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Pokalbis su naujuoju Lietuvos
ateitininkų vadu – 6 psl.

Jos mylėjo Vincą Kudirką – 14 psl.

Gedimino Savicko nuotr.  
PLVD nuotr.  

,,Bendraukime!” Su tokiu šūkiu šiemet Lietuvos ir pasaulio lie-
tuviai buvo kviečiami buvo kviečiami pasitikti Pasaulio lietuvių vie-
nybės dieną – liepos 17-ąją. Šią dieną raginama prisiminti S. Dariaus
ir S. Girėno skrydžio tikslus – pasitikėti savo jėgomis, gabumais ir „ap-
jungti” abiejuose Atlanto pusėse gyvenančius lietuvius, stiprinti tar-
pusavio pasitikėjimą. 

,,Jeigu norime būti geresni, privalome būti vieningi. Bendravimas
tai galimybė keistis, galimybė imti ir galimybė duoti”, – sakė vienas
iš Pasaulio lietuvių vienybės dienos globėjų, garsus lenktynininkas Be-
nediktas Vanagas.

Kirtimų kultūros centras Pasaulio lietuvių vienybės dieną Vilniaus
tarptautiniame oro uoste iš svetur grįžtančius tautiečius pasitiko su
lietuviškomis vaišėmis. – 2 psl.

Ketvirtadienį, liepos 17 d., eidamas 90-
uosius metus, mirė monsinjoras Alfonsas
Svarinskas. 

Palaikai atsisveikinimui pašarvoti Vil-
niaus Šv. Ignoto bažnyčios kriptoje. Pir-
madienį, 11 val. r. karstas su palaikais bus
palydėtas į Vilniaus Šv. Stanislovo ir Šv. Vla-
dislovo arkikatedrą baziliką.

Laidotuvių šv. Mišios Vilniaus arkika-
tedroje bazilikoje pirmadienį, liepos 21 d.,
12 val. Po šv. Mišių, paties monsinjoro
prašymu, laidotuvės vyks Dukstynos par-
tizanų kapinėse netoli Ukmergės. – 2 psl.

Prorusiški separatistai šalia numušto Malaizijos lėktuvo nuolaužų.          EPA-ELTA nuotr.     

Per Malaizijos lėktuvo katastrofą
Ukrainoje žuvusių olandų gimi-
naičiai, kuriems vis dar sunku

suvokti siaubingą artimųjų netektį,
reikalauja nuodugnaus tyrimo.

Šalis pabudo ištikta šoko, vėliavos
buvo nuleistos iki pusės stiebo, o gimi-
naičiai ir draugai stengiasi suvokti
mažiausiai 173 olandų keleivių žūtį per
katastrofą, kuri iš viso pareikalavo 298
gyvybių.

,,Malaysia Airlines” keleiviniu lėk-
tuvu „Boeing 777-200”, kuris liepos 17 d.
buvo numuštas konflikto draskomoje
Rytų Ukrainoje, skrido žmonės iš ma-
žiausiai 10 šalių. Be 173 olandų jame
buvo 44 žmonės iš Malaizijos (tarp jų –
15 įgulos narių ir du vaikai). 27 iš Aust-
ralijos, 12 iš Indonezijos (tarp jų – vie-
nas vaikas), 9 iš Jungtinės Karalystės,
po 4 iš Vokietijos ir Belgijos, 3 iš Fili-
pinų, po 1 iš Kanados, JAV ir Naujosios
Zelandijos. Šie duomenys dar tikslina-
mi.

Apsikeista kaltinimais

Malaizijos oro laineris ketvirta-
dienį buvo numuštas virš Ukrainos te-
ritorijos raketa ,,žemė oras”, tačiau
neaišku, kas paleido tą ginklą, pranešė
JAV pareigūnai.

Žvalgybos analitikai tikrina duo-

Lietuva
atsisveikina su

monsinjoru 
A. Svarinsku

Vienija tikslai ir
...tragedijos

Priblokštas pasaulis nori atsakymų

menis, siekdami nustatyti, ar ta raketa
buvo paleista Ukrainoje veikiančių
prorusiškų separatistų, Rusijos pajėgų
kitapus sienos ar Ukrainos vyriausy-
binių pajėgų.

Tuojau po to, kai nukrito tas lėk-
tuvas, Ukrainos vadovai apkaltino pro-
rusiškus separatistus numušus lainerį
per ,,teroristinę” ataką.

Greitai buvo sutelktas dėmesys į
prielaidą, kad tas lėktuvas buvo nu-

muštas per klaidą, galbūt prorusiškų
pajėgų, palaikiusių keleivinį lainerį
Ukrainos armijos transporto lėktuvu.

Kaip pranešama, lėktuvas skrido
daugiau negu 10 kilometrų aukštyje ir
buvo pasiekiamas Rusijos gamybos
priešlėktuvinių raketų kompleksams
,,Buk”, kurių  turi tiek Ukrainos, tiek
Rusijos pajėgos. 

– 3 psl.



visuomet liks pakele ir jos nepakeisi. Pa-
našiai ir nuodėmė vi suomet yra nuodėmė,
kad ir kaip patraukliai bandytumei ją
pavaizduoti. Yra tik viena išeitis – palik-
ti nuo dėmės kelią. Pradžioje giliai su -
vokti, kad juo einant neįmanoma tapti lai-
mingu žmogumi. Dėl šios prie žasties Die-
vo žodis nuolat ragina mus daryti atgailą.
Jėzus savo klau sytojams įsakmiai šitai pri-
mindavo. 

Tačiau uolą galima padengti derlinga žeme, o erš-
kėčių krūmą – iš kirsti. Su savo nepastovumu, su po -
lin kiu plaukti pasroviui, save teisinant, kad visi taip
daro, galima ir rei kia kovoti, nors tai nėra lengva. No -
rint plaukti prieš srovę, reikia geros motyvacijos, dėl
ko tai turime daryti. Tuo motyvu gali būti didelis no-
ras išsaugoti sveiką dvasią. Panašiai žmo gus, kai pa-
siryžta atsikratyti per didelio svorio, jei neturi rim-
tos motyvacijos, savo pasiryžimą greitai su lau žo, ta-
čiau ištesi, kai suvokia, kad tai pražūtinga jo svei-
katai. Norint išlikti ne vėjo siūbuojama nendre, bet
tikru žmogumi, būtina turėti aukštų siekių, dėl ku-
rių galima atsisakyti greitai praeinančių dalykų.

Ne mažiau sunku yra susitvar kyti su perdėtu rū-
pesčiu dėl medžiagi nės gerovės. Norint tai padary-
ti, vi sų pirma reikia aiškiai įsisąmoninti, kas mūsų
gyvenime svarbiausia: ar daug turėti, ar nugyven-
ti garbingą gyvenimą? Žmogų laimingą padaro ne mi-
lijonai, bet suvokimas, kad gy ve nimas nėra tuščias
ir kad didžiausia laimė yra kitus žmones padaryti lai-
mingus. 

„Dar kiti grūdai nukrito į gerą že mę ir davė der-
lių”. Mes, tikintieji, žinome, kaip išlaikyti gerą
savo dvasios dirvą. Tai pastovus pasiryžimas būti iš-
tikimiems Dievui, pastovus nusiteikimas mylėti
žmones ir daryti jiems gera. Šitoje dirvoje Dievo žo-
dis visuomet subrandina gausų derlių. Vieš patie,
maldaujame Tave, padėk gir dėti ir suprasti Tavo žodį.

šventes, bet greitai vis kas pasikeičia, nes pasaulis
diktuoja savo madas, o jie nesugeba joms prie šin tis.
Pasaulis siūlo bet kokiomis prie monėmis būti lai-
mingam čia ir dabar, o Evangelija nuolat rodo rei -
kalingą, gerą, bet nepopuliarų kelią, kuriuo einant
kartais reikia braukti prakaitą.

„Kiti grūdai nukrito tarp erš kėčių”. Jėzus iš-
aiškino, kad erškėčiai yra perdėti mūsų rūpesčiai dėl
materialinių dalykų. Tai rūpinimasis pa daryti kar-
jerą, gauti pelningą vietą, įsukti pelningą, nors
kartais ir ne moralų verslą. Tokių verslų yra gana
daug – tai gamyba ir prekyba alkoho liu, narkotikais,
tai ir kazino bei lošimo automatų verslas, tai ir vi-
sokie energetiniai gėrimai, kuriais nuodija mas jau-
nimas. Šie rūpesčiai dėl pelno žmones verčia palikti
savo šei mas, artimuosius, tėvynę ir ieš koti pel -
ningo darbo svetur. Jėzus sako: „Šio pasaulio rū-
pesčiai ir turto ap gaulė nustelbia žodį, ir jis lieka ne -
vai singas” (Mt 13, 22). Kas suskaičiuos šeimas, ku-
rios suiro, vaikus, kurie liko be globos, tėvams iš-
važiavus lai mės ieškoti į tolimus kraštus?

Nuodėmė, prisitaikymas prie mi nios ir perdė-
tas rūpestis dėl medžiagi nės gerovės – kiekvienam
krikščioniui yra tarsi povandeninės uolos, ant ku-
rių gali sudužti jo tikėjimo lai vas. O jeigu tikėjimo
nebeturima, šios kliūtys gali visam laikui atskirti
nuo Dievo.

