-
druome nes, įsišaknijo į žemę ir su-
jungė atsivežtas iš tėvynės senas tra-
dicijas su naujomis. Daugelio naujo-
sios bangos lietuvių išeivių keliai nu-
vedė į pramoninius priemies čius. Pir-
miausiai jie buvo stiprūs šiauriečiai,
pasirengę dirbti skerdyklų šaldy tu-
vuose. Lietuvių imigrantų padėties
miestuose kontrastai geriausiai atsi-
skleidė Beriso kolonijoje. Čia, skirtin-
gai nuo gausesnio tautiečių būrio Bue-
nos Airėse, monotonija buvo labai
aiški. Pasiremkime amžininko liudi-
jimu:

Argentinoje antroje vietoje po sos-
tinės B. Airese lietuvių yra Berisse. Tai
naujai susikūręs ištisas miestelis 65
klmtr. atstume nuo sostinės, su 30 000
gyventojų, vi sokiausių tautybių. Mies-
telis išaugo dėka įsikūrusioms prie La
Platos upės žiočių didelioms gyvulių
skerdimo, šaldymo, ir konservavimo
įmonėms. Vieta gyventi la bai netin-
 kama. Drėgna, upės suneštas dumb-
las; patvinus kiek upėms, užliejami
daržai ir gatvės. Čia lietuvių yra arti 3
200 žmonių. Beveik visi jie dirba sker-
dyklose  prie sunkiausių darbų. Gy-
vena iš banguotos skardos sukaltuose
2–3 kambarėlių nameliuose. Vasaros
metu tokiuose nameliuose tvankumas
labai di delis. Kanali zacijos nėra. Visi
ne švarumai plūduriuoja „gatvių” (ne-
grįstų) grioviuose, pilnuo se varlių.
Uodų begalės. Dažnai iš vienos šeimos
dir ba ir vyras, ir žmona. Tokios šei-
mos vaikai per dieną palaidi. Teko ap-
 lan kyti vieną darbininko šeimą, ku-
rios 6 metų vaikas kalba tėvams visai
nesuprantama kalba. Abu tėvai dirba
sker dyklose, o vaikas buvo paliekamas
kaimynės – senos turkės – priežiūroje,
tai pastarosios kalbą vaikas dažnai
girdėdamas teišmoko...291

Geriau istorikas nepapasakos. Ste-
bėtinas anos Lietuvos valdininko jaut-
rumas dramatiško likimo mėto miems
tautiečiams lietuviškai vaizduotei vos
užgriebiamo pasaulio pa kraštyje. Be-
riso skerdyklų vieta buvo padiktuota
ne žmonių gyvenimo pato gumo, –
ankstesnių epochų naujakuriai nebūtų
pasirinkę tokios dumblinos pakrantės
– bet skerdienos ruošinių transporta-
vimo į Vakarų Europą eko nominės lo-

gikos. Buenos Airių pramoniniai prie-
miesčiai buvo labiau civilizuoti.

Sostinėje ir kiti pramonės įmonių
darbai buvo populiarūs. Kiek geriau
pra gyveno kokio nors amato jau mo-
 kėję lietuviai: siuvėjai, staliai, techni-
kai, vai ruotojai. Tokiai kategorijai
buvo mokama nuo 4 iki 8 pesų per
dieną (6–12 litų), o pragyvenimo stan-
dartas siekė 1–1,5 peso per dieną vie-
nam asmeniui. Kaip ir prakutusių Bra-
zilijos darbininkų atveju, argentinie-
čiai lietuviai laikėsi gana vi dutiniš-
kai:

Bendrai, lietuviškos kolonijos gy-
 venimas Argentinoje nėra pavydėtinas,
tačiau palyginus su tokių pat kvalifi-
kacijų darbininko pragyvenimu Lie-
tuvoje, medžia giškas, ypač maisto at-
žvilgiu, darbininko pragyvenimas Ar-
gentinoje yra geresnis negu Lietuvoje.
Čia netenka rūpintis kuru, šiltais rū-
bais ir dėti didelių pastangų maistui
įsigyti. Maistas pigus (mėsos kilog. 30
lietuviškų centų) ir nieko nedirbant
lengvai gausi pavalgyt, nes valgyti
prašant – niekus neatsako.

