
Prasidėjo NATO Parlamentinės Asamblėjos sesija

,,Skamba skamba kankliai”
atspindės besisukantį istorijos ratą

NATO gen. sekretorius Anders Fogh Rasmussen užtikrina Prezidentę Dalią Grybauskaitę, kad NATO stiprins kolektyvinę gynybą. Abu
vadai susitiko NATO Parlamentinės Asamblėjos  pavasario sesijai prasidėjus Vilniuje, gegužės 29 d.       Dainiaus Labučio (ELTA) nuotr.
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Atlantos lietuvių
bendruomenė – 4 psl.

Istoriniu arklių 
pašto keliu –10 psl.

Vilnius (ELTA) – Gegužės 30 die ną Vilniuje prasidėjo
NATO Parla men tinės Asamblėjos (NATO PA) pa vasario se-
sija.

Joje dalyvavo apie 600 dalyvių – parlamentarų iš 28
NATO valstybių na rių, NATO PA asocijuotų narių, re gio -
ninių partnerių, delegacijų iš Eu ropos Parlamento, įvairių
tarptauti nių organizacijų.

Pirmąją sesijos dieną vyko NA TO PA plenarinis posė-
dis. Jame kal bėjo Seimo pirmininkė Loreta Grau žinienė, mi-
nistras pirmininkas Al gir das Butkevičius, NATO PA pirmi -
ninkas Hugh Bayley, NATO generalinis sekretorius ir
Šiaurės Atlanto Ta rybos pirmininkas Anders Fogh Ras -
mussen (susitiko su LR prezidente D. Grybauskaite), Ukrai -
nos nacionali nio sau gumo ir gynybos tarybos sek retorius
Andrijus Parubijus, kiti politi kai.

Asamblėjos sesijos Vilniuje metu svarstyti trys doku-
mentų projektai: deklaracija dėl NATO plėtros, kurios
pro jektą teikia Lietuvos Seimo delegacija, deklaracija dėl

paramos Uk rainai ir deklaracija dėl transatlantinių san-
tykių. Pastarasis dokumentas bus įteiktas artėjančiam
NATO Vir šū nių susitikimui Wales, Jungtinėje Karalystė-
je.

Gegužės 31 ir birželio 1 d. Seime posėdžiaus NATO PA
politinės gru pės ir penki komitetai: Politikos, Gy nybos ir
saugumo, Mokslo ir techno logijų, Civilinio saugumo, Eko -
nomi kos ir saugumo. 

Komitetų posėdžiuose buvo pristatomi pranešimai ir
diskutuojama apie padėtį Afganistane, Gruzijos euroatlan -
tinę integraciją, Euromai da no iššūkius, kovą su terorizmu,
saugumą ir demokratines institucijas, transatlantinį sau-
gumą ir ekono miką bei kitais klausimais. 

Birželio 1 dieną numatomas NA TO PA sesijos dalyvių
vizitas į NATO Energetinio saugumo kompetencijos cent-
rą.

Apie šiuos renginius skaitykite kitame (birželio 3 d.)
,,Draugo” nu me ryje.

Martyno Ambrazo (ELTA) nuotr.

Teatro muzikos ir kino mu-
ziejaus kieme prasidėjo 42-
asis folkloro festivalis

,,Skamba skamba kankliai”. Fes-
tivalio atidarymo koncerte pasi-
rodė įvairių amžiaus grupių ko -
lektyvai, atspindintys besisukan-
tį fes tivalio ,,istorijos ratą”.

,,Kadangi šiemet daug dėme-
sio skiriama šeimos metams pa-
minėti, per festivalio atidarymo
koncertą buvo iškelta idėja, kad tai
bus festiva lio dalyvių kartų isto-
rijos ratas. Nuo pat festivalio or-
ganizavimo pradžios žmonės, ku-
rie jį organizavo, nuolat augino ki-
tas kartas, jaunų žmonių ir vaikų
folkloro ansamblius, kurie šian -
 dien yra puikūs vidutinės kartos
ar dar jaunos kartos atstovai. Ati-
d a  rymo koncerte parodėme, kad
tas ra tas ir turi suktis, skambėda -
mas tarsi gero meistro kanklės”, –
pasakojo Vil niaus etninės kultūros
centro vyr. pro jektų vadovė Lore-
ta Stoliarovie nė. – 3 psl.
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Atsisveikindamas su mokiniais,
Jėzus pažadėjo nepalikti jų naš-
laičiais ir vėl sugrįžti. Pažadė-

jo atsiųsti Globėją – Tiesos Dvasią, kuri
turėsianti visko išmokyti. Jėzus prašė
mokinių tik vieno dalyko: „Pasilikite
mano meilėje” ir nurodė, ko reikia:
„Jei mane mylite, – jūs laikysitės mano
įsakymų” (Jn 14, 15); „Jei kas mane my -
li, laikysis mano žodžio, ir mano Tėvas
jį mylės; mes pas jį ateisime ir apsigyvensime” (Jn
14, 23).

Dievas mus pamilo anksčiau, nei mes išvydome
šį pasaulį. Per Krikštą meilės ryšys tarp Dievo ir žmo-
gaus tampa panašus į vaiko ir tėvų ryšį. Dėl to apaš -
talas Jonas sako:  „Žiūrėkite, kokia meile apdovanojo
mus Tėvas: mes vadinamės Dievo vaikai – ir esame!”
(1 Jn 3, 1). Dievas mus myli besąlygiškai, net ir tuo-
met, kai mes jo nemylime. Tačiau Dievo meilė vi-
suomet laukia žmogaus atsakymo. Todėl neatsitik-
tinai Jėzus, prieš atsiskirdamas nuo savo mokinių,
juos prašė pasilikti jo meilėje, neiškeisti jo meilės į
kokio nors kūrinio meilę.

Ką reiškia mylėti Dievą, mylėti Jėzų Kristų? Pa-
prastai mylimas asmuo mūsų širdyje užima labai
svarbią vietą. Mes jį nuolat prisimename, ir tas pri-
siminimas mus džiugina. Panašiai turi būti ir su
mūsų meile Jėzui. Jei mes jį mylime, per dieną ne
kartą jį prisiminsime ir, galbūt, pasakysime: „Jėzau,
tu mane myli, ir aš tave myliu.” Tai būtų ženklas, kad
mūsų širdyse Jėzus turi pakankamai daug vietos. Ta-
čiau jei per dieną mes paskirtume Dievui tik kelias
minutes, tai liudytų apie mūsų skurdžią meilę. 

Mūsų kasdienė malda yra tas būtinas meilės ry-
šys tarp Dievo ir mūsų. Tik nepasitenkinkime me-

chanišku vienos ar kitos maldos sukalbėjimu, bet pri-
dėkime dar nuo savęs padėką, atsiprašymą ar tiesiog
šlovės aktą.

Jėzus sako: „Jei mane mylite, jūs laikysitės
mano įsakymų.’’ Dekalogas, ypač didysis Dievo
meilės įsakymas, yra nurodymas, ko Dievas iš mūsų
nori. Dievo įsakymai yra ne kažkokie neprasmingi
suvaržymai – tai meilės kelias. Jei mylime Dievą, tu-
rime būti tokie, kokius mus nori matyti pats Dievas.
O jis dar žiloje senovėje tai nurodė išrinktajai tau-
tai, kai ši keliavo iš Egipto nelaisvės. Jis paliepė gerb-
ti Dievą, tėvus; vieną savaitės dieną skirti Dievui; nu-
rodė būti tiesiakalbiams, sąžiningiems, doriems
net mintyse ir troškimuose.

Mes dažnai esame gundomi nesilaikyti Dievo įsa-
kymų, tarsi varžančių mūsų laisvę. Iš tikrųjų jie ne-
varžo laisvės. Laisvę sunaikina tik nuodėmė. Kaip
apgailėtinai atrodo per nuodėmę kokią nors pri-
klausomybę turintis žmogus. Atsidūręs moralinėje
duobėje toks žmogus suvokia savo padėties tragiš-
kumą, bet labai sunku priklausomybę nugalėti.

Jėzus sako:  „Kas mane myli, laikysis mano žo-
džio.” Dievas yra palikęs mums savo Žodį. Jį turime
užrašytą Šventajame Rašte. Jį užrašė ne pats Dievas,
bet jo įkvėpti žmonės. Mes turime Evangeliją, kurioje

užrašyti Jėzaus žodžiai. Tai didelė
brangenybė, tik ja reikia pasinaudoti.
Jėzaus raginime laikytis jo žodžių gir-
dėkime raginimą Šventąjį Raštą turė-
ti, laikyti jį gerai matomoje vietoje ir
kasdien nors truputį jį praverti, pas-
kaityti ir pamąstyti, ką Dievas tuo
nori man pasakyti.

Būtų bėda, jei klausytumės tik
žmonių žodžių, kuriuos girdime TV

programose ar skaitome kur nors internete, ir retai
girdėtume mums sakomą Dievo žodį. Kas taip elgiasi,
apie Dievo meilę kalbėti dar per anksti. 

Mūsų Dievo meilės ryšį nutraukia sąmoninga ir
sunki nuodėmė. Todėl kiekvieno iš mūsų širdyje turi
būti rūpinimasis išvengti šios apgailėtinos padėties,
o jeigu jau atsitiko nelaimė, tuomet nelaukiant
švenčių ar geros progos kuo greičiau per atgailą, at-
liekant išpažintį, meilės ryšį vėl atkurti.

Ar įmanoma visa tai realiai padaryti? Ar įma-
noma šitaip praktikuoti Jėzaus meilę? Tai ne tik įma-
noma, bet ir būtina, tik mūsų gerų norų per maža.
Reikia paties Dievo pagalbos, dėl to Jėzus sako:
„Niekas negali ateiti pas mane, jei mane pasiuntęs
Tėvas jo nepatraukia” (Jn 6, 44). Vadinasi, turime
būti paties Dievo patraukti, paskatinti. 

Šventoji Dvasia, kurios dovanas priimdami Su-
tvirtinimo sakramentą gauname, mums gali padė-
ti tai įvykdyti – išlieti mumyse Dievo meilę. Norėkite,
kad tai įvyktų. Tai labai svarbu. 

Mus keisti į gera yra pajėgi tik meilė. Kodėl daž-
nai tikinčiųjų į Dievą žmonių gyvenimai beveik ne-
siskiria nuo netikinčiųjų? Jie tiki, bet neturi Dievo
meilės, ir lieka, Jėzaus žodžiais tariant, pabaltinti
karstai, pilni puvėsių. 

RAMUNĖ KUBILIŪTĖ

Čikagoje gegužės 31 – birželio 1 d. Čikagoje vyks
Archyvų seminaras, kurį rengia Lietuvos
vyriausiojo archyvaro tarnyba, Lietuvos cent-

rinis valstybės archyvas, JAV Lietuvių Bendruo-
menės krašto valdybos Archyvų reikalų komitetas
ir Lituanistikos tyrimo ir studijų centras. Reikia pa-
linkėti rengėjams ir dalyviams darbingo savaitgalio
ir sėkmės ne tik daryti ir klausytis pranešimų, bet
prieiti prie bendrų veiklos gairių ir planų. Vienas se-
minaro numatomas pranešimas bus „Popierinių do-
kumentų tvarkymas”. Iš tikrųjų išeivijoje lietuvių
organizacijoms verta pagalvoti apie popierinių do-
kumentų archyvavimą, saugojimą ir saugojimo or-
ganizavimą. Tai palikimas ateities kartoms, moks-
lininkams, įrodymas, kad buvome, veikėme, šį bei tą
pasiekėme.

Taip pat rūpi ir išeivijoje leidžiama spauda.
Ruošdamasi pranešimui šių metų kovo mėn. Yale
universitete vykusiai „Association for the Advan-
cement of  Baltic Studies” (AABS) konferencijai, pa-
dariau šešių JAV ir Australijoje angliškai dar iki šių
dienų leidžiamų lietuvių žurnalų/leidinių apžvalgą
(tuo metu „Draugas News” buvo naujas leidinys ir
jis nebuvo įtrauktas į apžvalgą). Studijoje buvo pa-
lyginti spaudinių leidėjai, leidimų istorijos, turinys,
kitokios įdomybės.  Visi leidiniai dar spausdinami
ant popieriaus, nors kai kurių prenumeratoriai jau
gali skaityti ir ekrane, turėdami priėjimą ir prie
elektroninių variantų. Buvo pasidomėta, ar visus še-
šis leidinius galima rasti internetiniuose archyvuose,
prie kurių bet kas gali prieiti. Pastebėta, kad nė vie-
nas nebuvo pats tokio projekto apsiėmęs ir tik pusė

jų buvo skaitmeninti pagal Nacionalinės Lietuvos M.
Mažvydo bibliotekos skaitmeninimo projektą epa-
veldas (http://www.epaveldas.lt/home), t. y., seni ar
naujesni numeriai randami jos virtualios bibliote-
kos svetainėje. Vienas leidinys pasinaudojo epavel-
do archyvu ir savo svetainėje dar pridėjo įvairių ap-
rašymų paieškoms. 

Pasidomėta, kodėl kai kurie išeivijoje leidžiami
spaudiniai nebuvo įtraukti į epaveldą. Susisiekus su
M. Mažvydo bibliotekos ,,Lituanikos” skyriaus ve-
dėja Jolanta Budriūniene, paaiškėjo, kad ne visi lei-
dėjai davė M. Mažvydo bibliotekai leidimą skait-
meninti senus ar naujesnius numerius. Gaila, nes dėl
naujesnių numerių skaitmeninimo nereikia bijoti,
kad bus prarandami prenumeratoriai, nes bibliote-
ka skaitmenina ne pačius naujausius numerius...
Svarbu ir reikalinga prieiti prie šių spaudinių ar-
chyvų, nes jų patalpinimas virtualioje bibliotekoje
gerokai palengvina paieškas.

Savo laiške Jolanta Budriūnienė  rašė: „Lietu-
vių išeivijos spauda iki 1940 m. buvo skaitmeninta
mūsų bibliotekai kartu su partneriais vykdant pro-
jektą 2005–2008 m. Tuomet ir sukurtas epaveldo
tinklalapis. 2010–2012 m. vyko antrasis skaitmeni-
nimo projektas, jo metu suskaitmeninta dalis lie-

Kvietimas 
gyventi meilėje
ARKIVYSK. SIGITAS TAMKEVIČIUS

Nepasimeskime tarp popierių
tuvių išeivijos periodikos, publikuotos po 1945 m. At-
sižvelgiant į galiojantį Lietuvos Respublikos Auto-
rių teisių ir gretutinių teisių įstatymą, daugelis lei-
dinių galėjo būti suskaitmeninti tik gavus leidėjų su-
tikimą, t. y. pasirašius autorines licencines sutartis…
Šiuo metu turime pasirašę sutartis dėl 93 leidinių
skaitmeninimo… Mes mielai skaitmenintume…
dar daugelį leidinių – jei leidėjai sutiktų pasirašyti
tai leidžiančias sutartis. Būčiau labai dėkinga, jei
apie tokią galimybę galėtumėte informuoti dabar ei-
nančių leidinių savininkus ar leidėjus...” 

Epaveldo svetainėje parašyta: „Virtuali elekt-
roninio paveldo sistema (VEPS) yra milžiniškas
skaitmeninis lobynas, kuriamas pagal Lietuvos kul-
tūros paveldo skaitmeninimo,  skaitmeninio turinio
saugojimo ir prieigos strategiją. VEPS  tinklalapis
vi siems besidomintiems šiuo lobynu užtikrina grei-
tą ir patogią prieigą prie tūkstančių meno kūrinių,
knygų, laikraščių, rankraščių tekstų, žemėlapių, gar-
so įrašų. Visa tai kartu sukuria unikalią, turtingą ir
vaizdingą Lietuvos kultūros paveldo panoramą…’’
Išeivijoje leidžiamos spaudos lietuvių, anglų ir ki-
tomis kalbomis leidėjai turėtų pasidomėti epaveldu.
Davus sutikimą bus skaitmeninti jų leidiniai, jiems
nieko nekainuojant. O skaitmeninimas kainuoja fi-
nansiškai ir pareikalauja aparatūros bei tam darbui
paruoštų darbuotojų. Išeivijos sąlygomis reta kuri
organizacija gali to imtis. Lietuvos kultūros pavel-
das apima ne vien Lietuvos valstybės ribose kuria-
mos kultūros paveldą…

Epaveldo svetainėje skelbiami šie epaveldo
projekto kontaktai: 

Lietuvos dailės muziejus, Bokšto g. 5, LT 01126
Vilnius, epaveldas@ldm.lt 

Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnyba, Min-
daugo g. 8, LT 03106 Vilnius, epaveldas@archyvai.lt 

Lietuvos nacionalinė M. Mažvydo biblioteka, Ge-
dimino pr. 51, LT 01504 Vilnius, epaveldas@lnb.lt 

„Mielai skaitmenintume dar dau-
gelį leidinių, jei leidėjai sutiktų pa-
sirašyti tai leidžiančias sutartis”



Atkelta iš 1 psl.