Ką daryti su ta mūsų nederlinga žeme? Pakelė

Evangelija pasakoja apie minią, susi-
rinkusią klausytis Jėzaus žodžių. Gali-
lėjos Mokytoją guodė tiesos žodžio iš-

troškę žmonės, bet drauge ir liūdino žinant,
kad didelė dalis šių žmonių nepriims jo žodžio
ir tas žodis neatneš vaisių. Todėl Jėzus kalbėjo
apie tuos, kurių akys nemato, ausys negirdi ir
kurių širdys nemyli, nes jie nenori keistis į
gera. Jėzus apie juos vaizdžiai pasakė: „Šitos
tautos širdis aptuko” (Mt 13, 15).

Šia proga Jėzus papasakojo palyginimą apie sėjėją,
kuriam sėjant da lis grūdų nukrito prie kelio, kiti kri-
to ant uolos, treti pateko tarp erškėčių. Pasėlis liko ne-
vaisingas, nes jam trū ko geros žemės. Šis Jėzaus paly -
ginimas ypač svarbus, padedantis mums susiorien-
tuoti – kokie esame ir kaip pri imame Dievo žodį. 

„Vieni grūdai nukrito prie ke lio”. Pakelės grio-
vys – tai vieta kurią nukloja kelio dulkės, teka
drumzlinas vanduo ir kuri dėl to yra visiškai ne tin -
kama sėjai. Tai nuodėmės dirva. Nesąžiningumo, ne-
skaistumo, netie sos ir egoizmo dirva. Į tokią dirvą be -
vil tiška sėti, nes pats velnias ateina ir sunaikina sėk-
lą. Ten, kur nuodėmė, kur viešpatauja velnias, ten
Dievo žo dis pasmerktas sunykti. Tik rimta at gaila gali
neleisti, kad Dievo žodžio sėkla kristų į nuodėmės lau-
ką, o kol atgailos nėra, žmogus regėdamas ne mato,
klausydamas negirdi, raginamas atsiversti lieka
kurčias ir abejingas.

„Kita sėkla nukrito ant uolų”. Uola – tai sielos bū-
sena, kai dėl valios stokos plaukiama paviršiumi. Kar -
tais susižavima dvasiniais dalykais, bet žmogui
trūksta pastovumo ir jis greitai renkasi ne tai, kas rei-
kalinga, bet kas malonu. Tai minios žmogus. Jis vie-
ną dieną gali giedoti: „Osana!”, o kitą dieną prisijung -
ti prie minios, skanduojančios „Ant kryžiaus Jį!” Šiai
žmonių kategorijai dažniausiai priklauso švenčių ka-
talikai. Jie būna laimingi Santuokos metu, savo vai-
kų Krikšto ar Pirmos Komunijos dieną, per metines
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Dievo žodžio likimas
ARKIVYSK. SIGITAS TAMKEVIČIUS

Atkelta iš 1 psl.

A. Svarinskas gimė 1925 m. Ukmergėje, 1942–1946 m. mokėsi Kauno
kunigų seminarijoje. 1946 m. pavasarį A. Svarinskas išėjo pas partizanus,
aprūpindavo juos spauda ir medikamentais. 1946 m. gruodį jis buvo areš-
tuotas ir nuteistas 10 metų pataisos lagerio ir 5 metus tremties Komijos
srityje.

1954-aisiais vyskupas Pranciškus Ramanauskas lageryje slapta su-
teikė jam kunigo šventimus.

Grįžęs į Lietuvą, A. Svarinskas buvo nuteistas antrą kartą už anti -
sovietinės literatūros laikymą. 1958–1964 m. kalėjo Mordovės lageriuose.

Vėliau A. Svarinskas bendradarbiavo 1972 m. pradėtame leisti pog-
rindiniame leidinyje ,,Lietuvos Katalikų bažnyčios kronika”, buvo vie-
nas iš Katalikų komiteto tikinčiųjų teisėms ginti įkūrėjas.

Už pogrindinę antisovietinę veiklą, jaunimo ugdymą katalikiška dva-
sia 1983 m. A. Svarinskas buvo areštuotas trečią kartą ir nuteistas 7 me-
tams griežtojo režimo lagerio ir 3 metams tremties. 1983–1988 m. jis ka-
lėjo Čiusavovo rajono griežto režimo lageriuose. 

1988-aisiais JAV prezidentas R. Reagan, lankydamasis Maskvoje, pa-
prašė SSRS vadovo Michailo Gorbačiovo išlaisvinti kunigą A. Svarins-
ką. 1988-ųjų liepą jis buvo paleistas ir ištremtas į Vokietiją be teisės grįž-
ti į tėvynę. 1988–1990 m. jis lankė lietuvių kolonijas visame pasaulyje, 11
kartų buvo susitikęs su popiežiumi Jonu Paulium II. 

Lietuvai paskelbus nepriklausomybę, jis grįžo į tėvynę, dirbo kar-
dinolo Vincento Sladkevičiaus kancleriu, 1991–1995 m. buvo Lietuvos ka-
riuomenės vyriausias kapelionas.

1991 m. A. Svarinskas buvo išrinktas Aukščiausiosios Tarybos-At-
kuriamojo Seimo deputatu, vėliau buvo Lietuvos partizanų, šaulių, po-
litinių kalinių ir tremtinių kapelionu, Kavarsko (Anykščių r.) klebonu. 

ELTA

Lietuva atsisveikina 
su monsinjoru A. Svarinsku

Atkelta iš 1 psl.

Tautiečiai buvo kviečiame susi-
rinkti į Lukiškių aikštę bendrai iškylai,
atsinešti vaišių sau ir bičiuliui, lankstyti
ir skraidinti „Lituani-
ca” lėktuvėlius, ben-
drauti ir kurti ben-
druomeniškumo idė-
jas, kurios ateityje virs-
tų darbais.

Į Krasnojarsko
kraštą išlydėta „Misija
Sibiras’14” ekspedici-
ja. Jau antrus metus
tvarkyti lietuvių kapų
ši misija išvyksta bū-
tent Pasaulio lietuvių
vienybės dieną.

Didžiausias minė-
jimas surengtas Kauno
valstybiniame muziki-
niame teatre, kur vyko
koncertas ,,Švęskime Pasaulio lietuvių
vienybės dieną kartu”. Programą atliko
įvairiose užsienio šalyse gyvenantys
lietuviai.

Liepos 17-oji – S. Dariaus ir S. Gi-
rėno žūties diena, tuomečio Lietuvos
konsulo New Yorke Povilo Žadeikio ir
1932 metų vasario 7 d. Kaune įkurtos

Draugijos užsienio lietuviams remti ini-
ciatyva buvo pasirinkta kaip Ameri-
kos, o vėliau ir viso pasaulio lietuvių vie-
nybės minėjimo data.

Pernai minint S. Dariaus ir S. Gi-

rėno skrydžio 80-ąsias metines Lietuvos
Respublikos Seimas paskelbė Liepos 17-
ąją – Pasaulio lietuvių vienybės dieną –
atmintina diena. Tragiškąjį šios istori-
nės dienos aspektą šiemet priminė ir su-
stiprino pašautas Malaizijos keleivinis
lėktuvas. 

BNS ir ,,Draugo” info

Vienija tikslai ir...

,,Lankstykime, leiskime, bendraukime” PLVD nuotr.
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dr. J. Kaz    
Kulikauskas p   

Lietuvos konsuLatui Čikagoje – 90

Lietuvos konsulas dr. Petras Dauž -
vardis aktyviai dalyvavo nuo
1959 metų Čikagoje rengiamuo-

se Pa vergtųjų Tautų savaitės rengi-
niuose. Kiekvienais metais JAV pre-
zidentas pasirašydavo proklamaciją,
skelbian čią liepos mėnesio trečią sa-
vaitę Pa vergtųjų Tautų savaite – tai bū-
davo ženklas egzilams ir vietos orga-
nizacijoms organizuoti manifestaci-
jas ir minėjimus, kurių metu būdavo
smer kiama sovietų įvykdyta okupaci-
ja ir smurtas. 1968 metais JAV prezi-
dentas Lyndon B. Johnson paskelbė,
kad kiekvienais metais trečioji liepos
sa vaitė bus Pavergtųjų Tautų savaitė.
Tą savaitę dr. Petras Daužvardis kvies-
davo lietuvius aktyviai dalyvauti mi-
nėjimuose ir eisenose, siekiant Čikagos
visuomenei parodyti Baltijos šalyse
įvykdytas žudynes bei trėmi mus, pa-
sakydavo daugybę kalbų, da lyvaudavo
įvairiuose renginiuose  ir susi-
tikimuose. Dr. Petras Daužvar-
dis  kartu su Čikagos lietu-
viais dalyvavo protestuose
prieš Čekoslovakijos oku -
paciją. Konsulas net išspaus-
dino pareiškimą Chicago
American laik raštyje, kur
teigė, kad „this is a repeti-
tion of  the Soviet aggres-
sion of  1940 against Lit-
huania, Latvia and Esto -
nia”.