Šis santūrus argentiniečių lietu-
vių darbininkų gyvenimo vaizdas
buvo nu pieštas Lietuvos valstybės
kontrolieriaus J. Grabausko 1939 me-
tais. Jis tikrino Lie tuvos lėšų panau-
dojimą diasporoje, tačiau paliko isto-
rijai labai rišlių ano meto gyvenimo
aprašymų. Dar vienas fragmentas:

Man teko aplankyti apie 40 šeimų
B. Airese ir Berisso mieste ir teko įsiti-
kinti, kad paprastas darbininkas čia
valgo geriau negu Lietuvoje. Viena lie-
tuvė, našlė su pašaipa pasakojo, kad
esą Lietuvoje buvo rašoma, esą lietu-
viai Argentinoje badau ja, tačiau ji 1,5
metų, kaip neturinti darbo, o paval-
gyti geri žmonės duodą...292

Virš Lietuvos telkiantis karo de-
 besims ir žvangant būsimų okupantų
ginklams prie Lietuvos sienų, toks ofi-
cialaus rašto turinys galėjo atrodyti it

kokia fatališka pagunda lietuviams įsi-
vaizduoti tolimus pasaulio kraštus,
kaip išsigelbėjimo er dvę. Karas ir po-
 kario emigracija tuos vaizdinius pa-
koreguos labai smarkiai.

Nors daugiau ar mažiau kvalifi-
kuoti darbininkai sudarė lietuvių ben-
druome nės socialinį pagrindą, nors
lietuviai bendrai paėmus garsėjo, kaip
geri ir darbš tūs, lojalūs ir drausmingi
darbininkai, tačiau tautinės savigar-
bos minimumui pa laikyti buvo svar-
būs kiti laimėjimai. Prakutęs amati-
ninkas, dirbtuvių savininkas ir verslo

žmogus buvo matomas kaip pajėgumo
ir pranašumo ženklas. Kiek lietu viai
buvo sėkmingi verslininkai, tiek ir di-
džiavimosi kreivė kilo aukštyn. Net
kai riųjų sentimentų vedinas ameri-
kietis istorikas S. Michelsonas daugiau
dėmesio skyrė ne darbininkų statisti-
kai ir proletarinio solidarumo žymėms
Argentinos lietuvių tarpe atpažinti, bet
individualių verslumo požymių apra-
šymui. Sėkmė savo versluose buvo lie-
tuvių diasporos Argentinoje pajėgumo
matas. Jo duome nimis, apie 20 nuo-
šimčių lietuvių Argentinoje sugebėjo
susikurti savo smulkius ir vidutinius
verslus. Jau prieš II pasaulinį karą jie
turėjo įsteigę nuosavų dirb tuvių, pre-
kybos įmonių ir kitokių verslų. Nema-
žai lietuvių sėkmingai plėtojo nedide-
lių mechanikos fabrikėlių verslą, arba
istoriko žodžiais, susitelkė į tokią sritį,
kaip sraigtų ir veržlių (šriūbų ir mu-
terkų) gamyba. S. Michelsono surink-
tais duomenimis, pirmasis tokį verslą
pradėjęs Antanas Čekanauskas, vėliau
jį tęsė Jonas Čekanauskas, V. Urbietis,
Deveikiai, Ramanauskai, Burokai, Ku-
nigoniai, Kriščiūnai ir „šimtai ki -
tų”293. Nedi deli, bet sėkmingi ir gajūs
lietuvių verslai kėlė pasitikėjimą savo
jėgomis, gundė kopti link aukštesnių
vertybių, tarp kurių lietu viškumo iš-
saugojimo uždaviniai užėmė svarbia
vietą.

290. Ryselis, L. Lietuvių kolonizacijos galimumai
Argentinoje. In: Pasaulio lietuviai,  p. 278.

291. J. Grabausko pro memoria, p. 192.

292. J. Grabausko pro memoria, p. 186.

293. Michelsonas, Stasius. Lietuvių išeivija
Amerikoje, p. 461.

Michaelene ir Bronius Bikul čiai, gyvenantys Arlington TX, kartu
su metinės „Draugo” prenumeratos mokesčiu atsiuntė 50 dol, o taip pat
atsidėkodami už kalendorių ir kalėdinius atvirukus pridėjo dar 100 dol.
Nuošir džiai Jums dėkojame, kad mus skai tote ir dosniai remiate.