Po pirmojo koncerto,
festivalio sve čių taip pat
laukė romansų va ka ras
,,Vie ną gražų gegužės va-
karą”, pa sidainavimų va-
karas ,,Padainiūsu dainiuš -
keli” bei naktišokiai. Trakų
Vokės dvaro sodyboje buvo
su rengtas festivalio užsienio
svečių folkloro grupių kon-
certas. Tarp sve čių šiemet
yra vienetai iš Irano, Gru zi -
jos, Ita lijos, Lenkijos, Bal-
tarusijos, Rusijos ir Azerbai -
džano. Festivalio scena šie-
met pasipuošė išskirtine ant
šilko tapyta dekoracija, kuri
vaizduoja kiekvieną metų mėnesį su jiems bū -
dingiausiais simboliais – augalu ir gy vūnu.

Nuo 1973-iųjų savo istoriją skaičiuojantis
festivalis kilo iš praėjusio amžiaus septintaja-
me dešimtmetyje prasidėjusio etnokultūrinio
sąjūdžio. Prasidėjęs kaip vieno koncerto ren gi -
nys, ,,Skamba skamba kankliai” išaugo į ketu-
rių dienų festivalį ir yra vie nas iš nedaugelio
dar egzistuojančių Europoje bei didžiausias Lie-
tuvoje au  tentiškosios muzikos ir folkloro fes-
tivalis. Iš viso ,,Skamba, skamba kankliai” šie-
met pakvies klausytojus į 42 renginius. Festivalį
organizuoja Vilniaus etninės kultūros cent-
ras. ELTA

mokratų nuolat deklaruojamos moralios politikos
kvietimą. 

Seimo Antikorupcinės komisijos vicepirminin-
kė Agnė Bilotaitė Darbo partiją yra pavadinusi įdar-
binimo partija, nes ir dabartinėje Vyriausybėje gavę
keletą ministrų postų darbiečiai tuojau pat išmėtė
specialistus profesionalus ir susodino savus – atsi-
tiktinius žmones, nieko bendra neturinčius su ta sri-
timi (pvz., valstybinės įmonės „Vilniaus žirgynas” di-
rektoriumi tapo keramikos gamyklos prasigėręs va-
dybininkas, pasiskyręs du pavaduotojus vietoj bu-
vusio vieno, žinoma, irgi saviškius). Gal ir Prezidentė,
gavusi naują penkerių metų mandatą, veiks drąsiau
ir taip pat pasakys, kad koalicija su vagių partija yra
gėdinga. Kol kas ji sako, kad nuo jos mažai priklau-
so ministrų postai, bet Dalia Grybauskaitė jau yra pa-
rodžiusi, kad nuo jos daug kas priklauso. 

Lietuvoje vis daugiau ir daugiau yra noro apsi-
valyti. Štai atsirado ir per keletą metų labai išpopu-
liarėjo jaunimo akcija „Baltosios pirštinės”, kuomet
jaunimas eina į rinkimus stebėti, ar jie nėra klasto-
jami. 

Taigi teigiamų poslinkių yra, o ar to pakanka at-
eityje pakeisti padėtį? Paskaičiuokime remdamiesi
Europos Parlamento rinkimų rezultatais: dešinieji,
kovojantys už sąžiningą politiką, laimėjo 4 vietas, o
valdantieji, kurie taikstosi su vogimu ir vagimis, nes
į savo koaliciją priėmė už nesąžiningumą teisiamą
Darbo partiją – 6. Santykis ne dešiniųjų naudai. Ir re-
zervo kol kas nėra, nes kol kas nesimato tokios po-
litinės jėgos, kuri galėtų paremti Tėvynės sąjungą ir
liberalus ir ateityje sudarytų daugumą.  

Socialdemokratai, kaip pastebi komentatoriai,
neturi jaunimo arba nesiekia atsijauninti, yra su-
stabarėję, o tik jaunimas gali pasipriešinti nesąži-
ningai ir neskaidriai politikai. Tie patys žmonės, de-
šimtmečius užsėdę Seimo kėdes, o vėliau savus so-
dinantys į aukštas vykdomosios valdžios kėdes, ne-
begali pasikeisti. Pažintys, „blatas”, papirkinėjimas
– tai senas sovietinis palikimas, kurį nešasi su savi-
mi senieji politikai. Ir ne amžius čia kaltas, o sena sis-
tema, seni įpročiai, kurie suriša žmones neatmez-
gamu mazgu. Vienas grandinėje negali nevogti, vie-

nas grandinėje negali atsisakyti
„blato” ir kyšių sistemos, turi par-
tijos bičiuliui pasiūlyti geresnę dar-
bo vietą ir geriau apmokamą atly-
ginimą, sudaryti sąlygas savajam
laimėti gerą biznio užsakymą, kitaip
iš tos grandinės iškrisi ir eisi į pen-
siją arba šunims šėko pjauti.

Tai nereiškia, kad visi Darbo
partijos žmonės yra blogi ar blo-
gesni už kitus. Negalima būtų taip

sakyti, bet ką galvoti apie tuos, jeigu jie sutinka, kad
jų partijos vadai elgtųsi nesąžiningai. O ir remian-
čių šią partiją dar yra pakankamai, tokių, kuriems
sukčiavimas nėra nuodėmė, nėra gėda, o šaunusis
Viktoras yra bravo vyras, nes kritiniais atvejais su-
randa būdų išsisukti. Štai jau daugiau kaip ketveri
metai teismai jo negali nuteisti. Dabar jis eilinį
kar tą pabėgo nuo teismo – partija neva susijungė su
kita, o jis tapo Europos Parlamento nariu. Nors
Dar bo partija laimėjo tik vieną vietą, bet ta vieta ati-
teko Viktorui (o buvo žadėta kitam). Žinoma, reikia
tikėtis, jeigu praėjusią kadenciją Europos Parla-
mentas nuėmė jam neliečiamybę, nuims ir šį kartą,
bet vėl bus sugaišta daug laiko ir teisybė vėl turės
laukti.

Yra tekę kalbėtis su savivaldybių politikais. Į
klausimą, kodėl provincijoje tiek daug balsų gauna
Darbo partija, jie skėsčioja rankomis – mes neturi-
me tiek pinigų, kad nupirktume rinkėjus. O, sako,
Darbo partija beveik kiekviename kaime turi ap-
mokamą savo atstovą, kuris prieš kiekvienus rinki-
mus apeina kaimynus ir juos apdovanoja. Kaimo žmo-
nės yra sąžiningi – už dovanas reikia atsidėkoti. To-
dėl deda kryžiuką partijų sąraše už Darbo partiją. 

O iš kur Darbo partija ima tiek daug pinigų, kad
gali nupirkti daug rinkėjų, rodo vykstantys net du
teis mo procesai – vienas dėl jau minėtos „juodosios
buhalterijos“, kitas dėl balsų pirkimo iš kalinių. Tai-
gi jie veržiasi į valdžią, kad galėtų pasisemti pinigų
– įdarbinti pelningoje valdiškoje vietoje savo žmones,
kurie bet kokia kaina paskui semtų pinigus, už ku-
riuos perkami balsai. Tokia tat politinė komercija. 

Užtat ir sakome – šie balsavimai suteikia nors
šiek tiek vilties, kad reikalai gerėja. Praėjusią ka-
denciją Darbo partija Europos Parlamente turėjo du
atstovus, o dabar – vieną. Reikia tikėtis, kad tai ne at-
sitiktinumas, o visuomenės sąmoningumo pasireiš-
kimas. Gal taip bus ir per kitus savivaldybių bei Sei-
mo rinkimus? Juk rinkėjų karta taip pat keičiasi –
kuo toliau, tuo lieka mažiau sovietinės sistemos iš-
augintų žmonių, kuriems vogti ir duoti kyšį buvo taip
pat įprasta kaip valgyti.
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Prezidento rinkimuose vėl laimėjo
Dalia Grybauskaitė, o į Europos
Par lamentą pateko po du atstovus:

Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių
demokratų (17,39 nuošimčių), Socialde-
mokratų partijos (17,27 nuoš.), Liberalų są-
jūdžio (16,52 nuoš.) ir „Tvarkos ir teisin-
gumo” partijos (14,27 nuoš.), o po vieną –
Darbo partijos (12,83 nuoš.), Lenkų rinki-
mų akcijos, kurią rėmė ir kitos tautinės ma-
žumos (8,06 nuoš.) ir Valstiečių ir žaliųjų sąjungos
(6,62 nuoš.). Taigi ką Lietuvai reiškia šie skaičiai? 

Ne tik tai, kad žmonės remia Dalios Grybaus-
kaitės politiką ir kad jau atsikando kairiųjų gražių
pažadų. Dar ir tai, kad nepopuliarumo viršūnių ne-
apleidžiantis Andrius Kubilius nėra jau toks blogas
ir kad buvo vainojamas be reikalo už tai, kad ver-
žė diržus krizei atlaikyti. Ir dar rinkimai parodė, kad
Lietuvoje gyventojų nuomonės tyrimo agentūros vis
dar dirba „pagal užsakymą”, o ne profesionaliai.
Taip buvo prieš dvidešimt metų, matyt, taip yra ir
dabar – kas nuomonės tyrimą užsako, to naudai ir
pakreipia teigiamus skaičius. Kadangi pastaruosius
pusantrų metų valdžioje buvo kairieji, taigi tiesio-
gine ar netiesiogine prasme jie buvo ir užsakovai –
gal netiesiogiai už pinigus, gal iš meilės, bet „vi-
suomenės nuomonė” krypo kairiųjų pusėn ir so-
cialdemokratams žadėjo keturis ar net penkis at-
stovus į Europos Parlamentą (laimėjo du). Jų kan-
didatas prezidento rinkimuose Zigmantas Balčytis
buvo įsitikinęs, kad jeigu ir pralaimės, tai tik
dviem nuošimčiais, o pralaimėjo beveik 20 nuoš. 

Daugelis sako, kad labiausiai pralaimėjo so-
cialdemokratai, nes pralaimėjo prezidento rinki-
muose ir dvigubai mažiau negu tikėjosi gavo EP rin-
kimuose, bet yra ir tokių, kurie mano, jog labiausiai
nepasisekė Darbo partijai, kurios įkūrėjas ir fak-
tiškasis vadovas yra Viktoras Uspaskich, nors for-
maliai partijai vadovauja jo ištikimoji ginklanešė
Loreta Graužinienė. Ir būtent tai, kad daugiausiai
pralaimėjo darbiečiai, Lietuvai yra geroji žinia. 

Labiausiai pamylėti buvo du jauni ir dar tik pra-
dedantys politikai – Gabrielius Landsbergis iš Tė-
vynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų par-
tijos ir Antanas Guoga iš Liberalų sąjūdžio. Jie tapo
šių rinkimų įžymybėmis. Gabrielius Landsbergis,
Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataro Vy-
tauto Landsbergio anūkas, turi patirties užsienio po-
litikoje ir aktyviai reiškėsi per rinkimų kampani-
ją, bet komentatoriai įtaria, kad jam sėkmę lėmė
žymi pavardė ir jo keturi vaikai. 

Antanas Guoga populiarus tapo jau anksčiau,
nes aktyviai rėmė Lietuvos krepšinį, ir viską, ką
daro, daro labai emocingai ir nuoširdžiai. Komen-
tatoriai, kuriems dešiniųjų laimėjimas ne prie šir-
dies, su pašaipėle atsiliepia apie Antaną, mat jis savo
turtus susikrovė iš pokerio žaidimo Australijoje. Dėl
to politikas atsikerta: nesu idealas, užtat esu libe-
ralas, jeigu būčiau idealas, būčiau konservatorius.
Dabar žaisti pokerį jis metė, bet jo pinigai jau daro
kitus pinigus, nes tai gabus verslininkas, kuris sa-
kosi ėjęs į rinkimus, kad išstumtų iš Lietuvos po-
litinės padangės tokias partijas kaip Darbo partija,
kuri teisiama už sukčiavimą – už daugiau kaip 20
milijonų litų neteisėtai gautų lėšų ir už „juodąją bu-
halteriją”. O šios lėšos į Darbo partijos kasą atėjo
būtent tais laikais, kai Darbo partijos vadovas Vik-
toras Uspaskich buvo ūkio ministras. Dabar Anta-
nas Guoga yra užsibrėžęs kitą kadenciją pats būti
ūkio ministru ir parodyti, kaip reikia tvarkyti ūkį,
– pagavęs sėkmės vėją jis ketina dalyvauti būsi-
muosiuose Lietuvos Seimo rinkimuose po trejų
metų, siekti, kad Liberalų sąjūdis laimėtų rinkimus
ir patektų į valdžią, o tuomet pretenduoti į šį pos-
tą. 

Antanui Guogai beveik pasisekė – Darbo par-
tija gavo dvigubai mažiau balsų negu praėjusiuose
Europos Parlamento rinkimuose ir daug mažiau
negu tikėjosi. A. Guoga apie tai, kad tokia partija
kaip Darbo partija neturi teisės egzistuoti Lietuvoje,
kalba labai drąsiai ir garsiai, kad net liberalai iš-
sigando (politikai dažnai viską suapvalina, kaip sa-
koma, įvynioja į vatą), nes po rinkimų nuomonę apie
Darbo partiją jis ėmė vadinti tik savo privačia. To-
dėl galima manyti, kad liberalai jau gesina jo en-
tuziazmą. Bet, atrodo, kad žmonės nori girdėti ką
sako A.Guoga – vagių partijos nebereikia. Ir kon-
servatoriai antrina – rinkimai parodė, kad ir koa-
licija su vagių partija yra gėdinga, Lietuva jau ne-
benori tokios. Galgi ledai pajudės, ir tauta pagaliau
išgirs Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių de-

Ką Lietuva pasakė
per rinkimus?

AUDRONĖ V. ŠKIUDAITĖ

,,Skamba skamba kankliai”
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TELKINIAI

Gegužės pirmąjį savaitgalį At -
lantos lietuvių bendruomenė
Stone Mountain parke suorga-

nizavo Ame ri kos lietuvių sąskrydį
„Mūsų daugiau nei trys milijonai” ir
dalijosi patirtimi bei idėjomis, kaip iš-
saugoti juos vienijančią dvasią. Šven-
tėje dalyvavo ne tik Georgia valstijoje
gyvenantys lietuviai – į sąskrydį taip
pat atvyko svečiai iš South Carolina,
Florida ir Alabama. Taip buvo siekia-
ma vienybės dvasią stiprinti ne vienos
valstijos lietuvių širdyse.

Lietuvių vienybė 
buvo jaučiama visur

Organizatoriai tvirtina, kad At -
lantos lietuvių bendruomenė yra ne -
didelė, bet su didele širdimi, kurioje
dega troškimas sustiprinti visų lietu-
vių, gyvenančių užsienyje, norą tarpu -
savyje bendrauti, didžiuotis savo kil me
ir puoselėti savo tautos tradicijas.
„Mūsų tikslas yra pažadinti lietuvių ir
jų atžalų, esančių toli nuo tėvy nės,
lietuvišką savimonę ir pagarbą savo
šaknims”, – sako sąskrydžio or ga -
nizatorius Atlantos Lietuvių Bend ruo -
menės pirmininko pavaduotojas Vykin -
tas Genys.