Įvertindamas dr. Pet-
ro Daužvar džio nuopel-
nus, jo atsidavimą dar-
bui, Lietuvos diplomati-
jos šefas Stasys Lozorai-
tis, neformaliai gavęs
JAV Valstybės departa-
mento pritarimą, 1961
m. liepos 11 d. paaukšti-
no jį ir suteikė Lietuvos generalinio
konsulo pareigas. Valstybės departa-
mentas paskyrimą pripažino rugpjūčio
11 d., suteikdamas ne egzekvatūrą,
kaip praktikoje buvo priimta, bet lai-
kiną pripažinimą („provisional recog-
nition”). Tai buvo susiję su formalia ge-
neralinio konsulo skyrimo procedūra,

kuri
buvo atlikta ne egzis-
tuojančios valstybės užsienio reikalų
ministro, bet diplomatijos šefo. Ta čiau
praktiškai atliekant generalinio kon-
sulo pareigas, jam nebuvo taikomos jo-
kios išlygos, dr. Petras Dauž vardis tu-

rėjo tokias
pat teises
kaip ir kitų
šalių diplo-
matai. 

Beje, ver-
tėtų paminėti,
kad dr. Pet ras
D a u ž v a r d i s
buvo ilgiausiai
dirbęs konsulas
Čikagoje. Atėjus
lai kui perimti Či-
kagos diplomati-
nio korpuso deka-
no pareigas, kai ku-
rie kolegos, ypač
Šveicarijos konsu-
las, nelabai norėjo,
kad juos atstovautų

kolega, kurio šalis jų valstybių buvo
pripažįstama kaip priklausanti Ta -
rybų Sąjungai. Nenorėdamas konflik-

tuoti ir nustatyti prieš save kai kuriuos
kolegas, dr. Petras Daužvardis atsisakė
diplomatinio korpuso deka no pareigų.

Nors šis Daužvardžio pareigų pa-
aukštinimo į generalinio konsulo pa-
reigas buvo unikalus atvejis Lie tuvos
Respublikos diplomatijos  isto rijoje, jis
nebuvo minimas nei „Draugo” dien-
raštyje, nei kituose JAV leidžiamuose
lietuviškuose laikraščiuose. Gal tai
buvo oficialus „hush – hush” nurody-
mas iš JAV Valstybės departamento,
stengiantis nedidinti įtampos tarp
dviejų „super šalių” – JAV ir TSRS?

Atrodo, kad po tokio svarbaus pa-
skyrimo Daužvardžio gyvenimas nė
kiek nepasikeitė. Sklaidant anuo -
metinius „Draugo” rinkinius, aki-
vaizdžiai matai,  kad nebuvo tokio lie-
tuviško renginio Čikagoje, kuria me
nebūtų dalyvavęs Petras Dauž vardžis.
Vos praėjus savaitei po generalinio
konsulo pareigų paskyrimo, mes jį ir
toliau matome visuose lietuviškuose
renginiuose. Štai „Draugo” 1961 m.
liepos 27 d. viršelyje atspausdinta dr.
Petro Daužvardžio nuotrauka tarp gra-
žių lietuvaičių Tarptau tinėje parodoje
Čikagos miesto centre. Kitos dienos
„Draugo” laidoje – šachmatininko Po-
vilo Tautvaišos pa gerbimo Jaunimo
centre fotografija, kurioje matosi ir
mūsų Lietuvos dip lomatijos atstovas
Čikagoje. Rugpjū čio 7 d. „Draugo” vir-
šelyje ir vėl pui kuojasi Lietuvos Res-
publikos ge ne ralinio konsulo nuo-
trauka šalia kitų Lietuvos sukilimo ir
laikinosios vyriausybės minėjimo da-
lyvių Čikagoje. Už kelių savaičių rugp-
jūčio 22 d. „Draugo” numeryje pa-
skelbta vysku po Būčio, dr. Daužvardžio
bei kitų vi suomenininkų nuotrauka.

Akivaizdu, jog nė kiek nemažiau
kunkuliavo Petro Daužvardžio gyve-
nimas po svarbaus paskyrimo į naująjį
postą... Jam tai buvo įprasta dienot-
varkė – kaip amerikiečiai pasakytų
„Just another day...”

Parengė Raimundas Marius Lapas

Atkelta iš 1 psl.

Plačiai naudojami ,,žemė oras”
tipo raketų kompleksai ,,Buk” yra mo-
biliosios sistemos, sumontuotos ant ra-
tinių arba vikšrinių mašinų, pritai-
kytos numušti lėktuvus, sparnuotąsias
raketas, sraigtasparnius ir kitokius tai-
kinius.

Prieš prasidedant konfliktui Uk-
rainoje, Kijevo vyriausybės pajėgos
turėjo 6–8 tokių raketų baterijas, sako
karybos analitikai. Tačiau tas raketas
sudėtinga valdyti – kitaip negu ne-
šluojamuosius zenitinių raketų komp-
leksus.

Kad galėtų jas panaudoti, pro-
maskvietiški separatistai rytų Ukrai-
noje turėjo būti arba gerai apmokyti,
arba naudotis išorinių specialistų pa-
galba, sakė gynybos analitinio centro
,,IHS Jane's” vyresnysis analitikas Ed-
ward Hunt.

,,Jų paprastai nematoma sukilėlių
arba separatistų pajėgose dėl tos pačios
priežasties, kad juos valdyti reikia
daug žmonių, kurie turi būti labai ge-
rai apmokyti, taip pat reikalingos at-
sarginės dalys”, – aiškino E. Hunt.

Kompleksus ,,Buk” turi valdyti
keli žmonės, įskaitant radiolokato-
riaus operatorių, koordinuojantį ra-

ketų paleidimo įrenginius iš atskiros
mašinos.

Ukrainos nacionalinio saugumo ir
gynybos tarybos (NSGT) atstovas penk-
tadienį paneigė, kad Kijevo vyriausy-
binės pajėgos kaip nors susijusios su
Malaizijos keleivinio lėktuvo „Boeing
777” sudužimu rytinėje Donecko sri-
tyje.

„Tuo metu Ukrainos ginkluotųjų
pajėgų naikintuvų Ukrainos oro erd-
vėje nebuvo. Lėktuvas „Boing 777”
buvo už Ukrainos ginkluotųjų pajėgų
antžeminių priešlėktuvinės gynybos
priemonių pasiekiamumo ribų, –
NSGT atstovas Andrijus Lysenka sakė
per spaudos konferenciją.

Jis pabrėžė, kad Ukrainos gink-
luotosios pajėgos nevykdė jokių ope-
racijų, siekiant numušti oro taikinius.

„Atlikta Ukrainos teritorijoje esan-
čių zenitinių raketų kompleksų ir ze-
nitinių valdomų raketų inventorizacija
– visos raketos rastos”, – pridūrė A. Ly-
senka.

Tuo tarpu Rusijos gynybos mi-
nisterija penktadienį pranešė, kad Ma-
laizijos lainerio skrydžio maršrutas ir
jo sudužimo zona patenka į dviejų Uk-
rainos ginkluotųjų pajėgų ilgojo nuo-
tolio zenitinių raketų baterijų S-200 ir
vidutinio nuotolio zenitinių raketų

komplekso „Buk �1” trijų baterijų ap-
rėpiamą zoną.

Ministerija pridūrė, kad Rusijos
kariškiai liepos 17 d. fiksavo komplekso
„Buk M1” radiolokatorių stoties RLS-
9S18 „Kupol” signalus, kurių šaltinis
buvo netoli Stylos gyvenvietės už 30 ki-
lometrų į pietus nuo Donecko.

Reikalauja netrikdomo tyrimo

Jungtinės Valstijos paragino at-
likti netrikdomą ir skubų tyrimą dėl
incidento,  pabrėždamos, kad lainerio
liekanos neturi būti perkeliamos iš
katastrofos vietos.

Kalbėdamasi telefonu su prova-
karietišku Ukrainos prezidentu Petro
Porošenka ir Nyderlandų premjeru
Mark Rutte, JAV prezidentas Barack
Obama pabrėžė būtinas sąlygas tos
katastrofos tyrimui, kurį teks vykdy-
ti besivystančio pilietinio karo sąly-
gomis.

B. Obama sakė M. Rutte, jog Jung-
tinės Valstijos pasiruošusios suteikti
„nedelsiamą pagalbą”, siekiant atlik-
ti „skubų, nuodugnų, įtikinamą ir ne-
trikdomą tarptautinį tyrimą”.

B. Obama ir M. Rutte taip pat pri-
tarė, jog būtina nedelsiant užtikrinti
prieigą tyrėjams teritorijoje, kurią

kontroliuoja prorusiški separatistai.
Nuogąstaujama, jog prorusiškos pajė-
gos gali prikišti rankas prie sudužusio
lainerio, kad nuslėptų kaltės įrody-
mus.

Malaizijos laineris sudužo kitą
dieną po to, kai Washingtonas su-
griežtino sankcijas Maskvai, sakyda-
mas, jog ji nepakankamai nuveikė,
kad įtikintų Ukrainos separatistus su-
dėti ginklus arba kad sustabdytų gink-
lų bei atsargų srautą, plūstantį per
abiejų šalių sieną ir stiprinantį suki-
lėlius, besikaunančius su Kijevo vy-
riausybės pajėgomis.

Ironiška, kad lėktuvas sudužo ko-
vos veiksmų zonoje tuo metu, kai B.
Obama telefonu kalbėjosi su Rusijos
prezidentu Vladimiru Putinu, aiškin-
damas, kodėl Washingtonas ėmėsi nau-
jų priemonių, nukreiptų prieš Rusijos
gynybos, finansų ir energetikos sek-
torius.