Argentinos žydai, 1901 m.
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Pradėtos minėti šimtosios Pirmojo pasaulinio karo metinės
ALGIS VAŠKEVIČIUS

Šiemet sukanka lygiai šimtas me -
tų nuo Pirmojo pasaulinio karo
pradžios. Tarpukariu šis karas

vadintas Didžiuoju karu ir tik prasi-
dėjus Antrajam pasauliniam karui
1939-aisiais pradėtas vadinti Pirmuo-
ju pasauliniu, kuris vyko nuo 1914 m.
rugpjūčio 1-osios iki 1918 m. lapkričio
11 dienos. Šis karas buvo vienas iš dau-
giausiai aukų pareikalavusių ka rų –
žuvo daugiau nei 12 milijonų žmo nių.
Į karinius veiksmus buvo įsitrauku-
sios net 25 valstybės ir jų ko lonijos.

Sukakčiai paminėti visus metus
įvairiose pasaulio šalyse vyksta daug
renginių. Neatsilieka ir Lietuva – vie-
 na iš pirmųjų parodų „Pirmasis pa sau-
linis karas. Bendra istorija, bendra at-
mintis” iki balandžio pabaigos vei-
kia Kauno miesto muziejuje. Jos ren-
gėjai – Kauno rusų kultūros centras
„Mokslas-Šviesa”. 

Šio centro nariai parodai pasi-
 sko lino eksponatus iš asmeninių ko-
 lekcijų. Čia galima pamatyti daug is-
torinių dokumentų, taip pat Pir mo jo
pasaulinio karo metu naudotų ginklų,
įvairių šalių apdovanojimų, garbės
ženklų, gerokai nuo laiko išblu kusių
fotografijų, retų spaudos leidi nių. Kai
kurie iš eksponatų išties uni kalūs, o
lankytojus, ypač jaunimą labiausiai
domina tame kare naudoti durklai,
kita amunicija, taip pat pa sižymėjimo
ženklai – ordinai, me da liai, kokardos
ir kiti. 

Atidarant šią parodą, jos rengėjai
kalbėjo, kad „ilgus metus šio karo
įvy kiai ir jo dalyviai buvo nepelnytai
užmiršti. Pirmasis pasaulinis karas

XX a. pradžioje kardinaliai pakeitė pa-
saulį. Žlugo trys imperijos, ir ant jų
nuolaužų buvo atkurtos arba naujai
susikūrė nepriklausomos valstybės”. 

„Neregėtas valstybių, karo daly-
 vių skaičius, milžiniškas karo  veiks  mų
teatras, didžiulės kariuo menės, kolo-
salūs nuostoliai – mili jo nai žuvusių,
dešimtys milijonų su žeistų; naujų
ginklų rūšių – aviacijos ir povandeni-
nių laivų, tankų, šarvuo tų automobi-
lių, liepsnosvaidžių ir mi nosvaidžių,
kovinių dujų, neregėto masto artile-
rijos ir kulkosvaidžių mū šio lauke
panaudojimas, ištisus mė nesius trun-
kančios kautynės – visa tai Pirmasis
pasaulinis karas”, – sakė centro at-
stovai.

Dar viena šiai sukakčiai skirta pa-
roda tuo pačiu metu surengta ir Kau-
no pilyje. Čia galima pamatyti dai linin-
ko Anatolijaus Michailovo-Klošaro ta-
pybos darbų parodą, kurioje ekspo-
nuojami keturiolika spe cia liai Pir-
mojo pasaulinio karo tema menininko
sukurtų darbų. 

Šis dailininkas gimė ir augo Kau-
 ne, nuo 1996 m. šiame mieste eks po-
 nuoja savo darbų parodas, nuo 2002 m.
pradėjo rengti parodas užsienyje. Jis
yra Tarptautinės meno draugijos bei
Prancūzijos asociacijos „Pateiki me
meną be sienų” narys, savo darbus eks-
ponavusis Austrijoje, Prancū zijoje,
Švedijoje, Belgijoje ir Didžiojo je Bri-
tanijoje.