Renginio organizatoriai džiaugia-
si, kad šventė pavyko ir sulaukė dau-
giau nei pusantro šimto dalyvių, iš ku-
rių vyriausiam buvo 95 metai, jau-
niausiam – vos 5 dienos. Atvyko ir lie-
tuviškai nekalbantys lietuviai, ki ta -
taučiai žmonos ir vyrai. Sąskrydis nu-
stebino net didžiausius skeptikus. „Da-
lyvių vienybė buvo jau čiama visur – ir
tarp suaugusių, ir tarp vaikų, nes gera
nuotaika, kaip ir bloga, užkrečia. O šis
renginys buvo su puikia nuotaika tarp
visų dalyvių ir tai juos vienijo”, – pa-
sakoja V. Ge nys.

Pasak Atlantos Lietuvių Bendruo -
me nės pirmininko pavaduotojo, dau -
gelis lietuvių nedalyvauja lietuviš-
kuose renginiuose, nes jiems nerei-
kia lie tuvių, nors jie ir yra draugai:
„Su  pratau, kad tai, ką jie sakė, neatiti -
ko realybės. Todėl ir kilo mintis – jei jie
pabūtų lietuviškoje bendruomenėje il-
giau, pavyzdžiui, tris dienas, susipa -
žintų su kitais lietuviais ir jiems tik rai
prireiktų vienas kito. Būti kartu juk
tikrai yra gera!”

Sąskrydis padėjo geriau 
pažinti vieni kitus

Sąskrydžio „Mūsų daugiau nei trys
milijonai” palapinių miestelis penkta-
dienio pavakarę įsikūrė Stone Mountain
parke. Susirinkusių lietuvių ir jų drau-
gų laukė draugystės va ka rie -
nė „Visa lietuviška šeima” –
su dėtinis balius, kuriam daly -
viai buvo kvie čiami pasiruošti
patiems: „Ką tu rėsi – tą ragau -
si. Nelik alkanas ir pa sidalink
su kitais!” Po vakarienės vi sų
laukė draugystės ratas – dai-
nos, šo kiai ir žaidimai.

Vykintas Genys prisimi-
nė va karones ir pabrėžė, kad
sąskrydyje jie praleisdavo
naktis dainuodami lie tuviš -
kas gitara akompanuotas dai -
nas: „Pasirodo, Deimantė Ka -
linaus kaitė yra ne tik nuo-
stabi dizainerė (ji sukūrė ren-
ginio marškinėlius), bet ir
muzikantė. Šio jos pomėgio aš

Atlantos lietuvių bendruomenė kvietė lietuvius būti kartu

Ankstyvą rytą nuo kalno siunčiami linkėjimai tėvynei Lietuvai Aivos Genys, Justino Bartkevičiaus ir Loreno Žilvyčio nuotraukos

nežino jau. Dabar jau geriau pažįstu ją
ir kitus šventės dalyvius”.

Šventės dalyvių laukė
lietuviškos linksmybės

Šeštadienio rytą stovyklautojų lau-
kė draugystės pusryčiai ir pa skelb tas
kiaušinienės konkursas. Pa sistiprinę
kiaušiniene dalyviai pa trau kė į žygį
„Lietuva – Amerika”, ku rį įveikę ir
„kirtę Amerikos sie ną”, merkė pirštus
į trispalvius dažus ir ant nutapyto me-
džio spaudė lapus kaip atvykėlio ant-
spaudus. Po pietų lietuviškose valtyse
ežero vidury vėl traukė dainas, žaidė
tinklinį, vai kams buvo surengtos spor-

tinės pra mo gos ir žaidimai. 
Po vakarienės prasidėjo poezijos ir

dainų vakaras, susirinkę dalyviai žiū-
rėjo lietuvišką kiną. „Mane labiau siai
nustebino ir sužavėjo šis va karas, kurį
vedė Valia Bračiulytė, Lai ma Turlajus,
Ilja Mos ir Marius Teytel, – prisimena
V. Genys. – Ma rius ir Valia buvo visų
renginių va do vai ir taip vadinamas ‘ku-
ras’. Jie pri sijungė ir prie renginio
organizavimo. Savo idėją, pripažįstu,
jiems prista čiau paprastai, o atsaką ga-
vau pil ną energijos ir gyvybingų idėjų.
Iš kart supratau, kad renginys bus ki -
toks ir kad esu ne vienas.”

Ištvermingiausieji stovyklautojai
ankstyvą sekmadienio rytą su lie -

tuviška trispalve kopė į kalną pasitik-
ti saulės. Čia skambėjo giesmės ir dai -
nos, lietuviai siuntė linkėjimus savo tė-
vynei Lietuvai ir stengėsi parodyti,
kad jie Amerikoje išlaiko savo kalbą,
kultūrą ir tautos dvasią.

Sąskrydis jau planuojamas 
kitais metais

Prisimindami sąskrydį jo dalyviai
sako, kad visos renginio akimir kos
buvo linksmos ir draugiškos, pa dėjusios
įsilieti į didžiulę lietuvišką šeimą. „Tiks-
las buvo suartinti mūsų – Atlantos lie-
tuvių – ir aplinkinių valstijų bendruo-
menes. Sulaukėm ne abe jingų svečių –
tai buvo labai malo nu matyti, – pasakoja
šventės organizatorius V. Genys ir pri-
duria, kad prie šios šventės kūrimo
prisidėjo di delė komanda, kuri taip pat
siekė stip rinti lietuvių vienybę. Tai
Atlan tos Lietuvių Bendruomenės pirmi -
ninkas, Aušra Urbelienė, Laura Balt rū -
nas, Marius Teytel, Valia Bra čiu ly tė,
Laima Turlajus, Raminta Zeb raus kas,
Ramunė ir Richard Badaus kai.

Matydami lietuvių norą tarpu -
savyje bendrauti ir pabūti kartu, or -
ganizatoriai jau galvoja apie kitų me -
tų planus ir siekia, kad ši šventė tap tų
gražia visų lietuvių laukiama tra dicija.
„Mes susitinkame atšvęsti tik didesnes
šventes – Šv. Kūčias, Šv. Ve ly kas, Jo-
nines – ir viskas. Po šio ren ginio pa-
matėme, kad toks lietuvius vie nijantis

sąskrydis yra būtinas. To dėl
tikrai mes jį kartosim ir ki-
tąmet, – pabrėžia Vykintas
Genys, kartu tu rėdamas min-
čių prie didesnių projek tų
pradėti dirbti jau susivieni-
jus su kitomis lietuvių bend -
ruomenė mis. – Jaunoji lietu -
vių karta išva ži nėjo iš Lietu -
vos dėl geresnių gyvenimo są-
lygų savo šeimai ar sau. Ir 3,7
milijonų Lietuvos gyvento-
jų nebeli ko. Tačiau „Mūsų
daugiau nei trys milijonai”
byloja, jog mes neišnykom –
mes mylim Lietuvą ir ger-
biam lie tuvybę. Tik tai da-
rom svetur. Bet iš vi sos šir-
dies!”Stovyklautojai žygyje „Lietuva – Amerika”

Įveikus žygį, medis puošiamas trispalviais ,,lapais”



VITALIJA DUNČIENĖ

Mes, Philadelphijos Šv. And rie -
jaus lietuviškos parapijos ti-
kintieji, didžiuojamės savo

didžiule, gražia, Philadelphijos centre
(19th & Wallace str.) įsikūrusia bažny-
čia, kurią 1942 m. lietuviai nusipirko iš
anglikonų ir paliko mums. Mūsų ausis
pasie kian tys pasakojimai apie tuos
laikus tvir tina, kad lietuviai, vėluo-
jantys į šv. Mišias, turėdavo melstis baž-
nyčios prieangyje arba lauke ant laip-
tų, nes viduje neužtekdavo visiems

vietos.  Šiandien mūsų bažnyčia tebė-
ra di de lė, graži ir kviečianti visus lie-
tuvius at vykti. Dievui ir lietuvybei
pasi šven  tęs klebonas kun. Petras Bur -
kauskas kiekvieną sekmadienį 10:30
val. r. aukoja šv. Mišias lietuviškai.  Ti -
kinčiųjų mintis link Dievo palydi nuo-
stabios, Ilonos Babinskienės va do -
vaujamo choro giesmės. 

Deja, šiandieninė parapijos pa dė -
tis labai skiriasi nuo buvusios, nes
kritiškai sumažėjo lietuviškas Mišias
lankančiųjų žmonių skaičius. Kaž kur
pradingo/išsiskirstė bažnyčios pir kėjų

palikuonys, kuriuos anksčiau į būrį su-
rinkdavo  galimybė ne tik lietuviškai
melstis, bet ir pabendrau ti, padraugau -
ti, kartu švęsti šventes, kartu planuo-
ti savo bendrą veiklą...   Į amžinybę iš -
ke  liaujant vis didesniam vyresnio am-
žiaus parapijiečių skai čiui, mūsų di-
džiulė bažnyčia skausmingai tuštėja ir
jos išlaikymas nepa keliama našta gula
ant likusios tikin čiųjų saujelės pečių.  

Spėsiu, kad visiems būna dienų,
kai, dairantis po beveik tuščią bažny -
čią, atrodo, kad kunigo pamokslo klau   -
sosi tik choristai, o nuostabios gies-
mės – tik balandžius nuo baž ny čios sto-
go baido. Tokiomis dienomis apninka
liūdnos mintys: lietuviams lietuviška
parapija jau nebereikalinga;  nebever -
ta čia likusiai saujelei varg ti; laikas su-
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Dar gyvi ir reikalingi

DIANA MCKENNA

„Ateik, Dvasia Šventoji”, –
skambiais balsais giedojo
jaunuoliai, sustoję prie alto-

riaus gegužės 4 d. sekmadienio rytinėse
Mišiose. Giedodami jie kvietė Šventą-
ją Dvasią, kad ji nusileistų ir suteiktų
jiems dieviškųjų dovanų, – duotų iš-
minties, supratimo, patarimų, žinoji-
mo, tvirtumo, maldingumo, uždėtų
Dievo baimės šarvus. Taip apsišarvoję
jie galės drąsiai eiti į pasaulį ir kovo-
ti su blogiu, atsispirti pagundoms, liu-
dyti Dievo žodį.

Septynios merginos ir keturiolika
vaikinų buvo pasiruošę tapti Dievo
kareiviais. Apie tai bylojo net ir jau-
nuolių išvaizda – vaikinai buvo pasi-
puošę tamsiais kostiumais, baltais
marškiniais, kaklaraiščiais, o merginos
– šviesiomis mezginiuotomis suknelė-
mis. Bažnyčioje kabojo jų padarytos
raudonos vėliavos su užrašytais kan-
didatų vardais, jų pasirinktų šventųjų
vardais ir šventųjų simboliais. Kiek-
vienas kandidatas buvo užsidėjęs rau-
doną stulą. Sutvirtinimo sakramento
suteikimui iš Čikagos atvyko visiems
gerai pažįstamas kunigas Antanas
Saulaitis, SJ.

Ši sutvirtinimo klasė buvo pa-
ženklinta skaičiumi 3, ją sudarė 21
kandidatas, klasė ruošėsi sakramentui
3-jus metus, važiavo į 3-jų dienų savait -
galį dvasiniam susikaupimui su 3-mis

Vaikai priėmė Pirmąją Komuniją Šv. Andriejaus bažnyčioje. Iš k.: Urtė, Lukas M., Lukas S., Greta, Lina ir Gabija. Kartu su vaikais džiau-
gėsi ir jų tėveliai,  mokytojas dr. Jonas Dunčia bei klebonas kun. Petras Burkauskas. Algirdo Mikulėno nuotr.

sitaikyti su realybe ir jungtis prie vie-
tinių amerikiečių parapijų.  

Bet būna dienų, kai Philadelp hi jos
Šv. Andriejaus  lietuviškos parapijos ti-
kintieji pasijaučia labai reika lin gi.
Gegužės 11 d. visas pesimis ti nes nuo-
taikas išsklaidė nedidelis vai kų būre-
lis iš Elizabeth, New Jersey.  Jie tą die-
ną priėmė Pirmąją Šventąją Komuni-
ją Šv. Andriejaus parapijoje.  Nepaisant
didžiulių atstumų, benzino kainų, nuo-
vargio, nepatogumų, laiko trūkumo...
5 vaikų tėvai kiekvieną sekmadienį (1.5
val. kelio į vieną pu sę), vežė savo vai-
kus į lietuvišką pa rapiją, kad jų vaikai
galėtų lietuviš kai mokytis pažinti Die-
vą ir priimtų Pir mąją Šventąją Ko-
muniją  bažny čio je, kurioje Dievas
dar garbinamas senąja lietuvių kalba.
Kas, regėda mas šių šeimų pasiaukoji-
mą, bega lė tų sakyti, kad lietuviška
parapija lie tuviams nebereikalinga?  

Keturios neabejingos Dievui ir lie -
tuvybei šeimos, su šešiais, angelus
primenančiais vaikais, parodė Šv. And-
riejaus parapijos tikintiesiems, kad
jų pastangos išlaikyti lietuvišką para-
piją yra prasmingos ir reikalingos.
Ačiū jums už tai, Elizabeth lietuviai!
Taip, mūsų, norinčių Dievą gar binti lie-
tuviškai, liko nedaug, mes iš siskirstę
po tolimiausias vietoves, mes turime
įveikti daug visokiausių kliūčių, kol pa-
siekiame lietuvišką pa rapiją, bet...  lie-
tuviškų veikiančių parapijų dar turi-
me. Branginkime ir vertinkime jas.
Lie tuviškos kultūros, kalbos likimas
sprendžiasi ne tik Lie tuvoje, bet ir
kiekvieno mūsų širdyje, mūsų aplin-
koje. Philadelphijos apy lin kėje nėra ki-
tos lietuviškesnės vie tos, kaip Šv. And-
riejaus lietuviška parapija, kuri kiek-
vieną sekmadienį, kviesdama lietu-
vius į būrį, padeda mums išlikti lietu-
viais.  Būdami vie ningesni, išradinges -
ni, draugiš kes ni... mes galime išlai kyti
tai, kas yra mums brangu.  

Dvi dešimtys naujų Dievo kareivių
Sutvirtinimo sakramentas, Los Angeles Šv. Kazimiero parapijoje

vadovais. 
Mokiniai atidirbo tarnystės va-

landas įvairiose organizacijose, taip pat
patarnaudami Šv. Kazimiero parapijoje
šv. Mišiose ir  dirbdami  parapijos po -
bū viuose. Visi kandidatai rašė rašinius
apie tikėjimą, apie šventuosius, ku-
rių vardus pasirinko, išlaikė keturis ti-
kybos egzaminus. 

Sutvirtinimo Mišiose mokytoja
Žydra van der Sluys pristatė visus
kandidatus. Tada kunigas Antanas

Saulaitis, SJ, kvietė kandidatus su jų
globėjais po vieną prie altoriaus ir su-
teikė Sutvirtinimo sakramentą. Mi-
šiose giedojo garsus vyrų oktetas „To-
limi aidai”. Dėkojame puikiesiems dai-
nininkams už galingais balsais giedo-
tas giesmes, virpinusias visų susirin-
kusiųjų sielas!

Po kunigo palaiminimo besišyp-
santys naujieji Dievo kareiviai iškil-
mingai išlydėti iš bažnyčios visiems
giedant „O, Kristau, pasaulio valdove”.

Visus trejus metus su kandidatais
nepailstamai dirbo mokytoja Žydra
van der Sluys, kurią visokeriopai pa-
laikė mokyklos vedėja Marytė Ne-
wsom ir klebonas kun. Tomas Kara-
nauskas. Ypač padėjo Kęstutis Dau-
girdas ir Aleksas Vilkas, kurie nepa-
tingėjo kelis šeštadienius atvykti į mo-
kyklą ir mokyti jaunuolius giedoti
giesmes. Nuoširdžiai dėkojame kunigui
Antanui Saulaičiui, SJ, iš taip toli at-
vykusiam į Los Angeles.  Daugelį or-
ganizacinių rūpesčių išsprendė Vik-
torija Empakeris, dirbusi kartu su ki-
tais sutvirtintųjų tėveliais. Ačiū vi-
siems, prisidėjusiems prie šios įsi-
mintinos šventės organizavimo.