B. Obama taip pat kalbėjosi tele-
fonu su Malaizijos premjeru Najib Ra-
zak, kurio šalis buvo sukrėsta jau ant-
rosios nacionalinės oro bendrovės lėk-
tuvo katastrofos per pastaruosius ke-
turis mėnesius. Malaizijos transporto
ministras Liow Tiong Lai penktadienį
sakė, kad jei Malaizijos lėktuvas Uk-
rainoje buvo numuštas, tai būtų „pa-
sityčiojimas iš žmogiškojo padorumo”.

BNS info

Priblokštas pasaulis nori atsakymų

Just another day...
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teLkiniai

MARYTĖ SANDANAVIČIŪTĖ 
NEW SOM

Kiekviena šeima mums svarbi, kiekvienas
vaikas mums brangus. Tokia nuostata pra-
dėjome 2013–2014 mokslo metus, iš anksto

numa ty dami Šeimos metų temą. Mokyk loje užsi-
registravo 170 mokinių!  – tai  didžiausias  skaičius.
Pridėjus talkininkus, mo kytojus – dar 25 asmenys.
Jie, kaip ir vaikai, kiekvienas svarbus ir labai mo -
kyklai reikalingas. Ačiū! Dirbome 32 šeštadienius,
globojami Šv. Kazi mie ro parapijos klebono kun.
Tomo Karanausko ir jausdamiesi labai jau kiai
savo parapijos lietuviškame prie globstyje. Rugsėjo
mėnesį visi moki niai dalyvavo Los Angeles Our
Lady Queen of  Angels katedroje tarptau tinėse Mi-
šiose. Mokiniai, pasipuošę tautiniais kostiumais,
kartu su įvai rių tau tybių tikinčiaisiais, prisidėjo
prie liturgijos, o jų nuotrauka net pa teko į katalikų
laikraščio „Ti dings” pirmą puslapį. Per Lietuvių

VITALIJA DUNČIENĖ

,,Drauge” dažnai tenka skaityti ir žavėtis lietuvių or-
ganizuotumu, ke liaujant į įvairias šventes: obuo -
lių/mėlynių/moliūgų skynimo, vasa ros sutikimo, Jo-
ninių, slidinėjimo, krepšinio… Tokių išvykų apra-
šymai ir juos lydinčios nuotraukos rodo, kiek daug
džiaugsmo ir nepakartojamų akimirkų palieka or-
ganizuotos išvykos į tolimesnes vietoves. 

Liepos 27 d. Putnamo seselės (Putnamo seselių
sodyba, 500 Liberty Highway, Putnam, 06260, CT,
USA) su didžiuliu pulku talkininkų kviečia visus
atvykti į Lietuvių susiartinimo šventę – kartu iš-
gyventi lietuviškojo ker mošiaus džiaugsmą. Ar iš-
girsite se selių kvietimą? Ar atvyksite pavieniui ir
organizuotai – autobusais? Ar pakviesite vykti kar-
tu savo draugus, giminaičius?

Mes visi galime išvardinti šimtus priežasčių,
dėl kurių išvyka į Put namą yra neįmanoma, bet,
prieš pra dedant jas vardinti, prisiminkime sa vo tė-
vus, senelius, prosenelius ir jų ver tybes. Jie žino-
jo, kad gyvenime svar bu ne tik darbas ar sukaup-
tų daiktų gausa. Todėl jie, palikę visus vasaros ūkio
darbus, linksmai kulniuodavo pėsti (turtingesni pa-
sikinkydavo arkliuką), basi, po pažastimi paspau -
dę savo geriausius apavus, po 15–20 km į atlai-
dus/kermošių, kad susitiktų ir atnaujintų ryšius
su giminaičiais, bičiuliais; kad galėtų kartu su jais
pagarbinti Dievą; kad praplėstų pažįstamų ratą,
kad suartėtų…

Dar vieni lietuviško auklėjimo kupini metai
Los Angeles Šv. Kazimiero lituanistinės mokyklos 2013–2014 mokslo metų apžvalga

dienas pasiro dė me programoje ir susipažinome su al-
bumu „Linkė jimai Lietuvai”, į kurį kiekviena kla sė
surašė savo sveikinimo žodžius Lietuvai. Su rudeniu
at keliavo ir moliūgų šventė, spalvingi Hallowee no

kostiumai, ir šventas lie tu vių miru siųjų prisimini-
mas Forest Lawn kapinėse Vėlinių proga. Lab da ros
vajaus metu surinkome kojinių, žaisliukų ir pinigi-
nių aukų Lietuvos Dukterų, „Vaiko vartai į mokslą”

bei „Vai kų vilties” labdaros organizacijoms. Vy -
riausiems mokiniams buvo proga pamatyti filmą
„Pokalbiai rimtomis temomis”. 

Kalėdų Eglutės programos ini cia torė, mo-
kytoja Vėjūnė Baltrušai ty tė, sutelkė visų mo-
kytojų ir mokinių jėgas, paruošdama puikią, spal-
vingą ir linksmą kalėdinę programą. Svar -
biausia, kad prisiminėme tikrą Kalė dų prasmę,
Kristaus gimimo šventę, o ir mokiniai turėjo pro-
gos pasi puošti blizgančiais kostiumais. Pra -
sidėjus Naujiems metams, pradėjome ruoštis Va-
karinio pakraščio mokytojų konferencijai, Va-
sario 16-tosios projektui „Kaip mano šeima at-
vyko į Ameri ką” bei JAV Švietimo tarybos raši-
nių ir piešinių konkursams.

Į konferenciją sugužėjo arti ketu riasdešimt
mokytojų, pusė jų – gan iš tolimų vietovių: Ro-

Mokiniai, priėmę Pirmąją Komuniją. Su klebonu Tomu Ka-
ranausku ir mokytoja Sigita Newsom. 

Mokiniai švenčia Kovo 11-ąją ir palaiko Ukrainos laisvės kovą. Balti balandžiai – taikos ir laisvės simboliai – pagaminti
jų rankomis.                                                                                                                                                                 S. ir M. Newsom nuotraukos

ar atvyksite?

Putnamo seselės kviečia liepos 27 d. visus lie-
tuvius į Lietuvių susiartinimo šventę. Šventė pra-
sidės 11 val. r. val. šv. Mišiomis sodybos pievelėje,
senų ąžuolų pavėsyje. 12 val. p. p. ga lėsite (lauke ir
didžiojoje salėje) ra gauti įvairiausius lietuviškus
patie ka lus. 1 val. p. p. vyks užsiėmimai ir pra -
mogos: lietuviška mugė, vaidinimas – Mindaugo pi-
lyje, ALKOS (Ame rikos lietuvių kultūros archyvas)
lankymas. 2 val. p. p. spec. susitikimas su Lietuvos
teatro ir kino reži sie riumi, dainų ir eilėraščių kū-
rėju ir atlikėju Vytautu V. Landsbergiu, Jr. 3:15 val.
p. p. programą parodys Ne ringos stovyklos sto-
vyklautojai, kuriuos pasirodymui ruošia iš Lie tuvos
atvykę profesionalai. 4:15 val. p. p. vyks skrybėlių
paradas ir kon kursas, kuriame kviečiami visi no -
 rintys da lyvauti. 4:30 val. p. p. di džių jų dovanų (ke-

lionė į Lietuvą, 500 dol., šakotis, 100 dol.) laimėtojų
išaiškinimas ir skelbimas. Prieš ke lionę į namus bus
galima išgerti kavutės.

Kaip stebuklą priimkime ir įver tinkime nuo-
stabią galimybę susi rink ti seselių sodyboje ir švęs-
ti lietuviškąjį kermošių. Atvykite į Putna mo sese-
lių organizuojamą šventę pa tys, atsivežkite savo vai-
kus, pakvies kite į šventę atvykti savo giminai čius,
draugus ir pažįstamus, kad pra turtėtumėme visi ne
tik mugėje pirktais suvenyrais/skanumynais, bet
praturtėtumėme dvasiškai, sustiprėtu mėme tau-
tiškai ir išgyventumėme mūsų tėvų ir senelių puo-
selėtas tradicijas. 

Dėl papildomos informacijos galima kreiptis tel.
508-668-2167 arba el. paštu: aidask @aol. com

Praėjusių metų meninės programos atlikėjai Putnamo seselių rengiamoje šventėje. Jono Dunčios nuotr.
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Liepos 11 d. Vytauto Didžiojo karo muziejaus sodely-
je vyko Lietuvos šaulių sąjungos vadų pasikeitimo
ceremonija. Iškilmių pradžioje išsirikiavus šau-

liams buvo įneštos Lietuvos šaulių sąjungos rinktinių
vėliavos. Taip pat buvo pakelta Vyčio Kryžiaus vėliava,
skambėjo Lietuvos himnas. Buvo pagerbti žuvusieji už

Tėvynės laisvę, o prie Nežinomo kareivio kapo padėta
gėlių. Naujuoju Lietuvos šaulių sąjungos (LŠS) vadu tapo
pulkininkas leitenantas Liudas Gumbinas, kuriam
muziejaus sodelyje vykusių iškilmių metu buvo perduota
organizacijos vėliava. 

ANGELĖ MIKALAUSKAITĖ

Liepa – vasaros vidurys. Dienos
dar ilgos ir karštos. Pražydu-
sios lie pos savo kvapu vilioja

bitutes, kurios prisigėrusios kvapnaus
nektaro sku ba lipdyti korius.