Naujojoje dailininko darbų paro-
doje galima pamatyti ekspresionisti-
niu stiliumi nutapytus, ryškiaspal-
 vius paveikslus, kurie pasakoja apie
karo baisumus naudojant  kaukolė mis,
krauju ir ašaromis parinktas metafo-
ras. Darbai išties sukrečian tys, įspū-

Klošaro darbų parodos plakatas. A. Vaškevičiaus nuotr. Parodoje – Pirmąjį pasaulinį karą primenantys rodiniai

dingi ir įsimenantys. 
Atidarant parodą Kauno miesto

muziejuje, prisiminta ir istorija. Pra-
 sidėjus Pirmajam pasauliniam karui,
iki 1915 m. pabaigos Vokietija užėmė
visą dabartinę Lietuvos teritoriją. Tais
metais Rusijos kariuomenei trau-
kiantis iš Lietuvos, svarbesnės pra-
monės įmonės, valdžios įstaigos, vi-
durinės mokyklos buvo pradėtos eva-
kuoti į Rusijos gilumą. Drauge su Ru-
sijos kariuomene pasitraukė arba jos
prievarta išvaryti apie 300 tūkst. Lie-
tuvos gyventojų. 

1917 m. gruodžio mėnesį Lietu-
vos Taryba prašė Vokietijos pripažin-
ti Lietuvos nepriklausomybę, leisti
Ber lyne steigti Lietuvos atstovybę,
kurti civilinę valdžią. Gruodžio 11 die-
ną buvo pasirašytas nepriklauso mybės
paskelbimo aktas, kuriame taip pat
buvo numatyta glaudi Lie tuvos ir Vo-
kietijos sąjunga. Šis aktas sukėlė gy-
ventojų pasipiktinimą, nes buvo su-
prastas kaip Lietuvos prijungimas

prie Vokietijos. 
1918 m. pradžioje, atsižvelgdama į

gruodžio 11 d. akto patirtį, Lietuvos Ta-
ryba svarstė naujus Lietuvos atei ties
valstybingumo projektus. 1918 m. va-
sario 16 d. Lietuvos Taryba paskelbė vi-
sišką Lietuvos valstybingumo atkūri-
mą. 1918 m. kovo 23 d. Vokietija pripa-
ži no Lietuvos nepriklausomybę, ta-
čiau tik gruodžio 11 d. akto pagrindu. 

Visišką suverenitetą Lietuva išsi-
 kovojo tik po Vokietijos pralaimėjimo
Pirmajame pasauliniame kare 1918
m. lapkritį. 1918 m. lapkričio 2 d. bu vo
priimta laikinoji Konstitucija, lapkri-
čio 5 d. Valstybės Tarybos Prezi diu mas
Augustiną Voldemarą pasky rė mi-
nistru pirmininku, kuris 1918 m. lapk-
ričio 11 d. sudarė pirmąją Lietuvos Res-
publikos Vyriausybę.

Minint 100-ąsias Pirmojo pasau li-
 nio karo metines, šiemet įvairiose Lie-
tuvos vietose vyks ir daugiau ren gi nių,
konferencijų, parodų. 
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Ada Lelis, gyvenanti Sterling Hts, MI, pratęsė metinę „Draugo” pre-
numeratą ir paaukojo 50 dol. Labai Jums ačiū už paramą.

               

Irena Degutienė
Atkelta iš 3 psl.

atstovų savo profesine veikla ir pasie -
kimais kuria teigiamą Lietuvos įvaiz -
dį pa saulyje. Juk visi didžiavomės su-
žinoję, kad 2013 m. Nobelio ekonomi-
kos premiją gavo Yale University pro-
fesorius, grynakrauju lietuviu prisi-
sta tantis Robertas Shileris. 

Mane džiugina, kad atsiranda vis
daugiau visuomeninių iniciatyvų, bu-
 riančių užsienyje gyvenančius lie tu-
vius dirbti ir Lietuvos labui, dalintis
savo patirtimi, idėjomis, būti savo ša-
lies ambasadoriais svečiose šalyse pa-
čia geriausia to žodžio prasme. GLL
(Global Lithuanian Leaders) tinklo
tikslas – įvairių projektų pa galba
įtrauk ti užsienyje gyvenančius profe-
sionalus bei panaudoti jų su kaup tą
patirtį, kontaktus ir žinias Lie tuvos
tarptautiškumo stiprini mui; Londo -
no Sityje dirbančių lietuvių inicijuota
mentorystės programa „LT Big Brot-
her”; Jaunųjų profesionalų programa
(JPP) „Kurk Lietuvai” – profesinio to-
bulinimo ir gerosios užsienio prakti-
kos pritaikymo progra ma Lietuvoje,
skirta Lietuvos pi liečiams, baigu-
siems aukštojo moks lo studijas užsi-
enyje. JPP „Kurk Lie tuvai” suteikia
galimybę jauniems pro fesionalams
savo žiniomis ir idė jomis prisidėti
prie modernios Lietu vos ateities kū-
rimo. 12 programos mėnesių, 20 JPP
dalyvių kas 4 mėnesius rotacijos prin-
cipu konsultuoja skirtingas viešojo
sektoriaus institucijas Lietuvos įvaiz-
džio gerinimo, konkurencingumo di-
dinimo, verslumo skatinimo, tiesiogi-
nių užsienio investicijų pritraukimo
ir su jais susijusiais klausimais. 