Los Angeles Šv. Kazimiero parapijoje gegužės 4 d. Sutvirtinimo sakramentą priėmė didelis būrys jaunimo. Nuotraukoje jie apsupa sak-
ramentą suteikusį kun. Antaną Saulaitį, SJ, mokytoją Žydrą van der Sluys ir parapijos kelboną kun. Tomą Karanauską. 

Danos Dabšienės nuotr. 
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IŠ ATEITININKŲ GYVENIMO

Los Angeles ateitininkų kuopos jaunieji įžodininkai su savo globėjais. Pirmoje eilėje (iš k.): Melanija Žukaitė, Vaiva Puo džiū nai tė, Vin -
cas Petokas, Maksimas Bruožis, Airija Donovan, Gabija Paliulytė, Karina Konstantinavičiūtė; antroje eilėje (iš k.): globėjai Žydra van
der Sluys, Audra Narbutienė, brolis Lukas Laniauskas, SJ, ir Inga Rugienienė. Vitos Vilkienės nuotraukos   

Los Angeles ateitininkų šeimos šventė
DALILĖ POLIKAITIENĖ 
IR 
INA VYŠNIAUSKIENĖ

Los Angeles ateitininkų šeimos šventė, kuri vyko ge-
gužės 18 d.,  subūrė moksleivius, studentus, send-
raugius ateitininkus ir jaunųjų tėvelius. Šventė pra-

sidėjo šv. Mišiomis, kurias aukojo klebonas kun. Tomas Ka-
ranauskas, o jam asistavo ir pamokslą sakė  svečias iš Ber-
keley, CA, brolis jėzuitas Lukas Laniauskas. Švento Jono
evangelijoje girdėjome: „Aš esu kelias, tiesa ir gyveni-
mas”. Ši citata tapo brolio Luko pamokslo pagrindine min-
timi. Kas yra mūsų GPS? Ką mums reikia sekti? Kur mes
einam, važiuojam? Ko mes ieškom? Koks yra mūsų gyve-
nimo tikslas?

Po paskutinio palaiminimo bažnyčioje buvo duodami
įžodžiai. Vyresniojo moksleivio įžodį davė Arija Empake-
rytė, Nina Kasputytė ir Tomas Vyšniauskas. 

JAS kuopos naujaisiais nariais tapo Karina Konstan-
tinavičiūtė, Vaiva, Puodžiūnaitė, Gabija Paliulytė, Mela-
nija Žukaitė, Airija Donovan, Maksimas Bruožis ir Vincas
Petokas.

Šventę tęsėme parapijos salėje. Po maldos ir užkandžių
brolis Lukas tarė žodį. Jis kalbėjo apie jo kaip kapeliono
darbą su ugniagesiais Berkeley mieste,CA. Jis pasakojo,
kad jie į nelaimės vietą atvyksta pirmi pas tuos, kam la-
biausiai reikia pagalbos. Jie skuba žinodami, kad dėl kitų
gali paaukoti net ir gyvybę. Paklausus apie jų tikėjimą
ugniagesiai atsakė, kad jie net ne katalikai. Bet iš tikrųjų
– tai labiausiai pasiaukojantis ir katalikiškas žmonių dar-
bas. Visi ateitininkai turi būti ugniagesiai ir nebijoti ap-
ginti savo tikėjimo ir daryti gera kitiems. Dar brolis Lu-
kas, SJ, šiek tiek papasakojo apie save ir apie savo tarmę.
Lietuvoje jo paklausė, iš kokio jis miesto, ir jis atsakė, kad
iš Clevelando, o žmogelis iš kaimo paporino, kad tokio
miesto Lietuvoje nežino. Tai buvo jam, kaip Amerikoje gi-
musiam ir užaugusiam lietuviui, didelis komplimentas.
Tai toks yra brolio Luko, SJ, kelias.

Arija, Nina ir Tomas perskaitė savo rašinėlius, kurie
atspindėjo jų gyvenimo tikslus pagal ateitininkų princi-
pus. JAS kuopos nariai poetų parašytomis eilėmis svei-
kino Mamytes.  Šventę baigėme sudainuodami nuotai-
kingų dainų, kurias vedė Vita Vilkienė. Padėkojome ne-
pailstamoms Los Angeles ateitininkų jaunimo globėjoms
Sigitai Newsom, Audrai Narbutienei, Ingai Rugienienei ir
Žydrai van der Sluys. Kadangi br. Lukas, SJ, mums pri-
minė apie Dainavos stovyklos tradicijas, sustoję ratu su-
giedojome „Kaip grįžtančius namo paukščius…”

Californijos JAS stovykla organizuojama Santa Barbara apy-
linkėje, Casa de Maria sodyboje, š. m. rugpjūčio 3–10 d.  Prašo -
me registruotis pas Žydrą van der Sluys el. paštu: zvanders-
luys@gmail.com.

Los Angeles kun. Stasio Ylos ateitininkų kuopos moksleiviai
ateitininkai įžodininkai. Pirmoje eilėje (iš k.): Tomas Vyš niaus -
kas, Arija Empakerytė ir Nina Kasputytė; antroje eilėje (iš k.):
brolis Lu kas Laniauskas, SJ, ir globėja Sigita Newsom.

susipažinti su svečiu iš Lietuvos
KUn. neriJUmi GriGALiūnU

trečiadienį, birželio 18 d., 
7 val. vak.

Ateitininkų namuose
Visus maloniai kviečia

Čikagos ateitininkai  ir
Ateitininkų namų valdyba

Čikagos ateitininkų vakaronė

Šiaurės Amerikos ateitininkų konferencija

Kurkim naujas
bendrystes, atnaujinkim
senas draugystes!

Š. m. rugpjūčio 15–17 d. Š. Ame-
rikos ateitininkai kviečia plačiąją lietu-
vių visuomenę į Washington, DC, ruo-
šiamą ypatingą konferenciją – ,,ŠAAK:
Profesionalų kelias”. Pasiklausysite
įdo mių pranešimų, pabendrausite su
bendraminčiais ir pasidžiaugsite JAV sos-
tinės kultūriniu lobynu. 

Programoje įdomi naujovė: bus pri-
statomi trumpi, 10–12 minučių, įvairių
asmenų pranešimai (pagal populiarų
„TED Talks” formatą), kurie mums pa-
dės geriau suprasti dabartinio pasau-
lio iššūkius, suteiks minčių ir pasiūlys
galimybių. Bus  pristatomos įvairiausios
sritys – politika, menas, medicina,
tech nologija, humanitarinė veikla ir t. t.
Yra sutikę kalbėti šie asmenys: Andrius
Anužis, Indrė Biskis, Rima Gungor, Ta-
das Kasputis, Audrius Kirvelaitis, Sta-
sys Kuliavas, Prel. Rolandas Makrickas,
Marius Markevičius, Edis Razma, Prel.
Edmundas Putrimas, Simona Smirno-
va-Minns, ir Marius Vismantas.  Pagrin -
dinis prelegentas – amb. Žy gi man tas Pa-
vilionis. Meninę programą atliks pia-
nistas Edvinas Minkštimas. Daugiau ži-
nių: www.ateitis.org/saak.

Rasa Kasniūnienė
Š. Amerikos ateitininkų valdybos pirm.

Sveikiname
gerbiamą ir mielą Gargždų Šv.

Mykolo Arkan gelo parapijos kle-
boną, Gargždų Ateitininkų kuo-

pos dvasios tėvą, dekaną, 

Kanauninką
Joną Paulauską 

gegužės 27 d. atšventusį kuni-
gystės 35-metį.  Telaimina Jus
Dievas, tesuteikia  Jums gerą

sveikatą, parapijiečių, ypač ateiti-
ninkų, meilę, pagarbą ir Kristaus

ramybę. 

Šiaurės Amerikos ateitininkai
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,,Draugo” prenumeratoriai gali skaityti 

,,DRAUGĄ”
internete be jokio 

papildomo mokesčio. 
Pageidaujantys turėtų 

parašyti apie tai 
administracijai: 

administracija@draugas.org 
ir gauti ,,log in” bei slaptažodį.

Skaitykite 
,,Draugą” greičiau!

Naujas ,,Draugas News” keliauja pas skaitytojus

Adelė Bubnytė – dr. Edvardo ir Dalios Bubnių duktė,
gegužės mėn. baigė Wesleyan universitetą, Rhode Is-
land, su aukščiausiu Phi Beta Kappa ir „High Honors”
bakalauro laipsnio pasižymėjimais dviejose – bio-
chemijos ir neurologinių mokslų – srityse. Adelė lai-
mėjo du žymenis universitete – George H. Acheson ir
Grass Fondo premiją neurologinių mokslų srityje ir
Hawk apdovanojimą biochemijos srityje. 

Šį rudenį Adelė lankys Rockefeller universitetą
New York, siekdama daktarato laipsnio biologinių
mokslų srityje.

,,Draugas News”, leidžiamas anglų kalba,
peršokęs pusmečio kartelę, bėga visu tem-
pu į priekį. Gegužės mėn.  numeris dabar

keliauja pas skaitytojus ir tikimės,
kad pašto darbuotojai per ilgai
neuždels ir jį laiku pristatys į paš-
to dėžutes. Kol laikraštis prenu-
meratorius pasieks, norėčiau su-
pažindinti ,,Draugo” skaitytojus
su paskutinio numerio turiniu.

Netingintiems skaityti, ge-
gužės numeris suteiks įvairių
žinių Amerikos lietuviams rū-
pimais klausimais – apie poli-
tiką, parapijas, pasižymėju-
sias asmenybes, naujas kny-
gas, kultūrą ir dvasinį gyve-
nimą. Stengiamasi straips-
nius parinkti tokius, kad vi-
siems būtų įdomu skaityti,
pateikti informaciją, kuri
sudomintų ir apšviestų
skaitytoją.  

Šio mėnesio svar-
biausia žinia – Dalios
Grybauskaitės perrinki-
mas Lietuvos prezidente
ir nesibaigiantis lietu-
vių rūpestis dėl Rusi-
jos prezidento Vladi-
miro Putino užmačių
kėsinantis į Lietuvos
laisvę. Apie Lietuvos
saugumą skaitysime
dar ilgai, o ,,Draugas
News” stengsis su-
teikti kiek galima sva-
resnės informacijos šia tema. Bus įdo-
mu skaityti ambasadorės Raimondos Murmokaitės
kalbą, pasakyta Jungtinių Tautų Saugumo Tarybo-
je. Ji iškelia ir pasmerkia Rusijos valdžios ,,propa-
gandos malimo mašiną”.  Daug pasakantis ir pasi-
kalbėjimas su JAV ambasadore Lietuvoje Deborah
Ann McCarthy, nušviečiantis Amerikos valdžios
ryšius su Lietuvą.  Kadangi laikraštis yra mėnesinis,
stengtasi parinkti žinias, kurios išliks reikšmingos
ilgesniam laikui, pvz., Vladimiro Putino pasisaky-
mas finansiškai remti buvusius stribus.  

Šiame numeryje skaitytojas susipažins su kun.
dr. F. A. Bendoraičiu, pašventusiu savo gyvenimą tar-
nauti skurstantiems čiabuviams Amazonėje. Straips-
nio autorius R. John Rapsys gerai pažinojo kun. Ben-
doraitį ir parūpino spausdinimui nemažai kitur
nespausdintų nuotraukų. Beje, ,,Draugo” skaityto-
jai netolimoje ateityje galės skaityi dar išsamesnį R.

John Rapsio straipsnį apie kun. Bendoraitį.  
Kiekviename ,,Draugas News” numeryje apra-

šoma viena lietuvių parapija. Štai Gediminas In-
dreika vaizdžiai apibūdina net ir Čikagos lietu-

viams mažai žinomą Petro ir Povilo parapiją, Či-
kagos West Pullman rajone.  Iš-

spausdintas
kun. Ryčio
Baltrušaičio
dienoraštis ir
pastabos iš pi-
ligriminės ke-
lionės į Romą
jam vedant lie-
tuvių grupelę į
popiežių Jono
XXII ir Jono
Pauliaus II ka-
nonizacijos iškil-
mes. Ypatingai
įdomus yra kali-
fornietės Danutės
Janutos pasikalbė-
jimas su autore Fe-
licia Prekeris
Brown, kuri parašė
knygą anglų kalba
,,God, Give Us
Wings”. Knyga – vai-
ko prisiminimai apie
bėgimą nuo komunis-
tinio teroro Antrojo pa-
saulinio karo metu.  Ti-
kimės, kad šis pokalbis
sužadins skaitytojų su-
sidomėjimą užsisakyti ir
perskaityti pačią knygą.
Ji yra reta detalių gausu-
mu ir ypatingai įžvalgiai
nupiešia šeimos narių, bė-

gančių į nežinią, psichologinį portretą.
Laikraštyje yra ir trumpesnių straipsnių:  Lie-

tuvos Vyčių pirmininkė Regina Juška Švoba aprašo
Vyčių pastatytą paminklą Šv. Kazimiero kapinėse, Ka-
zys Oželis apibūdina jau nebeveikiantį lietuvių Bal-
tos Meškos alaus daryklą Čikagoje. Yra išverstas į
anglų kalbą arkivyskupo Sigito Tamkevičiaus dva-
sinis apmąstymas. Esame laimingi, kad dažnai
,,Draugas News” puslapiuose savo įžvalgomis pasi-
dalina dr. Linas Sidrys, sugebantis rasti sąsajas
tarp dvasinio ir šiuolaikinio pasaulio – kai kada
šmaikščiai, kai kada rimtai, bet visuomet įdomiai.

Į ,, Draugas News” įsitraukia vis daugiau ben-
dradarbių, kurie nekalba lietuviškai arba jų kalbos
žinios ribotos, bet meilė Lietuvai – beribė. Viliamės,

kad jų yra daugiau, bet reikia juos atrasti ir paska-
tinti rašyti. ,,Draugas News” yra toji erdvė, kurioje
jie gali pasisakyti lietuviškais klausimais bei su-
pažindinti skaitytojus su savo darbais.

Lietuviškojo ,,Draugo” skaitytojus kviečiame pa-
dėti skleisti naująjį laikraštį ,,Draugas News”, pre-
numeruoti jį sau ir kitiems, kalbinti ir kviesti pa-
žįstamus prisidėti prie laikraščio turinio savo
straipsniais, nuotraukomis, siūlymais, recenzijomis,
laiškais redaktoriams.

Jei jums dar neteko matyti ir skaityti naujo
,,Draugas News” laikraščio, parašykite el. laiškelį
draugasnews@gmail.com arba paskambinkite
,,Draugo” tel. 773-585-9500. Su malonumu atsiųsime
susipažinti pavyzdinį numerį. Laukiame ir draugų
,,Facebook’o” internetiniame tinklalapyje www.face
book.com/DraugasNews.

Vida Kuprytė
,,Draugas News” redaktorė
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Parengė Dainius Ruževičius

SPORTAS

Blogiausia pasaulio komanda iškovojo pirmąją pergalę

Šį sezoną vos vieną įvartį pelniusi Alytaus „Dainava” prabilo – naują tre-
nerį italą Marco Ragini prieš keletą dienų prisiviliojusi ekipa savo žiūrovų
akivaizdoje rezultatu 2:0 palaužė Gargždų „Bangos” futbolininkus. Įdomu

tai, kad „Dainava” iki šiol nebuvo iškovojusi nei vienos pergalės bei lygiųjų. Jų
sąskaitoje buvo 14 pralaimėjimų ir vos vienas įvartis. Tuo metu „Banga” po šio
žaidimo rato nukrito į šeštąją vietą.

Į Lietuvą atvykęs M. Ragini sakė žinąs, kur atvažiavo. „Dainava – tai ko-
manda, kurią dėl jos šio sezono pradžios rezultatų, praleistų dešimčių įvarčių,
populiariausias italų sporto leidinys ‘La Gazzetta dello Sport’ pavadino ‘blo-
giausia’ komanda pasaulyje”, – apie savo pirmąją pažintį su Alytaus  komanda
pasakojo naujasis treneris, laisvai kalbantis itališkai, angliškai, suprantantis
ispaniškai ir norintis išmokti lietuviškai.