Liepos 6 d. 10 val. ryto generolo
Teodoro Daukanto jūrų šaulių kuopa
(vadas Sigitas Savickas) rinkosi į „Gin -
taras Resort”, MI, švęsti Jūrų šventę,
jau tapusia gražia tradicija. Suvažiavę
iš įkaitusios Čika gos, poilsiavietėje
pasijutome kaip rojuje. Kvepia liepų
žiedai, pu šys ir eglės skleidžia nepa-
prasto kva po aromatą. Nuotaika puiki.
Vie ni iš pirmųjų pasirodė „Baltijos”
kuopos šauliai, vadovaujami Rimanto
Šalavie jaus. Tai viena aktyviausių
kuopų.

Mašinos važiavo viena paskui kitą,
vadas Sigitas Savickas vos spėjo nuro-
dinėti vietas kur jas statyti.

Šaulių vasaros uniforma labai gra-
ži. Moterų baltos palaidinės, juodi si-
jonai, dailios kepurės. Viskas atrodo la-
bai puošniai. Vyrai taip pat baltuoja iš
tolo, tarsi tik ką išlipę iš laivo į kran-
tą. Jų kepurės kaip tikrų kapitonų.

Dienotvarke visi patenkinti. 11
val. r. visi vykstame į „International
Friend ship gardens” (2055 E Hwy 12,
Michigan City, IN 46360, tel. 219-878-
9885). Šis puikus parkas įkurtas 1933 m.
tarptautinės parodos Čikagoje pro ga.
Šiame parke yra trys paminklai bu-
vusiems Lietuvos preziden tams: Alek-
sandrui Stulginskiui, An tanui Sme-
tonai ir Kaziui Griniui. Prie pamink-
lų padėjome gėlių, po lie tuvišką vėlia-
vėlę ir nusifotografavome. 

2 val. p. p.
šventės atidarymas

Šventę atidarė kuopos vadas Si -
gitas Savickas. Įnešamos vėliavos. Šv.
Mišias atnašavo kuopos kapelionas
Antanas Gražulis, SJ.

Savo kalboje vadas Sigitas dėkojo
susirinkusiems kuopos nariams, „Bal-
tijos” kuopai ir svečiams.

Savo atvykimu kuopą pagerbė Lie-
tuvos Šaulių centro sąjungos pir -
mininkas Julius R. Butkus bei JAV LB
Vidu rio Vakarų apygardos pirmi ninkė
Birutė Kairie nė. Ačiū jiems. Taip pat
šventėje dalyvavo svečiai iš Lietuvos –
kuopos sekretoriaus Viliaus Gaveikos
duktė Kristina ir anūkas Emilijus.

chesterio, Min neapolio, Seattlo, Flo-
ridos, Den ve rio, Čikagos, Bostono,
Philadelphi jos, San Francisco. Pre-
legentė Jūratė Krokytė Stirbienė su-
pažindino daly ves su teigiamomis
mokytojo savybė mis ir veiksminga
metodologija. Tė velių ir mokinių
simpoziume ang lų kalba pravestos
svarstybos apie dvikalbystės iššū-
kius sudomino vi sus dalyvavusius.
Šeimos atvykimo į Ameriką pro-
jektai buvo atlikti nepaprastai pui-
kiai – su jais galima buvo susipa-
žinti kelių minėjimų metu. Per
skautų suruoštą Kaziuko mugę
turė jome progos įvesti naujovę –
Knygų mu gę, kur pirkėjai galėjo įsi-
gyti se nų, įdomių, retų lietuviškų
knygų. Ko vo 11-osios proga mokyk -
loje apsilankė garbingas svečias
plk. Darius Novickis. Jis papasakojo
apie Lietu vos gy nybą ir bendradar -
biavimą su JAV ir kitomis valsty-
bėmis. Sukūrę baltus balandžius,
mokiniai simboliškai parėmė Uk-
rainos kovą už laisvę savo kraštui.
Nufilmavome mokinius garsiai
skanduojant „Lietuva myli lais vę”.
Jų žodžiai pasiųsti į erdves su paly -
dovu „LitSat–1”.

Antrokai ruošėsi priimti Susi -
tai kymo ir Pirmos Komunijos sak-
ramentus, o vyresni mokiniai, jų
bu vo 20, priėmė Sutvirtinimo sak-
ramentą, suteiktą tėvo A. Saulaičio,
SJ. Tiky bos mokytojoms Sigitai
New som ir Žyd rai Van der Sluys –
didelis ačiū. At šventėme šeiminin-
kės Dalios Ra gaus kienės 80-tąjį
gimtadienį su tor tu ir mokinių pa-
dovanotu sveikini mų albu mu. Su-
sikaupėme su svečiu kun. Virgini-
jumi Grigučiu, atlikome vaikų ap-
saugos pamokas, pasveikinome ma -
mytes jų dienos proga, sulaukėme
brolio Luko Laniausko, rašytojo
Liutauro Degėsio, įvairių svečių
Seminaro paskaitose. Tarp jų – ir
Anta nas Mažeika, Donatas Januta,
Daiva Venckutė, Danguolė Navic-
kienė, Vio le ta Gedgaudienė, Ro-
landas Kiau levičius, Darius Novic -
kis, Živilė Gim butaitė, Irena Arie-
nė ir kiti. Bene vie na svarbiausių
vieš nių buvo LR Švie timo ministe-
rijos užsienio skyriaus vadovė Vir-
ginija Rinkevičienė, atvy kusi su
studentų mainų fondo atstovais.
Svetingai priėmėme svečius ir su-
sipažinome vieni su kitais ir mūsų
bendrais darbais.

Užbaigėme dar vienus lietu-
viško auklėjimo kupinus metus. Iš-
leidome net dešimt abiturientų,
baigusių dvylikos metų mokslo
programą: Arą Ka zlauską, Giedrių
Kerėžį, Tomą Gulbi ną, Arnoldą
Giedraitį, Andrių Vait ke vičių, Kris-
tiną Pečiulytę, Kristiną Narbutaitę,
Paulą Van der Sluys, Geistę Vai-
čiūnaitę ir Viltę Matule vi čiūtę. Kaip
nesididžiuoti tomis brangiomis šei-
momis ir jaunimu – ypač šiais Šei-
mos metais! Padėką reiškia me mo-
kytojams, Tėvų komitetui, mo -
kyklos rėmėjams – Lietuvių Fondui,
Lietuvių Bendruomenei, Califor-
nia Lithuanian Credit Union, Oak
Tree Foundation, Kazickų šeimos
fondui, Gražutės Sirutienės fondui
(per A. Markevičių), ALT’ui, Švie-
timo tarybai, Danai Paškevičienei
ir visiems prisidėjusiems dovana ir
darbu prie mokyklos klestėjimo.
Savo lietuviš kame darbe būkime
nuolat globojami Dievo ir gerų žmo-
nių. 

Marytė Sandanavičiūtė New -
som – Los Angeles Šv. Kazimiero
litua nis tinės mokyklos direktorė

Renginio akimirkos Lietuvos sąjūdžio Kauno tarybos info ir nuotr.

Kaune vyko Lietuvos šaulių sąjungos vadų pasikeitimo iškilmės 

Jūrų šaulių ir Karaliaus Mindaugo karūnavimo sukakties šventėje

Emilijaus Pamedyčio nuotraukos

Kadangi Jūrų šventė sutapo su
Karaliaus Mindaugo karūnavimo die -
na, vadas Sigitas supažindino su to
meto istorija. Mindaugo karūnavimo
data – 1253 m. liepos 6 d. Visi kartu min -
timis nusikėlėme į Lietuvą ir pažy -
mėjome šią reikšmingą dieną.

Baigiantis oficialiai daliai, Ligita
ir Algimantas Barniškiai, generolo
Teodoro Daukanto jūrų šaulių kuopa ir
„Baltijos” kuopa sugiedojo Lietu vos
himną.

4 val. p. p. 
prasidėjo vaišės ir pra mogos

Šį renginį ruošė ir jam vadovavo
jūrų šaulių kuopos vadas S. Savickas,
jam talkino vado pavaduotoja Aldona
Jo nikas. Aldona puiki organizatorė ir
nuostabi šeimininkė. Jos paruoštas

šašlykas – nepakartojamas. Pa ragavę
tokio skanėsto, daugelis prašė recepto.
Nusi driekusią eilę prie maisto aptar-
navo Marija Lekys, nepa miršdama pa-
siūlyti savo salotų, pa gamintų pagal
ypatingą receptą. Angelė Mikalaus-
kaitė visus vaišino gėrimais; kadangi
buvo labai karšta diena, atsigaivinti
šaltu alučiu pa noro kiekvienas.

Susirinkusieji maudėsi Michiga no
ežere, žaidė tinklinį. Puiki proga ben-
dravimui. Tokie renginiai suburia ir
suartina žmo nes. Bendravimas gimdo
draugystę. Mes, lietuviai, mokame
bendrauti, būti vieningais. Geri no rai
ir bendri tikslai, maloni aplinka, drau-
go petys – tai jau daug.