Kai apsilankai jau tradicija tapu-
siame kasmetiniame daugiatūkstan-
tiniame pasaulio lietuvių jaunimo su-
 sitikime ir matai degančias jų akis,
supranti, kad ši maža šalis turi ateitį
dideliame pasaulyje. 

Statistika rodo, kad pastaruoju
metu vyksta ir sugrįžimo iš užsienio
valstybių procesai. 

2014 m. sausio mėn. Vyriausybė
patvirtino Lietuvos migracijos politi-
kos gaires. Esu pasiūliusi, kad šios
gairės būtų išsamiau pristatytos ir ap-
 tartos artimiausiame Seimo ir PLB
posėdyje (birželio mėn.). Gairėse pa-
 brė žiama būtinybė valstybės priemo-
 nes nukreipti į giluminių socialinių ir
ekonominių emigracijos priežas čių
šalinimą, ypač jaunimo nedarbą, su-
daryti sąlygas visą informaciją ir
praktinę pagalbą visais su grįžimu su-
sijusiais klausimais gauti vieno lan ge-
lio principu. Į Tėvynę grįžtan tie siems
gyventojams turi būti suda rytos gali-
mybės integruotis į darbo rinką, įgy-
vendinti užsienio lietuvius telkiantys
ir jų ryšį su Lietuva išlai kantys pro-
jektai. Be emigracijos do kumente siū-
lomi principai kitų su migracija susi-
jusių problemų spren dimui. Siūloma
sudaryti geresnes są lygas labai konk-
rečių sričių, aukštos kvalifikacijos
specialistams įsidar bin ti Lietuvoje,
nustatyti palankes nes atvykimo sąly-
gas, supaprastinti ir palengvinti ad-
ministracines proce dūras išduodant
leidimus dirbti ir gy venti Lietuvoje
lietuvių kilmės užsieniečiams, ES pi-
liečiams, atvykstan tiems studentams
ir investuotojams.

Mes turime dar labai daug ir ilgai

dirbti, siekdami tiesiog visapu siškai
pagerinti gyvenimo lygį Lietu voje, su-
kurti sąlygas konkurencin gam eko-
nomikos augimui, kuris už tikrins
darbo vietų skaičiaus augimą, atlygi-
nimų didėjimą, ir leis pasiekti, kad
Lietuva taptų patraukli sugrįžti į už-
sienį išvažiavusiems dirbti ar stu di-
juoti Lietuvos piliečiams.

– Užsienio lietuviai jau daug metų ko-
voja dėl dvigubos pilietybės visiems emig-
rantams, nes kai kurios kategorijos išvy-
kusiųjų jos negali išlaikyti. Kokia Jūsų nuo-
 mo nė dėl dvigubos pilietybės?

– Visų pirma, niekas negali atimti
prigimtinės lietuvio teisės į Lie tuvos
Respublikos pilietybę. Net ir įgijus ki-
tos šalies pilietybę ir dėl to praradus
LR pilietybę teisė susigrą žinti LR pi-
lietybę išlieka – tai numato ir dabar
galiojantys įstatymai. Sei mas jau ke-
lis kartus bandė spręsti dvi gubos pi-
lietybės klausimą, įtvirtinant teisę į
dvigubą pilietybę per Pilietybės įsta-
tymą. Tačiau, Konsti tucinio Teismo
ir konstitucinės teisės ekspertų verti-
nimais, toks kelias prieštarauja galio-
jančiai Konstitu ci jos nuostatai ir todėl
yra neteisėtas. To dėl nenuostabu, kad
ir pastarasis bandymas Pilietybės
įstatyme įtvir tin ti nuostatą dėl dvigu-
bos pilietybės išsaugojimo (asmenims,
kurio vienas iš tėvų ar senelių ar jis
pats buvo Lie tuvos Respublikos pilie-
tis iki 1940 m. birželio 15 d.) teisininkų
buvo pripažintas prieštaraujančiu
Konstituci jai.