Lietuvos vyrų rankinio rinktinės vyriausiasis treneris Gintaras Savuky-
nas pažymėjo, kad jo treniruojama komanda yra išsikėlusi tikslą patek-
ti į 2015 metų sausį Katare vyksiantį pasaulio čempionatą. Pasaulio pir-

menybių atkrintamąsias atrankos rungtynes lietuviai žais su Rusijos rinktine.
Pirmosios rungtynės vyks birželio 7 d. Permėje, o atsakomosios – birželio 14-tąją
Kaune, „Žalgirio” arenoje.

„Mūsų tikslas – patekti į pasaulio čempionatą, nors varžovai ir yra aukšto
lygio. Rusijos rinktinė – stipri, turinti pajėgių žaidėjų visose pozicijose, tačiau
skambių pergalių pastaraisiais metais neiškovojo. Į Rusiją tikrai nevažiuojame
pralaimėti. Sieksime sau palankaus rezultato”.

Lietuvos rinktinės kandidatų sąraše – dvylika užsienyje ir šeši Lietuvoje
rungtyniaujantys rankininkai.

Rusijos ledo ritulininkai džiaugėsi paguodos titulu po  nesėkmės Sočio
žaidynėse. Baltarusijos sostinėje Minske jie tapo pasaulio čempionais,
finalo rungtynėse 5:2 įveikę Suomijos rinktinę. Rusai troško revanšo,

nes būtent suomiai Sočyje užtvėrė jiems kelią olimpiados ketvirtfinalyje.
Finalines rungtynes tribūnose stebėjo Rusijos prezidentas Vladimiras

Putinas ir Baltarusijos vadovas Aleksandras Lukašenka.
Po metų pertraukos septintą kartą patekusi į finalą Rusijos rinktinė

galiausiai pasiekė savo tikslą. Rusai planetos čempionais tapo penktą kartą
po pergalių 1993, 2008, 2009 ir 2012 metais.

Trečiąją vietą pasaulio čempionate laimėjo Švedijos ledo ritulininkai,
kurie rungtynėse dėl bronzos Minsko ledo rūmuose 3:0 įveikė čekus.

Pasaulio čempionate Rusijos rinktinė laimėjo visas dešimt rungtynių.
Tiesa, Kanados, JAV, Švedijos, Čekijos rinktinėms Baltarusijoje neatstovavo
daug svarbių žaidėjų, kurie nusprendė pailsėti po Sočio žaidynių, ar dabar dar
kovoja NHL atkrintamosiose varžybose.

Rusijos rinktinė lemiamą pasaulio čempionato dvikovą buvo priversta
žaisti be trenerio. Rusijos rinktinės treneris O. Znarokas parodė nepadorų
gestą, skirtą Švedijos rinktinės trenerio asistentui Rikardui Gronborgui.
Rusijoje gimęs ir Latvijos pilietybę turėjęs 51 metų treneris nykščiu perbrau-
kė sau prie kaklo, taip demonstruodamas, jog norėtų perpjauti gerklę varžo-
vui.                                                                                  Pagal internetinę žiniasklaidą 

Tarptautines ledo ritulio federacijos (IIHF) paskelbtame pasaulio ledo
ritulio rinktinių įvertinime Lietuvos komanda (2170 tšk.) užima 26-tą
vietą. Balandį Vilniuje surengtame pasaulio ledo ritulio čempionato I

diviziono B grupės turnyre (trečiąjame pagal pajėgumą) Lietuvos rinktinė
pelnė bronzos medalius.

Pirmauja Sočio žiemos olimpinių žaidynių vicečempionė ir pasaulio čem-
pionato bronzos laimėtoja Švedijos rinktinė (3 990 tšk.). Antrąją vietą ir toliau
užima pasaulio vicečempionė Suomijos komanda (3 955 tšk.). Į trečiąją vietą iš
ketvirtosios pakilo pasaulio čempionė Rusijos rinktinė (3 915 tšk.). Latvijos
rinktinė (3 300 tšk.) iš dešimtosios vietos pakilo į devintąją, o Estijos koman-
da (1 985 tšk.) iš 28-tosios vietos nukrito į 29-tąją. Iš viso  klasifikuotos 49 rink-
tinės.

Madrido „Atletico” komandai iki fantastiškos sezono pabaigos pritrūko
pusantros minutės. Sergio Ramoso smūgis galva Čempionų lygos fi-
nale išplėšė pratęsimą ir galimybę „Real” ekipai kovoti dėl pergalės.

Karališkasis klubas  galimybės nepaleido. Tris įvarčius per paskutines dešimt
pratęsimo minučių įmušę „Real” futbolininkai 4:1 laimėjo Madrido varžybas ir
iškovojo dešimtąją Čempionų lygos taurę.

„Real” svarbiausią Europos klubų turnyrą laimėjo dešimtąjį kartą, po dvy-
likos metų pertraukos. „Atletico” finale žaidė antrąjį kartą. 1974 metais ji pra-
laimėjo Miuncheno „Bayern” komandai.

„Real” treneris Carlo Ancelotti per savo karjerą laimėjo trečiąją Čempionų
lygos taurę. Prieš tai Čempionų lygos taure jis dukart džiaugėsi su „Milan” ko-
manda (2003 ir 2007 metais.).

Po pergalės Čempionų lygos finale Madrido „Real” futbolininkai solidžiai
papildys savo sąskaitas banke. Turtingiausio pasaulio klubo vadovai kiekvie-
nam „Real” futbolininkui už pergalę dar prieš varžybas buvo pažadėję po 400
tūkst. eurų premiją.

ŠALFASS žaidynėse Toronte – 
dar viena ,,Lituanicos” krepšininkų pergalė

Gegužės 23–25 d. Toronte vykusiose Šiaurės Amerikos lietuvių fizinio auklėjimo
ir sporto sąjungos (ŠALFASS) žaidynėse krepšinio taurę  laimėjo Čikagos ,,Litua -
nicos” krepšininkai. 64-tą kartą rengiamų ŠALFASS žaidynių daugkartiniai nugalė-
tojai pereinamąją čempionų taurę susigrąžino po metų pertraukos. Praėjusiais
metais ŠALFASS vyrų krepšinio nugalėtojai  buvo Čikagos ,,Atletas”.

Gegužės 17-18 d. Detroite  ŠALFASS jaunių krepšinio C grupės  laimėtojai –
Lituanicos komanda (iš k.):  treneris Algis Rugienius, Alex Paulius, Simas Keturakis,
Vytas Stankus, Erikas Gerulskis, Mike Repšys, ir Tauras Rugienius. 

„Real” futbolininkai iškovojo dešimtąją Čempionų lygos taurę

Čempionų lygos taurė – „Real” rankose 

Vyrų rankinio rinktinė veržiasi į pasaulio čempionatą

Lietuvos ledo ritulio rinktinė pasaulyje – 26-ta

Rusai – pasaulio čempionai
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Palaidotas paskutinis komunistinės Lenkijos vadas 

Varšuva (,,Draugo” informacija) –
Paskutinysis komunistinės Lenkijos
vadovas generolas Wojciech Jaruzelski
gegužės 30 dieną palaidotas karinėse Po-
wazki kapinėse, patvirtino Varšuvos
miesto savivaldybė. 

Tiesa, W. Jaruzelski palaidojimui
Powazki karinėse kapinėse priešinosi
valstybės išlaikomas Nacionalinės at-
minties institutas, nagrinėjantis isto-
rinius nusikaltimus prieš Lenkijos pi-
liečius. „Mes negalime laidoti komu-
nistinio diktatoriaus Powazki kapinė-
se, kur taip pat yra pagerbiamos ir ko-
munistinės sistemos aukos”, – teigė
ins tituto direktorius dr. Lukasz Kamins -
ki.

Prašymą leisti palaidoti generolą
W. Jaruzelski prestižiškiausiose Var-
šuvos Powazki kapinėse parėmė Len-
kijos Pirmosios armijos veteranai. Šį
darinį 1944 metais sukūrė sovietai ir
jame daugiausiai tarnavo buvusios so-

vietinio režimo aukos.
W. Jaruzelski gimė didikų šeimoje,

vaikystė prabėgo Lietuvoje. Po 1939
me tais įvykusios sovietų invazijos į
Lenkiją kartu su savo tėvais buvo de-
portuotas į Sibirą. Karą jis baigė bū-
damas leitenantu ir su sovietais nužy-
giavęs iki pat Berlyno. Paskutinysis
Sovietų Sąjungos vadovas Michailas
Gorbačiovas negailėjo pagyrų genero-
lui.

Buvęs „Solidarumo” profesinės są-
jungos, su kuria W. Jaruzelski 1981 me-
tais bandė susidoroti paskelbdamas
karinę padėtį, vadovas Lecha Walesa pa-
reiškė negalįs vienareikšmiškai pasa-
kyti, kad generolas buvo išdavikas.
„Aš jam pralaimėjau kelis mūšius dėl
Lenkijos laisvės, tačiau galiausiai lai-
mėjau karą ir esu tuo patenkintas”, –
pri dūrė buvęs Lenkijos prezidentas.

Po ilgos ligos W. Jaruzelski mirė bū-
damas 90 metų.

Washingtonas (BNS) – Šnipu pa-
siskelbęs bėglys amerikietis Edward
Snowden sakė norintis grįžti į tėvynę,
tačiau teisino savo įvykdytą didelio
masto JAV žvalgybos paslapčių nute-
kinimą, aiškindamas, kad neturėjo ki-
tos išeities dėl Amerikos konstitucinių
teisių pažeidinėjimo.

„Nuo pirmosios dienos sakiau, kad
darau tai, kad pasitarnaučiau savo ša-
liai. Ar įmanoma amnestija arba ma-
lonė – tai spręs visuomenė”, – jis sakė
duodamas pirmąjį interviu JAV tele-
vizijai nuo šio skandalo pradžios praei-
tų metų birželio pradžioje.

Tačiau aukšto rango JAV pareigū-
nai su  pašaipa  reagavo į mintį, kad bėg -
liui gali būti suteikta malonė. Valstybės
sekretorius John Kerry pareiškė, kad
30-metis buvęs Centrinės žvalgybos
valdybos darbuotojas turėtų „pasielgti

vyriškai” ir grįžęs stoti prieš teismą.

Padidins Europos energetinį saugumą

Žmonės raginami netoleruoti kontrabandos Vis daugiau žmonių Belgijoje renkasi eutanaziją

Briuselis (ELTA) – Vis daugiau
žmonių Belgijoje renkasi eutanaziją.
Eutanazijos kontrolės komisijos 2013
metų ataskaitoje nurodyti 1 807 atvejai,
kai sunkiai sergančiam pacientui buvo
padėta numirti. Tai yra penki atvejai
per dieną. 

Palyginti su ankstesniais metais,
pernai eutanazijų skaičius išaugo 27
proc. 2012-aisiais jų buvo 1 432. Nuo eu-
tanazijos legalizavimo Belgijoje 2002
metais oficialus jų skaičius kasmet di-
dėjo.

Remiantis ataskaitos projektu, be-
veik trys ketvirtadaliai eutanaziją pa-
sirinkusių žmonių sirgo vėžiu. Šiek
tiek daugiau nei pusė jų buvo vyrai, 15

proc. – jaunesni nei 60 metų amžiaus.
Keli eutanazijos atvejai praėju-

siais metais sulaukė didelio dėmesio.
Pavyzdžiui, mirti panoro du kurti bro-
liai, dar pradėję ir akti. Nors jie nebuvo
nepagydomi ligoniai, tačiau, remian-
tis įstatymu, galėjo pasirinkti eutana-
ziją, nes nurodė nepakeliamas psi-
chologines problemas. Vienas beveik
iki pat mirties guvus senukas pasi-
traukimą amžinybėn netgi atšventė: 95
metų senolis mirė su šampano taure
rankoje.

Šių metų vasarį Belgijos parla-
mentas įteisino eutanaziją ir nepilna-
mečiams. 

Vilnius (BNS) – (Vyriausybės pra-
nešimas) – Nors Vyriausybė šiemet
ėmėsi papildomų priemonių kontra-
bandos mastams mažinti stiprinda-
ma sienos apsaugą ir prekybos nele-
galiomis prekėmis kontrolę šalies vi-
duje, dėl aukštos piliečių tolerancijos
kontrabandiniams rūkalams nelegali
tabako gaminių rinka išlieka stabiliai
didelė. Todėl valstybė ir verslas pradėjo
nacionalinę informacinę kampaniją,
kurios tikslas – mažinti visuomenės to-
leranciją kontrabandiniams gami-
niams, informuoti žmones, kiek pra-
randa kiekvienas Lietuvos gyventojas
pirkdamas nelegalias prekes ir taip
remdamas šešėlinę ekonomiką.

Informacine kampanija siekiama
paaiškinti, jog kiekvienas, net ir ne-
vartojantis kontrabandinių prekių,
nuo jos nukenčia, todėl neturėtų užsi-
merkti prieš akivaizdžius kontraban-
dos, tokios kaip nelegalių cigarečių,
vartojimo apraiškas savo aplinkoje –
tarp draugų ar kolegų. Bus atkreipia-
mas dėmesys, kad kontrabanda ne tik
atima iš valstybės lėšas, kurios galėtų
būti panaudotos visų piliečių reik-
mėms, bet tiesiogiai finansuoja orga-
nizuotas nusikaltėlių grupuotes, ku-
rios neretai įtraukia ir nepilname-
čius. Žinantys apie nusikalstamus at-
vejus, žmonės raginami pranešti poli-
cijai.

Prasidės esminė šilumos ūkio pertvarka

Vilnius (Vyriausybės pranešimas)
– Vyriausybė Vilniaus ir Kauno mies-
tų šilumos ūkio modernizavimo pro-
jektus pripažino valstybei svarbiais
ekonominiais projektais, nes jų įgy-
vendinimas leis apie 30 proc. sumažin-
ti šilumos kainas didmiesčių gyvento-
jams ir įmonėms, taip pat užtikrins
skaidrią, darnią ir socialiai atsakingą
energetikos ūkio plėtrą. Projektus įgy-
vendinti pavesta valstybės valdomai
energetikos įmonių grupei „Lietuvos
energija”.

„Didžiausią naudą pajus galuti-
niai vartotojai, kadangi bus siekiama
sumažinti šilumos kainas Vilniuje ir
Kaune, taip pat būtų gaminama dau-
giau konkurencingos vietinės elektros
energijos. Didesnis valstybės dalyva-
vimas įgyvendinant strateginius pro-
jektus šilumos ūkio sektoriuje yra šios

Vyriausybės prioritetas ir svarus in-
dėlis skaidriai, darniai ir socialiai at-
sakingai energetikos ūkio plėtrai”, – tei-
gia ministras pirmininkas Algirdas
Butkevičius.

Projektai bus finansuojami iš ES
struktūrinių fondų. Dalyvauti projek-
tų įgyvendinime bus kviečiamos savi-
valdybės ir privatūs atstovai, savo įna-
šais galintys prisidėti šilumos gamybai
ar tiekimui reikiama infrastruktūra,
technologijomis ar kitu turtu. 

Siekiant užtikrinti valstybės daly-
vavimą strateginius projektus įgyven-
dinti pavesta valstybės valdomai įmo-
nių grupei „Lietuvos energija”, kuri tu -
ri sukaupusi patirties šilumos ir elekt-
ros energijos gamybos veikloje ir yra fi-
nansiškai pajėgi vykdyti didelius in-
vesticinius projektus.

Pasirašyta Eurazijos sąjungos sutartis

E. Snowden nori grįžti į JAV 

Vilnius (Bernardinai.lt) – Ener-
getikos ministras Jaroslavas Nevero-
vičius dalyvavo antrajame energetinio
saugumo viršūnių susitikime Berlyne.
Renginys šiais metais buvo skirtas
aptarti skalūninių dujų revoliuciją
JAV ir jos pasekmes energetiniam
saugumui bei naujų rinkų atsiradimui. 