Artėja vakaras. Laikas ruoštis at-
gal į Čikagą. Puikiai organizuota ir at-
mintina Jūrų šventė baigėsi. Vi siems
sėkmės ir iki naujų susitikimų.
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iŠ ateitininkŲ gYveniMo

Sekmadienį, liepos 13 d., Vilniuje baigėsi Ateitininkų Fe-
deracijos su va žiavimas, skirtas Ateitininkijos atkūrimo
Lietuvoje 25-osioms metinėms paminėti. Suvažiavimo
metu dr. Vaidotas Vaičaitis buvo išrinktas naujuoju Atei -
tininkų Federacijos pirmininku. Kviečiame su juo susi-
pažinti. 

– Kada tapote ateitininku? Ar buvo ateitininkų jūsų šei-
moje, ar į šį sąjūdį atėjote savo noru?

– Mano žiniomis mūsų šeimoje ateitininkų ne-
buvo. Vienintelis dėdė (mano senelio brolis), kuris
Pirmo sios Lietuvos Respublikos laikais ga lėjo būti
ateitininkas, po karo pasi traukė į JAV ir 1987 m. (t.
y. dar prieš nepriklausomybės atkūrimą) mirė Pe-
tersburge, Virginia, todėl man ne teko jo pažinti. Tie-
sa, mano teta s. Gabrielė (Mikalina Vaičaitytė),
kuri 1958 m. persikėlė į JAV iš Kanados, buvo dide-
lė ateitininkų dvasinė rė mėja ir labai džiaugėsi, su-
žinojusi apie Berčiūnų, iš kurių ji buvo kilu -
si,  stovyklavietės perdavimą ateiti nin kams. Vie-
ninteliam iš mūsų šei mos narių man teko ją pama-
tyti prieš jos mirtį, jau sunkiai sergančią, Čika gos
Holy Cross ligoninėje, kai 1993 metais lankiausi JAV.
Tiek laiš kuose, tiek asmeniškai susitikus ji mane la-
bai skatino dalyvauti ateitininkų veikloje.

Apie ateitininkų veiklą Lietuvoje sužinojau
1992 metais, studijuodamas Vilniaus universiteto Tei-
sės fakultete, kai mano mokslo draugas Pau lius Vink-
leris pakvietė tuometinį Lietuvos ateitininkų fede-
racijos vice pirmininką dr. Vincą Rastenį pristatyti
ateitininkus mūsų fakulteto studentams. Pamenu, jog
tuo metu didžiausią įspūdį man paliko ateitininkų
šūkis – ,,Visa atnaujinti Kristuje” ir ateitininkų is-
torija, kuri taip tampriai susijusi su mūsų tautos at-
gimimo istorija. Po šio susitikimo nusprendžiau ar-
timiau susipažinti su ateitininkų organizacija, ir jau
1993 m. gegužės 13 d. šv. Kazimiero bažnyčioje daviau
studento ateiti ninko įžodį kartu su kitais neseniai
atkurtos korporacijos Iustitia na riais. Labai didelį
įspūdį man paliko ir pir moji mano ateitininkiško
stovyk lavimo patirtis su jaunaisiais ateitininkais
1993 m. vasarą Berčiūnuo se, po kurios norėjau da-
lintis ta mei lės patirtimi, kurią tenai patyriau.

– Papasakokite truputį apie save, iš kur esate kilęs,
ką studijavote, ką dirbate? 

– Jau aštuoniolika metų dirbu dėstytoju Vilniaus
universiteto Tei sės fakultete, kurį baigiau 1993 me -
tais, o 2001 metais čia apsigyniau daktaro disertaciją
tema ,,Konstituciniai įstatymai, kaip teisės šaltinis
(lyginamasis tyrimas)”. Mano specializacija – Lie-
tuvos konstitucinė teisė. Šiuo metu esu Viešosios tei-
sės katedros docentas. Anksčiau esu dirbęs ir vals-
tybės tarnyboje Seime bei privačia me sektoriuje – ad-
vokatūroje, tačiau, visgi labiausiai prie širdies man
aka deminis ir pedagoginis darbas, kurį dirbu dabar.
1999–2000 metais studijavau Europos teisės teorijos
akade mijoje Briuselyje (Belgija), kur įgijau teisės teo-
rijos magistro laipsnį. Taip pat dar turiu religijos stu-
dijų (2008 m.) ir istorijos (2014 m.) magistro laipsnius,
kuriuos atitinkamai įgijau studijuodamas Vilniaus
universiteto Religijos studijų ir tyrimų centre bei Is-
torijos fakultete. Religijos studijos ir istorija yra tos
sritys, kurios mane traukia ne mažiau nei teisė.

– Visi nori veiklos, bet daugelis purtosi pareigų. Kaip
ir kodėl apsisprendėte kandidatuoti į Atei ti ninkų Federa-
cijos pirminin ko vietą?

– Jei pasakyčiau, kad man buvo lengva apsi-
spręsti kandidatuoti į AF pirmininkus, tai pasaky-
čiau netiesą. Tačiau vieną dieną mąstydamas apie ko-
legų pasiūlymą kandidatuoti, su pratau, jog būna gy-
venimo akimirkų, kai pridėjus ranką prie arklo, ne-
begali dairytis atgal ar į šonus, o reikia drąsiai eiti
į priekį. Džiaugiuosi, kad išdrįsau priimti šį gyve-
nimo iššūkį ir dėkoju visiems už pasitikėjimą bei ge-
ranoriškumą.

– Ateitininkai vis kalba, kad reikia skaityti laiko ženk-
lus.  Ko šiandieną iš mūsų reikalauja dabartinis gyvenimas?
Prieš kokius už davinius stovime? Kaip juos spręs ti ateiti-
ninkų idealų šviesoje? 

– Man atrodo, jog svarbiausia šiuo metu yra ne-
bijoti liudyti savo ateitininkiškus idealus ir princi-
pus visuomenėje, kuri ne visada yra drau giška
krikščioniškų vertybių atžvilgiu. Turime būti Kris-
taus liudytojais ten, kur esame: mokykloje, univer-
sitete, darbovietėje ar šeimoje. Ateitininkas dėl
savo bendruome ni nės patirties ir išsilavinimo yra

ne tik paprastas tikintysis, bet ir Jėzaus mokinys, ku-
ris savo liudijimu turi uždegti kitus. Manau, kad to-
kių Jo mokinių labai reikia dabartiniam pasauliui. 

– Esate teisės dėstytojas universitete. Ar ateitininkai
Lietu vo je pakankamai įsitraukia į pilieti nę veiklą? 

– Reikia pripažinti, jog per 25-erius metus nuo
ateitininkijos atkūrimo Lietuvoje vis dar nesusi-
formavo aiš kūs ateitininkų pilietinės veiklos mo-
deliai ir tradicijos. Tačiau, ma nau, kad ateitininkai,
turintys didelę jaunimo ugdymo veiklos patir tį, da -
rosi vis labiau matomi Lietu voje, todėl su viltimi žiū-
riu į ateitį ir tikiu, kad ateitininkai taps vieni iš
visuo meninio pilietinio veikimo lyderių mūsų šalyje.
Šiame kontekste svarbu pastebėti, jog dabartinė švie-
timo sistema Lietuvoje neskiria pakankamai dėmesio
pilietiniam ugdymui, todėl visuomeninėm organi-
zacijom nėra lengva veikti visuomenėje, kuri gana
skeptiškai nusiteikusi bet kokios savanorystės
pagrin du pasireiškian čios veiklos atžvilgiu. Labai
džiaugiuosi, jog praėjusiais mokslo metais mūsų fa-
kultete kartu su ambasadoriumi dr. Vytautu A.
Dambrava pavyko atkurti studentų ateitininkų teisi -
ninkų korporaciją Iustitia, kurios vienas iš tikslų
yra skatinti pilietiš kumą tarp studentų.

– Skaitėme ,,Ateityje” apie jū sų kelionę į Kijevą, Mai-
dano aikš tę. Kodėl jums buvo svarbu ten nuvykti?

– Sakoma, jog geriau vieną kartą pamatyti nei
šimtą kartų išgirsti. Jokia žiniasklaidos priemonė ne-
gali perduoti to, ką gali pamatyti nuvykęs į vietą. Nuo
pat konflikto Ukrainoje pra džios atidžiai sekiau vi-
sus įvykius, o kai įtampa Maidane pasiekė savo epi-
centrą, nusprendžiau nuvykti ir palaikyti ukrai-
niečių tautą jos kovoje už laisvę, nes nebenorėjau būti
tiesiog pasyvus šių įvykių stebėtojas. Aišku, tai, ką
pamačiau ir patyriau – pranoko mano lūkesčius.

– Naujas popiežius Pranciškus  yra veik laus apašta-
lavimo skatintojas. Ko ateitininkai gali iš jo pasimo kyti?

– Negaliu pasigirti, jog jau esu labai gerai su-
sipažinęs su popiežiaus Pranciškaus biografija
ir  darbais, tačiau, manau, kad mums, ateiti nin -
kams, labai svarbu mokytis iš popie žiaus – jo pa-
prastumo ir nuoširdumo. Pavyzdžiui, ateitininkai,

Turime būti
Kristaus
liudytojais

Vaidotas Vaičaitis Rido Damkevičiaus nuotaukos.

Ateitininkų federacijos suvažiavimo dalyviai prie Vilniaus katedros, liepos 13 d.
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ŠIAURĖS AMERIKOS
ATEITININKŲ KONFERENCIJA
2014 RUGPJŪČIO 15–17 d. 

Marriott Renaissance
Dupont Circle Hotel
WASHINGTON D.C.