Visada palaikiau dvigubos pilie ty-
bės įtvirtinimo idėją balsuojant dėl to
Seime, tačiau, manau, kad po visų
bandymų yra akivaizdu, jog išsėmė -
me teisines galimybes įgyvendinti šią
idėją nekeisdami Konstitucijos.

Todėl manau, kad gerbdami savo
šalies pagrindinį įstatymą turime visi
susitarti, ir jei tikrai norime įgy ven-
dinti teisę į dvigubą pilietybę, pa keisti
atitinkamą Konstitucijos nuos tatą, ir
tai daryti turime laikydamiesi tos
tvarkos, kuri yra nustatyta pačioje
Konstitucijoje. Šiame kontekste pažy-
mėtina, kad Konstitucijos 12 straips-
 nis, nustatantis  Lietuvos  Res publikos
pilietybės santykių  teisinio regulia-
vimo pagrindus, yra Konstitu cijos I
skirsnyje „Lietuvos  valstybė”, kurio
nuostatoms yra nustatyta ypač  didelė
konstitucinė apsauga: pagal Konsti-
tucijos 148 straipsnio 2 dalį Konstitu-
cijos I skirsnio nuostatos gali būti kei-
čiamos tik referendumu. Be abejo,
šiam keliui įgyvendinti bū tų pir-
miausia būtinas pačios Pasau lio Lie-
tuvių Bendruomenės pritarimas. To-
dėl aš tikrai linkėčiau susi telkti ir
bendromis Lietuvoje ir už sienyje gy-
venančių lietuvių pastangomis su-
rengti referendumą dėl pilie tybės,
jame dalyvauti ir paraginti da lyvauti
Lietuvoje likusius artimuosius, ir taip
galų gale priimti aiškų spren dimą ir
padėti tiek metų besitę siančioje isto-
rijoje tašką.

Eiti būtent tokiu keliu buvo siū-
 loma jau ir šios kadencijos Seime, tokį
referendumą buvo galima ir siū loma
surengti kartu  su  ateinančiais  Pre-
zidento rinkimais, tačiau Pasau lio
Lie tuvių Bendruomenė  su tuo ne suti-
ko.

Lietuvių visuomenės veikėjui

A † A
inž. BRUTENIUI LUKUI VEITUI

Bostone mirus, žmonai IRENAI (buvusiai TF tarybos
narei), sūnums RIMANTUI, VYTENIUI ir ALGIRDUI
su šeimomis, broliui ROMUI su šeima bei visiems gi -
mi nėms ir artimiesiems reiškiame nuoširdžią užuo-
jautą.

Tautos fondas

Lietuvos Dukterų draugija su liūdesiu išgyvena
aktyvios ir ilgametės draugijos narės

A † A
VALERIJOS ČEPAITIENĖS

netektį. Reiškiame gilią užuojautą jos dukrai GIED-
 REI ir visiems artimiesiems bei draugams.

Lietuvos Dukterų draugija

A † A
IRENA BUKAVECKIENĖ

VOLDEMARAITĖ

Mirė 2014 m. balandžio 18 d. Čikagoje.
Gimė 1925 m. spalio 27 d. Zarasuose, Lietuvoje.
Gyveno Čikagoje.
Nuliūdę liko: vyras Tadas; dukterys Kristina su sūnum

Jonu Vaičikoniu ir Viktoria su vyru Gintautu Juodgudžiu;
sūnus Pau lius; a. a. brolio Jurgio Voldemaro dukterys Dana,
Jurgita su vyru Victor Santucci ir vaikais Tomu ir Julija, ir
Audronė su vy ru John Parker; dukterėčia Laura su vyru
Michael Follen weider; kiti giminės Lietuvoje ir Rusijoje.

A. a. Irena daugiau nei 20 metų buvo mokytoja Kristijono
Donelaičio lituanistinėje mokykloje.

Velionė bus pašarvota balandžio 23 d. 10 val. ryto Švč. M.
Marijos Gimimo bažnyčioje, Marquette Park, kur 11 val. ryto
bus aukojamos šv. Mišios. Po Mišių, a. a. Irena bus palaidota Šv.
Kazimiero kapinėse.