Pasak energetikos ministro J. Ne-
verovičiaus, skalūnų dujų revoliucija
JAV ir jos rezultatai teigiamai moty-
vuoja Europos šalis, ypač tas, kurios di-
dele dalimi priklauso nuo energijos im-
porto ir turi skalūninių dujų išteklių
potencialą savo teritorijoje. Europai tai
vienas iš būdų užsitikrinti apsirūpi-
nimo energija alternatyvas. 

Ministras taip pat atkreipė dėme-
sį į skalūninių dujų revoliucijos JAV

sąlygotus pokyčius globaliu ir regio-
niniu mastu. Naujai atsirandantys ir
potencialūs dujų tiekėjai iš Šiaurės ir
Pietų Amerikos, Australijos, Kinijos,
Kaspijos jūros regiono sudarys sąlygas
didesniam skaičiui vartotojų diversi-
fikuoti dujų importą pasirenkant ge-
riausią alternatyvą. Lietuva, š. m.
gruodžio mėn. užbaigsianti SGD ter-
minalo statybą, tam irgi bus pasiruo-
šusi. „Klaipėdoje baigiamas įrengti
SGD importo terminalas – tai pirma-
sis tokio masto projektas Baltijos jūros
regione, kuris ne tik užtikrins dujų tie-
kimo saugumą Baltijos šalims, bet
kartu galės teikti naujas paslaugas
aprūpinant dujomis mažesnius ter-
minalus, laivus ar miestelius,“ – pa-
brėžė ministras.

Astana (BNS) – Rusijos, Baltaru-
sijos ir Kazachstano prezidentai – Vla-
dimiras Putinas, Aleksandras Luka-
šenka ir Nursultanas Nazarbajevas –
Kazachstano sostinėje pasirašė Eu-
roazijos ekonominės sąjungos sutartį.

Maskvos aktyviai propaguojama
Eurazijos ekonominė sąjunga, kuri bus
įkurta 2015 metų sausį, turėtų sutvir-
tinti ryšius tarp buvusių Sovietų Są-
jungos respublikų, jau įkūrusių Muitų
sąjungą 2010 metais. Pastarąją šiuo
metu sudaro tos pačios trys valstybės -

Rusija, Baltarusija, Kazachstanas.
„Trys valstybės susitarė užtik-

rinti laisvą prekių, paslaugų, kapitalo
ir darbo jėgos judėjimą, tartis dėl po-
litikos svarbiausiose ekonomikos sri-
tyse: energetikos, pramonės, žemės
ūkio ir susisiekimo", - sakoma Krem-
liaus pranešime.

Ekonominės sąjungos projektas
yra itin simboliškas V.Putinui, kuris
2005 metais pavadino Sovietų Sąjungos
subyrėjimą „didžiausia XX amžiaus
geopolitine katastrofa".

Parengė Vitalius Zaikauskas

LIETUVA IR PASAULIS

Lietuvos SGD terminalas www.ve.lt nuotr.

Edward Snowden
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Istoriniu arklių pašto keliu 
Sankt Peterburgas-Varšuva vėl rieda karietos

ALGIS VAŠKEVIČIUS

Praėjusį savaitgalį daugybė žmonių Lietuvos
ir Lenkijos pasienio mieste Kalvarijoje atvyko
palydėti keliautojų, kurie jau nuo

gegužės pradžios karietomis va-
žiuoja istoriniu Sankt Peter-
burgo-Varšuva pašto ke-
liu. Tai ypatingas pro-
jektas „Per Latviją,
Lietuvą ir Lenkiją
2014”, kurio metu
patyrę karietų važ-
nyčiotojai ir juos
lydintys raiteliai
nukeliaus dau-
giau kaip 800 ki-
lometrų. Birželio
1-ąją žygis baigsis
Varšuvoje.

Šis žygis – tre-
čioji ilgo nuotolio ke-
lionė žemaitukų veislės
žirgais. 2010 metais pro-
jektas „2000 kilometrų is-
torijos” nuo Trakų iki Juodo-
sios jūros ir 2011 m. žygis „Meilės
keliu” iki Krokuvos, skirtas didžiajai
Žy gimanto Augusto ir Barboros Radvilaitės meilės
istorijai, sulaukė didelio visuomenės ir tarptauti-
nės žiniasklaidos dėmesio bei patvirtino tokių pro-
jektų reikalingumą. 

Naujuoju žygiu, kurį pradėjo 10 žirgų, dvi ka-
rietos ir 16 žmonių siekiama ne tik atgaivinti ir per-

mąstyti istorinių įvykių svarbą, bet ir populiarinti
gyvąjį paveldą – unikalią žemaitukų veislę. Svar-
biausius Lietuvos istorijos įvykius menanti ir viena
seniausių Europoje arklių veislių šiandien yra sau-

gotina, todėl vienas iš projekto tikslų yra su-
grąžinti žemaitukams užtarnautą vietą

mūsų kultūroje ir skatinti jų nau-
dojimą turizmo, sporto, terapi-

jos ir kitose srityse.
Visas senasis arklių paš-

to traktas tęsėsi 1 220 kilo-
metrų, bet šįkart žygio da-
lyviai per Rusiją neke-
liauja ir pradėjo kelionę
Rusijos-Latvijos pasie-
nyje. Pirmąsias dienas
oras buvo labai šaltas,
dažnai lijo, ir žemaitu-
kams buvo išties neleng-

va, nes viena iš dviejų XIX
amžiaus pašto karietų ko-

pija buvo sunki, tad įkalnėse
žirgai labai pavargdavo ir ko-

lona judėjo lėčiau nei planuota.
Vėliau prasidėjo neįprasti gegu-

žės mėnesiui karščiai, ir keliauti tapo
dar sunkiau.

Žygio sumanytojas, garsus keliautojas ir
„Klajūnų klubo” vadovas Gintautas Babravičius
sakė, kad dešimt stambiųjų žemaitukų Lietuvos
žirgyno Vilniaus filiale buvo ruošiami septynis mė-
nesius, tačiau viską numatyti buvo sunku. Įvairio-
se maršruto vietose Latvijoje, Lietuvoje ir Lenkijo-
je numatyti susitikimai su žmonėmis, kurių ateina
labai daug, bet dėl įvairių priežasčių, oro sąlygų ne
visada pavyksta laiku atvykti, kartais norisi pailsėti
ir žmonėms, ir žirgams, bet tam nėra laiko.

Oficialia arklių pašto kelio Sankt Peterburgas-
Varšuva atidarymo data laikomi 1836 m. Tuo metu
tai buvo viena iš pačių novatoriškiausių ir moder-
niausių magistralių pasaulyje, ties kuria triūsė ge-
riausi inžinieriai – prancūzų, lenkų, rusų statytojai.
Tarp jų buvo ir lietuvių, kurių vienas – kelių inži-
nierius Tadas Butleris po 1863 metų sukilimo Vil-
niaus generalgubernatoriaus M. Muravjovo – „Ko-
riko” buvo išsiųstas „pasitobulinti” į tolimąją Ka-
zanės guberniją.

Plento plotis buvo 6 rusiški sieksniai (12,78
metro), išskyrus kai kuriuos ruožus Ukmergėje,
kur kelias vingiavo per miesto teritoriją. Važiuoja-
moji dalis buvo padaryta iš sutankinto žvyro, abipus
plytėjo gilūs grioviai. Tuo pat metu pastatyti pašto
stočių kompleksai su arklidėmis, viešbučiais, smuk-
lėmis, pagalbiniais pastatais. Iki šiol daugiausia ir
geriausiai išlikusių statinių yra Lietuvoje. 

Prie buvusios arklių pašto stoties, kuri išliko iki
šių dienų Kalvarijoje ir buvo pasitikti keliautojai,
prieš tai stabtelėję Marijampolėje. Visos kelionės
metu jiems yra perduodami laiškai, tad vienus laiš-
kus Marijampolėje jie paliko, kitus paėmė ir atvežė
į Kalvariją, dar kitus vežė į  Lenkiją.  Pašto stotyse

Keliautojai veža paštą A. Vaškevičiaus nuotraukos

Vaikų džiaugsmas

Kalvarijos meras V. Aleknavičius
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XIX a. taip pat būdavo budintis rašti-
ninkas, kuris, reikalui esant, surašy-
davo laišką, čia galima būdavo įsigyti
ir popieriaus bei vokų. Kelyje pasitai-
kydavo plėšikų, todėl diližanus dažnai
lydėdavo ginkluoti raitelių būriai.

Istorija liudija, kad turtingiesiems
pašto korespondencija būdavo prista-
toma į namus, jiems buvo galima laiš-
kus įpakuoti išskirtinai. Laišką voke
įlankstydavo į popieriaus lapą, lanks-
tinio du kraštus pradurdavo peiliu,
perkišdavo per vidurį popieriaus juos-
telę, ją sudėdavo kryžmai, užliedavo
surgučiu (smalka) ir užantspauduo-
davo siuntėjo spaudu arba žiedu-žy-
mekliu. 

Kiekvienam miestui supakuodavo
atskirus paketus ir žymėdavo ant-
spaudu raudoname surgutyje. Valsty-
binius laiškus išveždavo ir ne pašto ve-

žimo dienomis. Tokią korespondenci-
ją pristatydavo raiti kurjeriai. Jiems
buvo privalu žiemą ir vasarą prajoti 15
varstų (maždaug 16 kilometrų) per va-
landą, o pavasarį ir rudenį – po 10
varstų. 

Lietuvoje yra vos vienas kitas važ-
nyčiotojas, kuris dabar galėtų suvaldyti
keturkinkę. Prieš šimtmetį keturkin-
kės kursai trukdavo tris mėnesius – tai
buvo savotiškas dabartinių vairavimo
kursų atitikmuo. Lietuvoje dabar nie-
kur nebekinko po keturis žirgus, ne-
bent pramoginiais tikslais – apvažiuoti
garbės ratą ar pasivažinėti parkuose

prie dvarų. Žygyje keturis žirgus val-
dantis Sergejus Feoktistovas visų lai-
komas svarbiausiu žmogumi. 

Jis teigia, kad kiekvieno ketur-
kinkės žirgo paskirtis priklauso nuo jo
temperamento – vieni žirgai tinka vai-
ruoti, kiti – traukti karietą. Kinky-
mas – sudėtingas procesas, o valdymas
– dar sudėtingesnis. Vairuojantys žir-
gai kinkomi priekyje, traukiantys – už
jų. Žirgus šiam žygiui Sergejus ruošė
kelis mėnesius, važinėdamas su jais
kiekvieną dieną. ,,Pirmiausia reikia
žir gą apvedžioti, pripratinti prie žmo-
gaus, kad jis imtų pasitikėti šeiminin-
ku, tik tada – treniruoti. Netreniruotas
žirgas užaugęs būna gražus, bet fiziš-
kai silpnas ir kelionėse nieko never-
tas”, – teigė važnyčiotojas.

Įvairiuose Lietuvos miestuose ir
miesteliuose žygio dalyvius pasitik-

davo daug žmonių, jie rengė šventes,
daugelis pasipuošdavo senoviniais rū-
bais. Kalvarijoje ir pats jos meras Val-
das Aleknavičius pasitiko karietas
ypatingai pasipuošęs, čia sutikime Ka-
rališkajame parke ir palydose į Lenkiją
dalyvavo vietos „Titnago” teatro ar-
tistai, „Diemedžio” folkloro ansamblio
atlikėjai, pučiamųjų orkestras. Di-
džiulis džiaugsmas buvo vietos vai-
kams, kuriuos važnyčiotojas susodino
į karietą ir kelis kartus apvežė parko ta-
keliais.

Ruošdamiesi šiam ypatingam žy-
giui, projekto organizatoriai vyko į
Sankt Peterburgą ir Varšuvą. Jie su-
sitiko su kino studijos „Lenfilm” ats -
tovais – ši kino studija bendradar-
biaudama su prodiuserine kompanija
„Litfilmas” kelionės metu kuria pil-
nametražį dokumentinį filmą „Pašto
kelio dienoraštis”. Ketinama sudaryti
žinyną Sankt Peterburgas-Varšuva,
kad šiuo traktu keliaujantys turistai ži-
notų, į kokius muziejus nueiti, kur
pa valgyti, kokių aktyvių pramogų siū-
loma kelyje. 

Arklių pašto kelio svarba išblėso
tik atsiradus geležinkeliui – 1862 m. ati-
daryta plačiojo geležinkelio linija Sankt
Peterburgas-Vilnius-Varšuva. Pašto
traktas, atvėręs carinei Rusijai duris į
Vakarus, tapo didžiuliu strateginiu,
politiniu, ekonominiu bei kultūriniu
reiškiniu. Šalia šio kelio augo miestai,
vystėsi prekyba, plėtėsi paslaugų rin-
ka, juo nuolat migravo žmonės, o su jais
ir informacija bei novatoriškos idėjos.
Sankt Peterburgo ir Varšuvos univer-
sitetai išugdė būrį Lietuvos šviesuolių,
kurie vėliau statė atsikuriančios vals-
tybės pamatus.

Karališkajame parke smagiai sukosi poros

Žygio vadovas G. Babravičius.

VISI, KAS GYVI, TURI TEISę GYVENTI

Vaikai apie penktąjį Dievo įsakymą

Greta, 10 metų

– Penktasis Dievo įsakymas skelbia –
nežudyk. Kaip manai, kodėl Dievas pali-
ko tokį įsakymą žmonėms?

– Todėl, kad tie, kurie žudo daro
labai blogą darbą. O blogas darbas
yra todėl, kad bet kokia gyvybė – Die -
vo dovana. Juk žmogus negali kito
žmogaus prikelti iš mirusiųjų. Jei jau
žmogus mirė, tai baigta, jo niekas ne -
beprikels. O žudymas – tai gyvybės
atėmimas. Gyvybė – pats brangiau-
sias daiktas, kurį turi žmogus, o
atim ti patį brangiausią daiktą iš
žmogaus arba iš gyvūno, arba net iš
kokios skruz dėlės – tai jau labai di-
delė nuo dėmė. Visi, kas gyvi, turi tei-
sę gyventi, ir niekas negali jų žudy-
ti. Kai tu paklausei apie žudymą, tai
man net pagaugai nuėjo. Tai labai
baisu, ir aš žinau, kad žmonės žudo
vieni kitus ne tik filmuose – iš tikrųjų
taip būna. Manau, tuos, kurie taip
daro, reikia bausti ir sodinti į kalė-
jimą. Jie pavojingi visiems: ir vai-
kams, ir suaugu siems, ir seneliams,
ir net kunigams.

– O gal tokiems žmonėms galima pa-
aiškinti, pasikalbėti su jais, ir jie daugiau
taip nebesielgs?

– Nemanau. Aš tai tokių žmonių
bijau. Jei žmogus gali nužudyti, tai la -
bai baisu. Nežinau, ar jis patikės pa-
sakymu, kad negalima žudyti kito
žmogaus, kad taip jam padaroma
skriauda. Juk kai žudo, tai ir taip
žino, kad skriaudžia kitą žmogų, bet
vis vien kažkodėl taip daro.

– O tai kodėl?
– Mano močiutė sako, kad žudi -

kais tampa tie, kurie neturi ką veik-
ti, arba tie, kurie yra labai pikti ir
kerš tingi žmonės. Na, supyksta dėl ko
nors ant kito žmogaus ir norėdami at-
keršyti nužudo. Tai labai baisus kerš -
tas, bet taip kartais nutinka. Man
mama pasakojo liūdną nutiki mą,
kai kažkodėl plėšikai nužudė vie ną
kunigą. Iš pradžių apiplėšė, paėmė vi-
sus jo paveikslus, o paskui jį surišo
ir įmetė į upę. Tas kunigas nusken-
do. Plėšikus policininkai sugavo. Jie
da bar sėdi kalėjime, bet nužudytas
kuni gas tai jau miręs. Jau nieko ne -
bepakeisi. Jam žmonės net pamink-
lą pastatė, bet jis to paminklo net ne-
pamatė. To žmogaus jau neįmanoma
atgaivinti. Jis jau palaidotas, užkas-
tas po žeme. Mes kartais per Mišias
meldžiamės už to kunigo sielą, kad
Dievas jį į dangų pasiimtų, ir man at-
rodo, kad jau pasiėmė, nes tai buvo la-
bai geras kunigas.