Prieš konferenciją, rugpjūčio 15 d., 1 val. p. p.
VaDoVaViMo seMinaras 

Kviečiami studentai ir vyresnieji moksleiviai, kuopų
globėjai, būrelių bei stovyklų vadovai ir visi norintys
patobulinti savo vadovavimo įgūdžius.

KonferenciJa
rugpjūčio 15–16 d. – Pradžia 4 val. p. p.

Prelegentai:
Amb. Žygimantas Pavilionis ir Juozas Polikaitis

ŠaaKalbos (,,TeD Talks” stiliaus pristatymai) Kal-
bės: Andrius Anužis, Indrė Biskis, Rima Gungor, Tomas
Jonaitis, Tadas Kasputis, Audrius Kirvelaitis, Taddes Kor-
ris, Prel. Rolandas Makrickas, Marius Markevičius, dr. Edis
Razma, Prel. Edmundas Putrimas, Simona Minns, ir Ma-
rius Vismantas. Seminarą ves Stasys Kuliavas.

Vakare: Pianisto Edvino Minkštimo koncertas

rugpjūčio 17 d., 9 val. r. – šv. Mišios viešbutyje

Registracija internete: 
ateitis.org. 

Šiaurės Amerikos ateitininkų valdyba 

Švęsime kun. G. A. Joniko kunigystės jubiliejų
Kunigystės kelią pasirinkot,
Kelias akmenuotas ir slidus,
Tikėjimo, kantrybės sėklą
Mūsų širdyse pasėjęs
Ir toliau mus veskite į Viešpaties namus.

Sekmadienį, liepos 20 d., Dievo Ap vaizdos lietuvių parapi-
jos klebo nas kun. Gintaras Antanas Jonikas švęs savo sidabrinį
kunigystės jubi lie jų. Ta ypatinga proga norime skai tytojus su-
pažindinti su mūsų klebono kun. gintaro a. joniko nuei-
tu gy ve nimo keliu. Kunigo biografiją atsiuntė buvęs Amerikos
Lietuvių Romos Katalikų Kunigų Vienybės pirminin kas pre-
latas Albertas Kontautas. 

Kun. Gintaras Jonikas gimė 1963 m. sausio 14 d. Tau-
ragės mieste Filo menai ir Pranui Jonikams. Tė-
velis bu vo grįžęs iš Sibiro Vorkutos lagerio, mama

– iš tremties Krasnojarsko krašte. Tėvelis buvo 44 metų
amžiaus, mama – dešimčia metų jaunesnė. Gintaras Jo-
nikas augo religingoje aplinkoje: tėveliai kiekvieną sek -
ma dienį eidavo į bažnyčią, šeimoje kasdien buvo kalba-
mos ryto ir vakaro maldos, skaitoma pogrindinė religi-
nė ir istorinė literatūra. 

G. Jonikas pradėjo lankyti mo kyk lą būdamas 7 metų.
1981 m. jis bai  gė Tauragės 1-ąją vidurinę mo kyk lą. Moks-
las sekėsi gerai, tačiau su pedagogine sovietine ideologija
tu rėjo problemų, nes nuo 13 m. baž ny čioje patarnavo šv.
Mišioms. Tuo pa čiu metu G. Jonikas dalyvavo po grin -
dinėje Eucharistijos bičiulių orga nizacijoje. Jis palaikė
glaudžius ry šius su kunigais A. Svarinsku, J. Kaunec ku,
dekanu J. Gedvila, draugavo su klierikais, lankydavosi
Kau no kuni gų seminarijoje, kiekvienais metais su kata-
likišku jaunimu važiavo į Šiluvos, Žemaičių Kalvarijoje,
Auš ros Vartų atlaidus, dalyvavo piligrimų programoje iš
Tytuvėnų į Šiluvą. 

Besimokydamas vidurinėje mo kykloje G. Jonikas bai-
gė ir kitą – muzikos mokyklą. 

Nuo 1972 m. iki 1977 m. G. Joni kas lankė akordeono
ir dainavimo klases. 1981 m. G. Jonikas išėjo atlikti pri-
valomos karinės tarnybos. Pusę metų tarnavo Estijoje, mo-
komajame dalinyje, kitus pusantrų metų atitarna vo Klai-
pėdoje. 1983 m. vėlyvą ru denį, dekano J. Gedvilos pamo-
kintas, G. Jonikas išėjo dirbti į stalių dirbtuvę, kad KGB
šalčiau žiūrėtų į jo ateities planus. 

1984 m. G. Jonikas įstojo į Kauno tarpdiecezinę ku-
nigų seminariją, kurią baigė 1989 m. Tuo pačiu metu lie-
pos 25 d. vyskupo J. Preikšo G. Jonikas buvo įšventintas
kunigu. Tai buvo pirmi šventimai Panevėžio Kris  taus Ka-
raliaus katedroje po ilgo ir sunkaus sovietmečio. Žmonės
į ka tedrą netilpo, pilnas žmonių buvo ir šventorius. 2009
m. liepos 25 d. kun. Gintaras Antanas Jonikas paminėjo
savo kunigystės 20 sukaktį. 

Vyskupo skyrimu kun. G. Joni kas ėjo vikaro parei-
gas toje pačioje Kristaus Karaliaus katedroje. 1989 m. lapk-
ričio mėn. kun. G. Jonikas buvo perkeltas į Pasvalį, kur
jis ėjo Pasva lio Šv. Jono Krikštytojo parapijos vi karo pa-
reigas ir kartu buvo Gružių parapijos administratorius.
Kun. G. Jonikas darbavosi Pasvalio gimnazijos ir dar ke-
leto kaimo mokyklų ka peliono pareigose. Po 4 metų, kaip
vika ras kun. G. Jonikas grįžo į Pa nevėžį, į Švč. Trejybės
bažnyčią. Taip pat kun. G. Jonikas buvo paskirtas Uliū-
nų parapijos klebonu ir kun. A. Lipniūno mokyklos ka-
pelionu. Ten kun. G. Jonikas įkūrė ir vadovavo ka -
talikiškam jaunimo klubui „Jeruza lė”, kuris suvienijo
daugiau kaip 200 vyresniųjų gimnazistų. Jaunimo klu bas
lankėsi Prancūzijoje – Taizé vienuolyne, Lourdo Švč. Mer-
gelės Mari jos Apsireiškimo šventovėje. 

1996–2003 m. kun. G. Jonikas ėjo Šeduvos Šv. Kryžiaus
Atradimo parapijos klebono pareigas. Aptarnavo ir Dem-
bavos parapiją. Vyskupą Jurgį Tiškevičių menanti baž-
nyčia reikalavo didelio remonto – reikėjo perstatyti abu
didinguosius bokštus. Dar svarbiau buvo visiškai at-
naujinti se nąją altariją, kurioje po Sibiro la ge rių namų
areštą atliko ir 1962 m. mirė kankinys arkivyskupas Teo-
filius Ma tulionis. Kankiniui arkivyskupui so vietinė dik-
tatūra neleido net nueiti į bažnyčią skersai gatvės, ne-
kalbant apie šv. Mišių aukojimą. Už arki vys kupo T. Ma-
tulionio namų atnaujinimą, atminimo muziejaus įkūri-
mą Kaišiadorių vyskupas J. Matulaitis kun. G. Jonikui
įteikė asmeninę pa dėką.

Nuo 2003 m. iki 2007 m. kun. G. Jonikas buvo Rad-
viliškio dekanato dekanu ir Radviliškio Švč. Mergelės Ma-
rijos Gimimo bei Polekėlės parapijos klebonas. 

Radviliškyje kun. G. Jonikas tęsė monsinjoro L. Vai-
čiulionio pradėtus bažnyčios atnaujinimo darbus. Ten bu -
vo kurtas vienas gražiausių Lie tuvoje istorinių paminklų
– penkia kopė varpinė. Kun. G. Joniko didžiausias pasto-

Kultūros ministerija apdovanos mecenatus

Kultūros ministerija priima or ganizacijų siūlymus apdovano-
ti kul tūros mecenatus Kultūros mi nisterijos garbės ženklais
„Metų mecena tas”. Šie ženklai yra skirti pa gerbti ak tyviausius
Lietuvos kultūros ar me no mecenatus.

Ženklai gali būti skiriami:
1. už einamaisiais kalendoriniais metais suteiktą paramą

jaunie siems menininkams (asmenims nuo 18 iki 35 metų) arba
pirmą kartą įgy vendintoms kultūros iniciatyvoms; 

2. už einamaisiais kalendoriniais metais suteiktą paramą
Lietuvoje vyk dytiems kultūros edukacijos projektams arba vi-
suomenės gerovę kul tūros priemonėmis kūrusiems projektams;

3. už ilgametį verslo ir kultūros bendradarbiavimo skati-
nimą arba pa  ramą dideliems kultūros ar meno projektams. 

Kandidatus ženklams gauti gali siūlyti juridiniai ar fiziniai
asmenys, įgyvendinantys kultūros ir (ar) meno projektus Lie-
tuvoje. Siūlant mecena tą apdovanojimui reikia pateikti:

1. Savo rekomendaciją;
2. Mecenato mecenavimo veiklos aprašymą;
3. Mecenato mecenavimo veiklą patvirtinančius doku-

mentus (pvz., pa  ramos sutartis ir kt. dokumentus). Ministeri-
ja įsipareigoja išsaugoti šių dokumentų konfidencialumą ir ne -
per duoti šių dokumentų ar juose nu rodytų duomenų trečio-
sioms šalims.