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus da -
ly vauti laidotuvėse.

Vietoje gėlių prašome aukoti organizacijai Vaiko Vartai į
mokslą, per kurią  jau daugelį metų Irena siuntė pačios megz-
tus megztukus Lietuvos vaikams.

Nuliūdusi šeima
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� JAV LB Lemonto apylinkės Socialinių
reikalų skyrius trečiadienį, balandžio 23 d.,
1 val. p. p. kviečia visus į PLC Lemonte
skaityklą, kur  matysite dokumentinį filmą
,,Paskutinis partizanas Antanas Krauja-
lis”.

� Sekmadienį, balandžio 27d., 12:30
val. p. p. PLC Moterų renginių komitetas
kviečia jus į Atvelykio stalo vaišes. Švęsime

kun. Algio Baniulio 40-ies metų tarnystės
jubiliejų (sveikinimai kun. Baniuliui pri-
imami tik raštiškai; prašome juos kuo
anksčiau pristatyti į sveikinimų pintinę Mi-
sijos prieangyje). Koncertuos pop choros
,,Svajonė”. Renginio pelnas skirtas Pa-
saulio lietuvių centrui. Dėl bilietų ir papil-
domos informacijos skambinkite į PLC raš-
tinę tel. 630-257-8787 arba rašykite: ad-
min@lcenter.org.

Naujas mėnesinis laikraštis
skaitantiems angliškai

Prenumeruokite sau, savo vaikams, 
draugams, vaikaičiams! 

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

TIK

$35
pirmiems
metams

Idiliškas Kristaus Prisikėlimo rytas Tėviškės parapijoje. Šviesa, šiluma ir harmonija kiek-
vienoje – didelėje ir mažoje – širdyje.

PAREMKIME LIETUVIŠKAS BAŽnYČIAS

Lietuviškos bažnyčios Ameriko je, už lietuvių išeivių suaukotus pinigus pasta-
tyti maldos namai – tai ne tik katalikybės centrai, architektūros paminklai, bet
nuo seno lietuvybės skleidimo, lietuvių susibūrimo židi niai. Prie šių bažnyčių
glausdavosi lietuviškos mokyklos, įvairios lietuvių organizacijos ir sambūriai.

Šiandien daugeliui lietuviškų bažnyčių sunku išsilaikyti ir gresia išnyki-
mas.

Daugelis Šv. Velykų rytą dalyva vome pamaldose, tačiau tie, kurie negalė-
jo nuvykti, savo aukomis pa remkime jas.

Paremti galite Šv. Andrejaus baž nyčią Philadelphijoje, Šv. Petro ir Po vilo
bažnyčią Elizabeth, Šv. Merge lės Marijos Apreiškimo bažnyčią New Yorke, taip
pat gražiausią išeivijos lie tuvių šventovę – Marquette Parke bažnyčią Čika -
goje. Visų šių pa rapijų lietuviai rėmė mus, kai buvo sunku, praūžus Sandy vie-
sului. Neli kime abejingais ir būkime dosnūs !

Aukų čekius galite siųsti:
Šv. Andrejaus bažnyčiai Philadel phijoje adresu:

St. Andrew Lithuanian Church, 
1913 Wallace St., Philadelphia, PA 19130

* * *
Šv. Petro ir Povilo bažnyčiai Elizabeth, nJ adresu: 

St. Peter & Paul Lithuanian Catholic Church
211 Ripley Pl., Elizabeth, nJ 07206-2103

* * *
Šv. Mergelės Marijos Apreiškimo bažnyčiai new Yorke adresu:

Church of the Annunciation of the Blessed Virgin Mary 
259 north 5th Street, Brooklyn, new York, 11211

* * *
Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčiai adresu:

nativity BVM church 
6812 South Washtenaw Ave., Chicago, IL 60629.

Rasa Miliūtė, 
JAV LB Centrinės New Jersey apylinkės pirmininkė

Tegul gražiausia  pavasario
šventė pažadina norą
pakeisti mus supantį
pasaulį ir padaryti jį

geresniu.
Gražių švenčių,  Mielieji!  

Balandžio 25–27 d. – Lietuvių menininkų paroda ,,Gintaro”
vasarvietėje, 15860 Lakeshore Rd., Union Pier, MI 49129. tel:

269-469-3298. 