Justinas, 8 metai

– Kartą labai supykau ant savo
draugo Roko ir mamai pasakiau,
kad kai jį sutiksiu, tai tikriausiai
užmu šiu. Tada susipykau ir su
mama, nes ji sakė, kad taip kalbėti
negalima ir kad visi, kurie mušasi ir
užmuša kitą žmogų, laisvėje negy-
vena. Visi nu teis ti ir sėdi kalėjime.
Mama labai ba rėsi ir sakė, kad ne-
galima taip pykti ir net pagalvoti ne-
galima apie jokius užmušimus. Lie-
pė man  gerai galvoti, ką kalbu, ir
daugiau niekada taip ne kalbėti.

– O už ką tu supykai ant Roko?

– Jis paslėpė mano kompiuterį,
ir jo neradau, kai norėjau pažaisti.
Ro kas praktiškai pavogė mano
kompiu terį. Paskui, aišku,  atidavė,
bet man jau reikėjo eiti į treniruotę.
Todėl la bai supykau.

– Bet gal tikrai per žiauru sakyti drau-
gui, kad užmuši jį, nes jis paslėpė kom-
piuterį?

– Tai aš Rokui taip ir nesakiau,
aš tik mamai pasakiau, nes buvau
ant Roko labai supykęs. Ir mama
ant ma nęs dėl to labai supyko. Aš juk
net ne galvojau nieko užmušti, net
muštis neketinau. Juk mes su Roku
esame la bai geri draugai. Bet už tą jo
pokštą labai supykau.

– Ir kuo pasibaigė tavo istorija?
– Mamos atsiprašiau ir pažadė-

jau daugiau taip niekada nebeka l bėti,
o Rokui tai aš dar atkeršysiu. Bet aš
jo nemušiu. Aš jam neskolinsiu savo
kompiuterio, kai jis paprašys juo pa-
žaisti. Rokas manęs neatsipra šė, o
slėpti svetimus kompiuterius tai irgi
negražu. Mane tai labai sunervino.

– Na gerai, o Rokui apie tai sakei?
– Kad supykau, pasakiau, bet

kad užmušiu, tai nepasakiau, nes
mamai pažadėjau taip daugiau ne-
kalbėti. Aš daugiau niekam taip ne-
sakysiu.

Gabrielė, 7 metai

– Gabriele, kaip tu manai, ar ką nors
nužudyti – tai  labai baisus nusikaltimas?

– Žiūrint ką nužudysi. Kai vasa-
rą mane užpuola uodai, tai aš juos vi-
sus sutraiškau. Ir musei kartą per
galvą užplojau, nes ji labai įkyriai į
mano stiklinę lindo. Ir neliko tos
musės, nes labai gerai pataikiau.
Man mo čiutė sakė, kad tai – visai ne
nusikaltimas, nes jei nesigintum nuo
uodų, tai jie gali stipriai sukandžio-
ti.

– Na, gerai, musės, uodai tiek to, bet
kai kalbame apie žmones?

– Ne, žmonių žudyti negalima.
Kai buvau maža ir dar ėjau į darže-
lį, auklėtoja, supykusi ant vieno
berniu ko, jam pasakė, kad jei skriaus
mergaites, tai jam bus galas. Tas
ber niu kas pasiskundė savo mamai, ir
po to auklėtoja turėjo pasiaiškinti jai,
ko dėl taip negražiai kalbėjo su tuo
vai ku. Nors, tiesą sakant, jis tikrai
buvo labai išdykęs ir visai neklausė
auklėtojos.

– O auklėtoja rimtai ruošėsi tą ber-
niuką nubausti?

– Nemanau. Turbūt tik pagąs-
dinti norėjo. Bet iš to išėjo tokia ne -
malo ni istorija. Juk negalima gąs-
dinti ir skriaus ti vaikų.

– O auklėtojos neklausyti galima?
– Irgi negalima. Tai aš ir klau -

 siau jos visada, bet tas berniukas toks
bu vo. Jis nieko neklausė, su visais
mu šėsi ir nieko nebijojo. Bijojo tik
savo tėčio, bet šis dirbo tokį darbą,
kad la bai dažnai išvažiuodavo ir ilgai
ne grįždavo į namus. Nuo to berniu-
ko kentėjo visi vaikai ir net auklėto-
ja.

Vaikus kalbino 
Aldona Atkočiūnaitė
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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

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

920-320-6344

LInAS SIDRyS, mD
AKIŲ LIGOS–CHIRURGIJA–AKINIAI

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

DR. ELIgIJUS LELIS
Akių ligos ir chirurgija

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

Joliet, IL 60435
Tel. 815-723-1854

VyTEnIS gRyBAUSKAS, mD
SUSAn T. LyOn, mD

Ausų, Nosies, Gerklės ligos,
Chirurgija, Klausos aparatai

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

AUSŲ, nOSieS, GerKlĖS liGOS 

StUbUrO ir SKAUSMO liGOS 

DR. RENATA VARIAKOJYTĖ
SKAUSMO GYDYMO SPECIALISTė

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

Nugaros, kaklo, galvos, sąnarių bei kitų
skausmų gydymas

SKAUSMO GYDYMAS

SUREnDER LAL, mD
Specialybė - vidaus ligos

7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652

Tel. 773-434-2123
Valandos susitarus

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

Orland Park, IL 60462
708-590-5300

www.seimosgydytojas.com

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

AnDREw J. yU, mD
ShIngO yAnO, mD

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

sužeidimų darbovietėje bei kitų vietų
skausmo diagnozės ir gydymo specialistai.

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

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

www.illinoispain.com

DR. K. JUCAS
Odos ligų specialistas gydo odos 

teigiamus ir neigiamus auglius ir žaizdas.
Kosmetinė chirurgija.

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

DRAUGAS

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

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

.

KEPyKLA IR DELIKATESAI
6216 W. Archer Ave., Chicago, IL 60638

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

”BAKe For me” KAVinĖS
Kepyklos produktai ir užkandžiai miesto centre

321 N. Clark, 
Chicago, IL 60654

312-644-7750
pirm. - penkt. nuo 

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

4305 S. Halsted, 
Chicago, IL 60609

773-624-9900
pirm. - penkt. nuo 

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

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

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

www.vytistours.com
info@vytistours.com

4024 235th St., Douglaston, NY 11363

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

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

ATSTOVYBĖ ČIKAGOJE

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

LIETUVĄ

1-800-778-9847

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

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

Kainas sužinoti ir užsisakyti vietas galite 
www.vytistours.com

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

,,DRAUGĄ”
internete be jokio papildomo mokesčio. 

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

Skaitykite ,,Draugą” greičiau!

Apsilankykite 

„DRAUGO” 
internetinėje svetainėje 

www.draugas.org

Krovinių pervežimo
kompanija ieško

patyrusio dispečerio. 
Tel. 224-619-7312

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

Sudoku Nr. 80
Į tuščius langelius surašykite skaičius nuo 1 iki 9 taip, kad vie   no di

skaičiai nesikartotų nei eilutėse, nei stulpeliuose, nei 3X3 kvadratuose.
Su do ku atsakymas – trijų skaitmenų pažy mė tuose lan geliuose suma.

SiūLo dArBĄ
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eUGene C. deCKer, ddS, PC
DANTŲ GYDYTOJAS

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

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

Chicago, iL
Tel. 708-422-8260 

dr. JoViTA KereLiS
dr. dAiVA BidVA
DANTŲ GYDYTOJA

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

Tel. 708-598-8101

DAntŲ GYDYtOjAi

dr. LinA PoŠKUS
Dantų gydytoja

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

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

DR. L. PETREIKIS
DANTŲ GYDYTOJA

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

Tel. 708-598-4055
Valandos susitarus

DR. AUŠRInĖ SChnEIDER
DANTŲ GYDYTOJA
Kalbame lietuviškai

10 S. 640 Kingery Highway
Willowbrook, IL 60527

Tel. 630-323-2245
Valandos susitarus

dr. dALiA e. CePeLĖ, ddS
Dantų gydytoja

10745 Winterset Dr.
Orland Park, IL 60467

708-873-9074
Valandos susitarus

dr. rAmUnĖ mACiJAUSKAS
Dantų gydytoja

9356 S. Roberts Road
Hickory Hills, IL

Tel. 708-598-2131
Valandos susitarus

DR. DALIA JODwALIS
Dantų gydytoja

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

Valandos susitarus

DR. gAILĖ V. ČERnIAUSKAS
DANTŲ GYDYTOJA

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

www.parkridgesmiles.com

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

PARDAVIMAS�IR�TAISYMAS
MIGLINAS TV

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

Century 21
Accent Realty

PASLAUGoS

PArdUodA

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.

DĖMESIO! 
Perku miškus, žemes Lietuvoje. Gali
būti nepilnai sutvarkyta nuosavybė,
o už suteiktą informaciją – atsilygin-

siu. Tel. 630-340-9604

išnuomojamas 3/2 vasarnamis (mobile
home) Floridos vakarinėje pakrantėje, St.
James City. Prieplauka prie namo. $550
savaitei. Idealus žvejybai. Skambinti
(561) 809-5763

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

Arti Upham Beach.
Dėl informacijos skambinti 

tel. (773) 896-7370

� Vyras ieško pagyvenusių žmonių
priežiūros darbo. Gali pakeisti, išleisti
atostogų. Tel. 630-670-0813.

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

� Moteris, turinti medicininį išsilavinimą,
pasišventusi ligonių ir senų žmonių prie-
žiūrai, patyrusi, sąžininga ir atjaučianti, ieš-
ko darbo. Vairuoja, turi automobilį, JAV pi-
lietė. Siūlyti įvairius variantus.
Tel. 773-330-0092.

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

� Medikė ieško pagyvenusių žmonių
priežiūros darbo su gyvenimu. Legalūs
dokumentai, rekomendacijos. Siūlyti įvai-
rius variantus. Tel. 773-709-5990. 

� Moteris ieško žmonių priežiūros dar-
bo, galimi pakeitimai.
Tel. 773-615-5235.

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

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

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

� Ar jūs turite vasarnamį Michigan
(Union Pier, New Buffalo, t. t.), kuris ne-
naudojamas? Jei norite išnuomoti vasa-
ros savaitgaliams (arba ilgesniam laikui)
visą namą arba tik kambarį, prašau skam-
binkite tel. 773-818-3981.

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

raimonda misiunas realtor® 
Keller Williams Realty 

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

Pigiai parduodu
naują „full” dydžio lovą su

čiužiniu ir rėmu.
Tel. 312-492-8795

DRAUGAS
773-585-9500

www.draugas.org
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čiam naujų imigrantų srautui, vidi-
niai lietuviš kai-amerikietiški stimulai
buvo svarbiausias dalykas. Amerikos
lietuviai, nepai sant minėto žemo for-
malios natūralizacijos lygio, jautiesi
lygiais ir visateisiais šalies piliečiais.
Kovos I pasaulinio karo fronte ir tur-
tėjimas kasdieniame gy venime juos pa-
vertė solidžiais namų savininkais ir
verslininkais. Labai svarbu pabrėžti,
kad smulkaus ir vidutinio verslo savi-
ninkų skaičius labai išaugo. Tai buvo
lemtinga diasporos savybė, ją pabrėžia
istorikai. Lietuvių kolonijose 1920 1940
m. atsirado ir išpopuliarėjo įvairūs
verslininkų susivienijimai, prekybos
ir verslo rūmai. Pavyzdžiui, Pitsberge
3–4 deš. labai sėkmingai veikė tokia or-
ga nizacija, kurios iniciatoriumi ir vadu
buvo didelės kepyklos savininkas Petras
Pivoriūnas. Lithuanian Chamber of
Commerce šiame mieste turėjo pasi-
statę savo klubą, kuriame lietuviai
verslininkai rinkosi diskusijoms apie
bendruosius verslo ir lietuvybės rei-
kalus. Organizacija siekė didesnio da-

lyvavimo visuomenės gyve nime, turė-
jo savo spaudos biurą, kuris nuolat pa-
laikė ryšį su lietuviškos ir ameri -
kietiškos spaudos atstovais.

Lietuvių diasporos potencialas ir
didelis rūpinimais Lietuvos ūkiu ge-
riausiai išryškėjo 1930 m. Lietuvos
atstovybei suorganizavus JAV lietuvių
ekonominę konferenciją. Ji buvo labai
sėkminga, kadangi teigiamai veikė abi-
pusis interesas. JAV ūkis buvo drebi-
namas krizės, o Lietuva jautė mažė-
jančias amerikiečių lie tuvių investici-
jas, didėjantį prekybos su JAV deficitą.
Viltys suaktyvinti prekybą, ypač Lie-
tuvos eksportą, ir turizmą buvo iš-
reikštos aiškiausiai.

Konferencijos dalyvių prisistaty-
mas iki šiandien yra svarbus šaltinis,
lei džiantis susigaudyti diasporos so-
cialinės-ūkinės raidos užkaboriuose.
Konfe rencijoje dalyvavo 65 lietuviško
verslo (ir verslo organizacijų bei susi-
vienijimų) atstovai. Ne visur vienodai
jie veikė. Čia ryškiai išsiskyrė čikagie-
čiai. Jų atstovas konferencijoje J. P.
Varkala pristatė Čikagos lietuvių Cham-
ber of  Commerce vei klą. Organizacijai
priklausė: 81 diplomuotas advokatas, gy-
dytojas, inžinierius; 45 profesiniai biz-
nieriai – vaistininkai, okulistai ir gra-
boriai; 29 bankininkai ir fi nansininkai;
44 nekilnojamo turto verslininkai, 73 ga-
mybos verslininkai (turėję gamyklas,
dirbtuves, spaustuves, kepyklas, siu-
vyklas); 25 statybos kontraktoriai; 54
krautuvininkai; 298 mėsinių savininkai;
45 restoranų ir ledainių savininkai; 175
gėrimų pardavimų verslininkai; 52 de-
galinių ir anglių sandėlių savininkai; 65
automobilių dealeriai ir autoremonto
verslininkai; 161 aptarnavimo sekto-

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

1920 m. JAV kar dinolas James
Gibbons net kreipėsi laišku

į Vatikaną, kuriame aiškina motyvus,
kodėl lenkas negalėtų būti skiriamas
vyskupu – tai didintų jų katalikiškosios
diasporos atskirumą, trukdytų integ-
ruotis į amerikietišką visumą, darytų
žalą katalikybei ir Amerikai336. Čia
glūdėjo lietuvių katalikų drama. Bū-
dami jautrūs savo trapiam tautiniam at-
skirumui ir karšti katalikai, sieję savo
tapatumo likimą su religine priklau-
somybe, jie atsidūrė tarsi girnose. Bu-
vimas klusniu katalikų parapijiečiu
ir išdidžiu lietuviu ne visada skambė-
jo gražiu akordu.

Galima panašiai žvelgti ir į V. Ka-
volio pastebėtą vangų lietuvių įsitrau-
kimą į Amerikos politiką. Tiesa, kad iki
1940 m. didelių administracinių karje-
rų lie tuviai JAV nepadarė, tačiau ne-
galima visko išimtinai užkrauti vals-
tietiškajam lietuvio būdui. Istorikai
prie priežasčių sąrašo pridurtų dar ir
tai, kad airiai, su kuriais labai mėgs-
tama lygintis ir jie panašiai į lietuvius
XIX a. buvo beveik visiškai nustumti
nuo valstybinio-administracinio sek-
toriaus patirčių, ne tik se niai „sugy-
veno” su anglų kalba, bet buvo gerai su-
sipažinę ir su britų biurokratine siste-
ma, kurios pėdsakai reiškėsi Ameri-
koje. Jiems buvo lengviau siekti karje-
ros, ypač policijoje.

Visiems žinomas Amerikos raidos
dinamizmas, šuoliuojanti skirtingų
ūkio sričių ir valstijų konkurencija
neabejotinai diktavo lietuvių diasporos
ritmą. Tar pukario laikotarpiu labai
praturtėjo Pensilvanijos kalnakasių
rajonai. Didesni darbo atlyginimai,
trumpesni darbadieniai, platesnės po-
litinės teisės ir socialinio draudimo
lygio kilimas leido skirti laisvą laiką kil-
nesnei visuomenės ir kultūros veiklai.
1926 m. Šenandoriaus lietuviai jau
buvo užgyvenę įspūdingo nekilnoja -
mojo turto, o savo darbštumu, taupumu
ir buitiniu ūkiškumu darė įspūdį ki -
tiems kaimynams. Wilkes-Barre 238
lietuvių šeimos turėjo nekilnojamojo
turto už 984 645 USD. Anuomet tai reiš-
kė labai daug. Laikotarpis po krizės ir
prezi dento Franklino Roosevelto naujoji
politika (angl. new deal) 4 deš. dar la-
biau nu skaidrino kalnakasių materia-
linį ir visuomeninį gyvenimą. Bet tuo
pačiu metu ryškėjo to pakilimo trum-
palaikiškumo ženklai, nes buvo sukama
nuo anglies prie naftos išteklių naudo-
jimo.

Po 1920 m. prasidėjo antra Ameri-
kos lietuvių diasporos istorijos fazė: nu-
trū kus išeivių lietuvybę atnaujinan-

KARKLO DIEGAS
lietuvių pasaulio istorija

EGIDIJUS ALEKSANDRAVIČIUS
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riaus biznieriai. Prie jų jungėsi dar ir tie
pelno nesiekusių organizacijų atstovai,
kurie valdė parapines, švietimo, kultū-
ros ir meno įstaigas. Iš tuo metu Čika-
goje veiku sių 1 192 lietuviško verslo
įstaigų, Chamber of  Commerce narėmis
buvo apie 200, bet dar 600 buvo tikima-
si pritraukti.337 Tai buvo įspūdingi skai-
čiai.

Beje, istorikai yra atskleidę itin iš-
kalbingų dalykų, kurie paveikė lietu-
višką verslą JAV po  to, kai naujų imig-
rantų srautas iš Lietuvos nutrūko. Štai
didžiuoda masis čikagiečių laimėjimais
J.Varkala atskleidė tokį šalutinį efektą:

Kai lietuvių imigracija kas diena
sparčiai augo, nebuvo didelio pavojaus
ir lie tuvių biznieriams, krautuvinin-
kams, nes vos atvykusi iš Lietuvos šei-
mininkė nesu prasdama anglų kalbos
buvo priversta eiti į lietuvių krautuvę,
nors kartais tekdavo mokėti aukštesnę
kainą... Bet šiandien, kuomet jau tos šei-
mininkės pramoko anglų kalbos, o čia-
gimės, kad ir lietuvės, eina ten, kur jos
gali pirkti pigiau ir todėl lietu viškas biz-
nis silpsta, krautuvės retėja...338

Diasporos integralumui į Amerikos
gyvenimą didėjant, reikėjo prisitaikyti
prie konkurencijos diktuojamų sąly-
gų, vienur kooperuojantis ir palaikant
kon kurencingas kainas, kitus vis labiau
sukant nuo išeivių geto aptarnavimo
prie visos Amerikos rinkos.

Lietuvos atstovai konferencijoje
gundė diasporos verslininkus sekti ge-
raisiais pavyzdžiais ir siekti, kad kiek-
vienoje valstijoje atsirastų tokie galin-
gi ir lietuviško sentimento pažymėti
verslo susivienijimai. Jie būtų tarsi
tarpininkai tarp gigantiš kos JAV eko-
nomikos ir Lietuvos. Tad lietuvių vers-
lai ir toliau asocijavosi, organiza vosi, pa-
laikė tarpusavio ryšį ir lietuviškus in-
teresus. Dar 1937m. Filadelfija taip pat
išvydo Lithuanian Merchants Associa-
tion – Lietuvių prekybos asociaciją. Pa-
siturin tys, savo energijos ir verslumo
dėka pasiekę aukštesnę padėtį Amerikos
visuomenė je lietuviai savo svarbumą
siejo su pareigomis prieš tautą ir dias-
porą.339 Verslininkų susivienijimai ir
klubai stiprino saitus savojo sluoksnio
viduje, didino susipratimą, mokėsi kon-
kurencijos per bendradarbiavimą meno,
taip pat siekė sąmoningo daly vavimo
Lietuvos ekonominiame gyvenime – jei
ne rizikingomis investicijomis, ku rios
kartais virsdavo satyromis ir anekdo-
tais, tai bent kritiniais patarimais. Kar-
tu su turtu kaupėsi patirtis, o čia lietu-
vių išeiviai buvo labai dosnūs.

Viso šito Amerikos lietuvių dias-
poros apogėjaus ženklu laikytinas Ame-
rikos lietuvių ekonominis centras, kuris
siekė vienyti ir telkti visose valstijose už-
simez gusias lietuviškas verslo inicia-
tyvas. Centrui per palyginti trumpą
laiką pavyko labai daug nuveikti. Nors
pasaulinė ūkio krizė kirto ir per lietu-
vių veiklą, tačiau šioje srityje diasporos
organizacinis tinklas atrodė labai soli-
džiai, galėjo būti gre tinamas su kitų Vi-
durio Rytų Europos išeivių pastango-
mis. Lietuvos visuomenei ir politinei
valdžiai vis labiau susivokiant globalioje
lietuvių būklėje ir supran tant Lietuvos
misiją diasporos brandos kelyje rodėsi,
kad peržengiamas slenkstis į naują eta-
pą. Tačiau, kaip nesyk teko minėti, pa-
čios Lietuvos žlugimas neleido toms
viltims sudygti lietuvių pasaulio dirvoje.

336.�Fainhauz,�David.�Lithuanians in the USA,�p.
57–58.

337.�Eidintas,�Alfonsas.�Lietuvių kolumbai, p.�80.

338.�Ten�pat,�p.�81.

339.�Ten�pat,�p.�76–78.

Duryea, PA lietuviai 1921 m. Joe Walukonis su vaikais ir mokytoja Margaret Marelionis
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• 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

www.draugas.org/mirties.html

Henrikas Laucius, gyvenantis Union Pier, MI, pratęsė metinę
„Draugo” prenumeratą ir paaukojo 50 dol. Nuoširdus ačiū, kad remiate
lietuvišką spausdintą žodį.

Gintautas A. Taoras, gyvenantis Dover, NH, kartu su metinės
„Draugo” prenumeratos mokesčiu atsiuntė 50 dol. Jūsų dėka lietuviškas
žodis skamba tarp mūsų. Ačiū už paramą.

Dalilė Polikaitienė, gyvenanti Westlake Village, CA,  pratęsė meti-
nę „Draugo” prenumeratą ir paaukojo 50 dol. Nuoširdus ačiū, kad remia-
te lietuvišką spausdintą žodį.

Petras Pundys, gyvenantis East Greenwich, RI, dar metams užsi-
prenumeravo „Draugą”  ir kartu atsiuntė 50 dol. laikraščio išlaidoms su -
mažinti. Nuoširdžiai dėkojame už suteiktą finansinę paramą.

Danguolė Jurgutienė, gyvenanti West Bloomfield, MI, kartu su
metinės „Draugo” prenumeratos mo kesčiu atsiuntė 50 dol. Jūsų paramos
dėka dar ilgai gyvuos lietuviškas spausdintas žodis. Ačiū už paramą.

Romualdas Veitas, gyvenantis Milton, MA, pratęsė metinę
„Draugo” prenumeratą ir paaukojo 50 dol. Ačiū, kad mus skaitote ir  re-
mia te.

Danguolė Ilginytė, gyvenanti Palos Hills, IL, kartu su metinės
„Draugo” prenumeratos mokesčiu atsiuntė 50 dol. Dėkojame už suteiktą
paramą.

Gražina Kenter, gyvenanti Danbury, CT, pratęsė metinę „Draugo”
prenumeratą ir paaukojo 50 dol., o taip pat atsidėkodama už kalendorių
pridėjo dar 50 dol. Nuo širdžiai dėkojame, kad mus skaitote ir dosniai re -
mia te.

Santaros-Šviesos federacija „Draugo” laikraščio leidybai paaukojo
50 dol. Nuoširdi padėka už paramą.

Rimas A. Česonis, gyvenantis Webster, NY, kartu su metinės
„Draugo” prenumeratos mokesčiu atsiuntė 50 dol. Jūsų parama padės
skleisti lietuvišką žodį išeivijoje. Ačiū už paramą.

Brangiai ir labai mylimai MOTINAI

A † A
STEFUTEI KISIELIENEI

mirus, dukrą JOLITĄ KISIELIŪTĘ-NARU -
TIE  NĘ, PhD, sūnų PETRĄ VYTENĮ KISIE -
LIŲ, MD, jų šeimas ir artimuosius nuošir -
džiai už jau čia ir kartu liūdi

Aldona, Marijus, Aurelijus,
Jurgis Prapuoleniai

A † A
Inž. ROMUALDUI DULSKIUI

iškeliavus Amžinybėn, giliausią užuojautą reiškia-
me velionio žmonai ALDONAI, sūnui ROMUI su
šeima, dukrai DAIVAI ir šeimos artimiesiems.
Kartu liū dime.

University of Connecticut mokslo dienų draugai:

Algis Alksninis
Irena Alksninienė

Juozas Ardys
Algimantas Gureckas

Aliodija Jankauskaitė-Moran
Jonas Kronkaitis

Jonas Kova

A † A
EMILIJAI PAUŽUOLIENEI

iškeliavus Amžinybėn, vyrui, ilgamečiui Lietuvių
Skau  tų Brolijos vadovui ANTANUI PAUŽUOLIUI,
sūnums ALGIRDUI, LINUI ir RIMANTUI su šeimo-
mis bei visiems giminėms ir artimiesiems reiškiu
giliau sią ir nuoširdžiausią užuojautą.

Dr. Nora Sugintaitė

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 

A † A
ELENA VAITKUTĖ ZAPUSTAS

Mirė 2014 m. balandžio 25 d. Phoenix, Arizona.
Nuliūdę liko: duktė Ramunė Zapustas, giminės Amerikoje ir

Lietuvoje.
A. a. Elena palaidota šalia vyro Clement Zapustas, National

Me morial Cemetery, Phoenix, Arizona.
Velionė daug metų buvo nuoširdi Lietuvos Dukterų draugijos

narė, aukomis ir darbu prisidėjo prie Draugijos veiklos Čikago-
je  ir Phoenix, AR.

Mama, ilsėkis ramybėje.
Duktė Ramunė
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Prenumeruokime 
ir skaitykime 

,,DRAUGĄ”!

,,Draugą” atminkime 
savo testamente.

PAS MUS
IR

APLINK MUS

Advokatas
VYTENIS LIETUVNINKAS

4536 W. 63 Street
Chicago, IL 60629

(Skersai gatvės nuo „Draugo”)

Tel. 773-284-0100

Namams pirkti paskolos 
duodamos mažais mėnesiniais 

įmokėjimais ir prieinamais nuošimčiais.
Kreipkitės į 

mutual Federal Bank, 
2212 West Cermak Road. 

Tel. (773) 847-7747

Traffic & CDL Violations / DUI
Criminal Defense / Record Expungements

Auto Accidents / Personal Injury
Real Estate / Civil Disputes

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

THe LAW
oFFiCe oF
AndriUS
SPoKAS

� Komp. Vlado Jakubėno, gimusio 1904
m. gegužės 15 d.,  110 metų jubiliejus bus
paminėtas Tėviškės Evangelikų liuteronų pa-
rapijoje, 5129 Wolf Rd, Western Springs,
sekmadienį, birželio 1 d. Pamaldos vyks
11:30 val. r. Po jų – minėjimas ir pabend-
ravimas. Visi kviečiami dalyvauti.

� Brighton Parko Švč. Mergelės Marijos
Nekalto Prasidėjimo bažnyčioje (2745 W.
44 St., Chicago, IL), septintąjį Velykų sek-
madienį, birželio 1 d., 10 val. r., Eucha-
ristijos šventimą atnašaus tėvas Antanas
Saulaitis. 15 minučių prieš šv. Mišias kal-
bėsime Švč. Jėzaus Širdies litaniją. Po
pamaldų – kavutė parapijos salėje. Šiuo
metu parapija švenčia savo 100 metų ju-
biliejų.

� Švč. Mergelės Marijos Gimimo parapi-
joje, (6812 S. Washtenaw Ave., Chicago,
IL), sekmadienį, birželio 1 d., po 11 val.
r. šv. Mišių  parapijos salėje vyks draugiš-
kas pabendravimas. Atvykite.

� Birželio 1 d., sekmadienį, Ateitininkų
namuose ruošiama gegužinė. Pradžia 12
val. p. p. Jūsų lauks skanūs lietuviški pie-
tūs ir A. Barniškio atliekamos dainos, pui-
kūs pokalbiai bei diskusijos su naujais ir
senais draugais gaivinančiame ąžuolų pa-
vėsyje. Adresas:1380 Castlewood Dr., Le-
mont, IL 60439.

� JAV LB Lemonto apylinkės Socialinių
reikalų skyrius trečiadienį, birželio 4 d., 1

val. p.p. kviečia visus į PLC Lemonte skai-
tyklą, kur matysite dokumentinį istorinį
filmą  ,,Radvilos, Auksiniai Lietuvos kuni-
gaikščiai,” – apie garsiausią LDK vidu-
ramžių Radvilų giminę.

� Lietuvos Respublikos generaliniame
konsulate New York, birželio 5 d. vyks As-
tos Bublienės keramikos darbų ir Povilo
Mečio tapybos darbų paroda.

� Neringos stovyklavietėje birželio 7–8 d.
ruošiamas ,,Talkos savaitgalis”.  Laukiame
talkininkų, kurie padėtų paruošti stovyk-
lavietę vasaros sezonui. Apie savo daly-
vavimą pranešti vedėjai Reginai: re-
gina@neringa.org arba tel. 978-582-
5592. Daugiau žinių tinklalapyje http://ne-
ringa.org

,,Pro Felikso dureles”
Pirmoji Dovilės Užubalytės-Zduobos naujos

kny gelės vaikams „Pro Felikso dureles” siunta
buvo išpirkta kaip mat! Ir štai į ,,Draugo” knygynė-
lį iš tolimosios Australijos atkeliavo dar vienas
siun tinys. Gražiai dailininkės Ados Sutkuvienės
iliust ruotoje knygutėje lietuvių kalba pasakojami
devynmetės Rimos ir jos šuns Felikso nuotykiai
pil noje paslapčių šalyje, tarp kalbančių gėlių ir
gyvūnų.  

Knygos kaina – 10 dol. (IL pridėtinės vertės
mo kestis – 9.25 proc., persiuntimas paštu – 5 dol.).
Teiraukitės tel. 773-585-9500. 

 

BALTIC JESUITS
Advancement Project

S
veikiname Švč. Merge-
lės Marijos Gimimo pa-
rapijos kleboną kun.
Jaunių Kelpšą, su jo  ku-

nigystės 20-mečiu! 1994 m. ge-
gužės 29 d. buvo įšventintas į
kunigus.

Linkime, kad gyvenimo
kelias kunigiško gyvenimo
šviesoje būtų be galo pras min -
gas, kilnus ir džiugus.

Kad visada Jus lydėtų geri
ir nuoširdūs žmonės, kad būtų
tūkstančiai rankų, kurios Jums
padėtų.

Kad neštumėt žmonėms
savo meilę ir paguodą, viltį ir
džiaugsmą.

Nuoširdžiai sveikiname
kun. Jaunių ir linkime stiprios
sveikatos bei Dievo Palaimos!

Parapijiečiai

www.
draugas.org/
kalendorius

Birželio 21 d., šeštadienį, 5 val. p. p.  Baltimo-
rės Lietuvių namuose vyks Joninių šventė.
Programoje vakarienė, vainikų pinimas, gru-
pės ,,Etiudas” koncertas, Apolonijos Zizirskie-
nės humoristiniai pasakojimai, žaidimai ir šo-
kiai. Lietuvių namų adresas 851 Hollins St,
Baltimore, MD.