Atidarymas – penktadienį, balandžio 25 d.  6 – 10 val. v. Michigano laiku (EST).

Parodos dalyviai: Taiyda Chiapetta – Object d’ Art, lydytas stiklas ir natūralios medžia-
gos, Aldona Kaminskas – gintaro dirbiniai, Otilija Kasparaitis – juvelyrika, Sonata
Kazimieraitienė – keramika, Laura Lapinskas – keramika, Raimundas & Raminta
Lapšiai – stiklo menas, Lietuvių jūrų skautai – rankdarbiai,  Zita Litvinas – aliejaus ir
akrilo tapyba, Marius Narbutaitis– skulptūros iš metalo, Jonė Rakoski – vitražas, lydytas
stiklas, veltinės skrybėlės ir šalikai, Howard Shoudis – Čikagos ir Marquette Parko vaizdų
fotografijos, Jerry Strub – anotacinė tapyba. 

Daugiau informacijos tel. 269-469-3298

Nuostabų sekmadienio rytą į
Kristaus Prisikėlimo šventę
Lietuvių evangelikų liuteronų

Tėviškės parapijoje prisirinko pilna
bažnyčia žmonių. Ypač akį traukė vai-
kai – pasitempę berniukai ir lengvomis
margomis kaip plaštakės suknelėmis
pasipuošusios mergaitės. Prieš šv. Mi-
šias kunigas Liudas Miliauskas tradi-
ciškai skiria dėmesio vaikams, su-
kviesdamas juos prie altoriaus prieš
prasidedant sekmadieninės mokyklė-
lės užsiėmimams. 

Kad mūsų tikėjimo kelias būtų
siauresnis, aiškesnis, tikresnis – lin-
kėjo kun. Liudas Miliauskas, pradė-
damas iškilmingas Velykų Mišias. Jis
pasidžiaugė gavęs daug sveikinimų ir
pastebėjo, kad jaunesni sveikintojai
kaip susitarę linkėjo pinigų, o senesni
– sveikatos. Tačiau Velykų rytą, sakė
kunigas, labiausiai galvojosi apie lin-
kėjimus, kuriuos išsako iš šio pasaulio
greitai pasitrauksiantys žmonės – jie
linki likti prie Dievo...

Iš tiesų, kalbėjo kunigas – gyve-
nimas yra bevertis, jei tik statai tai, ką
turėsi sugriauti, ką turėsi palikti. Jis
taip pat apgailestavo, jog per kitus
krikščionis daugelis buvo suklaidinti
ir net prarado tikėjimą. Vietoj to, kad
būtų parodytas gyvas mylintis Die-
vas, jiems buvo peršamas rūstus viską

skaičiuojantis senukas, su kuriuo kaž-
kada reikės atsiskaityti...

Kunigas Miliauskas kalbėjo apie
tai, kad tikras žmogaus galingumas
yra būti niekuo prieš Dievo veidą. Pri-
imti Dievą taip, kaip jis ateina į mūsų
gyvenimą – nei jam sąlygas keliant, nei
bandant viską perprasti. Tai vis tiek
neįmanoma. Niekada iki galo nesu-
prasim, ką Kristus darė Didįjį Penk-
tadienį – galime tai tik priimti. Jis pri-
sikėlė pirmą savaitės dieną, sakė ku-
nigas – tarsi simbolizuodamas naują
Dievo kūrybos etapą mumyse. Dievas
ir toliau žmoguje kuria žmogų.  

Gyvas tikėjimas eina per mūsų gy-
venimą, tik gaila, kad mes turime ma-
žai progų pasidalinti savo liudijimais
su kitais. Pardavęs, išdavęs Dievą, gy-
venimo neturėsi – pabrėžė kunigas. Ku-
nigas dėkojo Visagaliui už tai, kad ne-
palieka mūsų, kad pargena nutolu-
sius, kad vis atranda būdų rodyti
mums tą siaurą, bet tikrą gyvenimo ke-
lią – tikėjimo kelią. 

Suaugusieji, išklausę pakilaus ku-
nigo žodžio, o vaikai – po pamokėlių pa-
biro į Tėviškės parapijos kiemą ieškoti
kiškių išslapstytų margučių. Jų buvo
daug, labai daug  – pririnkti pilni
krepšeliai!

Ramunės Lapas info ir nuotr.
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