Prašome visus nurodytus dokumentus siųsti paštu arba
pristatyti iki 2014 m. rugsėjo 1 d. adresu:

Lietuvos Respublikos kultūros ministerija, J. Basanavičiaus
g. 5, Vil nius. Daugiau info tel. (8-5) 219 34 39, j.krusinskai-
te@lrkm.lt

lr kultūros ministerijos info

racinis džiaugsmas iš si pildė subūrus puikų jaunimo cho-
rą, su kuriuo kartu išleido dvi kompaktines giesmių plokš-
teles. Lietuvoje po Nepriklausomybės atgavimo tai buvo
pirmosios plokštelės išleistos bažny čios jaunimo choro.
Dalis choro – 25 merginos lankėsi Šv. Jurgio parapijos 100
metų jubiliejaus šventime, Ro chester, NY. 

Nuo 2007 iki 2009 m. kun. G. Jo nikas dirbo Šv. Jurgio
parapijoje Rochester, NY.

2009 m. rugsėjo 15 d. kun. G. Jo nikas pradėjo dirbti
Dievo Apvaizdos parapijos Southfield, MI ir Šv. Antano
parapijos Detroit, MI, adminis trato riumi. O nuo 2010 m.
gruodžio 5 d. kun. G. Jonikas buvo paskirtas abiejų lie-
tuvių parapijų klebonu. 

2013 m. birželio 23 d. Šv. Antano parapija buvo už-
daryta ir sujungta su Dievo Apvaizdos parapija, kur kun.
Gintaras Antanas Jonikas klebonauja šiuo metu. 

Sekmadienį, liepos 20 d., klebo nas kun. Gintaras An-
tanas Joni kas mi nės 25-erių metų kunigystės ju biliejų.
Padėkos šv. Mišios bus aukojamas 10:30 val. r. Dalyvaus
svečiai dva siš kiai, tarp jų – Lietuvos vysku pų konfe-
rencijos (LVK) delegatas užsienio lietuviams katali-
kams pre latas Ed mundas J. Putrimas. Po šv. Mišių pa -
rapijos Kultūros centro salėje ruošiami iškilmingi pa-
gerbimo pietūs. Visi kviečiami atvykti ir pagerbti kleboną
kun. Gintarą A. Joniką jo kunigystės 25-erių metų jubi-
liejaus proga.

Paruošė Regina Juškaitė-Švobienė

Kleb. G. A. Jonikas Juozo Vaičiūno nuotr.

jei jie turi geresnį išsilavinimą, ne-
turėtų dėl to didžiuotis prieš kitus. Be
to, jau pats popiežiaus vardo pasi-
rinkimas kvie čia mus pastebėti ar-
timą, kuriam reikia mūsų pagalbos.
Dažnai tam nereikia kokios nors
institucinės reformos, o užtenka
mūsų asmeninio įsipareigojimo
ir meilės darbų. Kitas dalykas, kuris
man krenta į akis, stebint naująjį po-
piežių – yra džiaugsmas, su kuriuo
jis liudija tikėjimą pasauliui. Mes, at-
eitininkai, taip pat neturime užsi-
daryti savo organizacijos rūpes-
čiuose, o su džiaugsmu skelb ti Gerąją
naujieną savo visuo me nėse, kuriose
gyvename, nes, pa sak popiežiaus
Pranciškaus, apaštalinės adhortaci -
jos Evangelii Gaudium (2013) – Evan-
gelija būtent ir yra džiaugsmingoji
naujiena!

– Kokia knyga paliko Jums ne už mirš -
tamą įspūdį? Ką skaitote dabar?

– Sunku įvardinti vieną svar-
biausią knygą, bet dažnai prisimenu,
kokį šviesų įspūdį man paliko dar
studijų laikais skaityta Antano Ma -
ceinos knyga apie šv. Pranciškų
,,Saulės giesmė”. Kiekvieną vakarą
stengiuosi prieš miegą ką nors pa -
skaityti tiek iš grožinės ir mokslinės
literatūros, tiek ir kokį nors dvasinį
skaitymą. Pavyzdžiui, šiuo metu
skai  tinėju keletą knygų: Adomo Mi -
kevičiaus poemą ,,Ponas Tadas”,
Kęstučio Skrupskelio knygą apie
savo tėvelį ,,Ignas Skrupskelis: asme -
nybė ir laikmetis”, Mykolo Riomerio
Dienoraštį bei šiais metais Lietu vo -
je  išleistą Jevgenijaus Anisimovo
,,Rusijos istoriją”. 

– Ko linkite Lietuvos ateitinin kams?
Išeivijos ateitininkams?

– Ateitininkams mano palinkė-
jimas būtų labai trumpas – nebijokite
žengti ten, kur jūsų laukia Dievas, tė-
vynė ir artimas.

– Ačiū už pokalbį. Linkime Dievo palai-
mos ir ištvermės naujose pareigose.

Kalbėjosi Vida Kuprytė
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Parengė Dainius Ruževičius

sPoRtas

nBa žvaigždė l. james į Clevelandą
sugrįžo įkalbėtas Ž. ilgausko

Ketverius metus „Miami Heat”
klu be praleidusi 29 metų NBA
su peržvaigždė LeBron James

grįžo į pirmąją savo elitinės lygos ko-
mandą „Cavaliers”, kurioje žaidė
2003–2010 metais.

„Mano santykiai su Ohio valstija
yra stipresni nei krepšinis. Prieš ket-
verius metus to nesuvokiau. Todėl tai
darau dabar”, – sakė NBA žvaigž dė
LeBron James. Liepos 11 d. jis pa -
skelbė apie savo pasirinkimą – L. Ja -
mes pasidavė Žydrūno Ilgausko įkal -
binėjimams sugrįžti į gimtąją Ohio
valstiją ir vėl užsivilkti „Cleveland
Cavaliers” aprangą.

„Grįžtu namo”, – tokią žinutę pa-
rašė 29 metų krepšininkas, kuris su
„Miami Heat” du kartus laimėjo čem-
piono žiedą, tačiau praėjęs čempiona-
tas baigėsi pralaimėjimu finale prieš
„San Antonio Spurs”.

Per ketverius Miami praleistus,
metus L. James keturiskart žaidė NBA
finale ir dukart tapo čempionu. Dabar
krepšininkas nusprendė išpil dyti pa-
žadą ir Clevelando miestui padovano-
ti NBA čempionų taurę.

203 cm ūgio krepšininkas „Cava -
liers” komandoje pradėjo profesionalo
kelią. 2003 metų NBA naujokų bir žoje
Clevelando klubas jį pasirinko pir-
muoju numeriu.

2010-aisiais L. James pompas tiškai
paskelbė apie savo persikėlimą į
„Heat”. Tuomet „Cavaliers” aistruoliai
į šį krepšininko sprendimą reagavo
kaip į išdavystę, jie degino „kara liaus”
marškinėlius.

Šią vasarą nutraukęs sutartį su
„Heat” ir tapęs laisvuoju agentu L.
James buvo viliojamas ne vieno klu bo.
Į varžybas dėl krepšininko įsitraukė ir
„Cavaliers”. Čia nemažą vaidmenį su-
vaidino buvęs L. James bendraklubis
Žydrūnas Ilgauskas. Nustojęs žaisti
krepšinį lietuvis iki šiol dirba „Cava-
liers” klube. Ž. Ilgaus kas buvo išvykęs
į Floridą, kur su sitiko su L. James ir
aptarė būsimosios sutarties detales.

Teigiama, kad krepšininkas pasi -
rašė dvejų metų sutartį, kurios vertė –
42,1 milijono JAV dolerių. Ši sutartis –
L. James naudai. Joje yra lanks tūs
punktai, kurie leis krepšininkui vė liau
uždirbti dar daugiau. Sutar tyje taip pat
yra punktas, leidžiantis L. James jau po
šio sezono vėl tapti laisvuoju agentu. L.
James dar prieš 2016–2017 metų sezoną

gali pasirašyti su „Cavaliers” naują su-
tartį. Mano ma, kad tuomet NBA mak-
simalus atlyginimas bus dar dides-
nis.

LeBron James paskelbus apie su-
grįžimą į „Cleveland Cavaliers” per
porą dienų iš esmės pasikeitė klu bo
įvaizdis. Dar prieš porą savaičių Cle-
velando klubas buvo laikomas NBA vi-
dutinioku, o dabar yra pri ski riamas
prie elitinių lygos komandų. NBA ka-
raliumi tituluojamo žaidėjo atvyki-
mas „Cavaliers” komandai duos daug
naudos ne tik krepšinio aikštelėje, bet
ir už jos ribų.

L. James sugrįžimas Clevelando
klubui iškart davė didžiulės finansi nės
naudos. Žurnalas „Forbes” šį se zoną
klubą buvo įvertinęs 515 mln. JAV do-
lerių. Po šio savaitgalio ap skaičiuota,
jog klubas turėtų būti vertas daugiau
nei milijardo JAV dolerių. Tai reiškia,
kad L. James atvykimas „Cavaliers”
vertę padvigubino.

Po L. James sprendimo „Cava -
liers” tapo populiariausia NBA ko -
manda. Tuo metu praėjusius kelerius
metus viršūnėje buvusio „Miami Heat”
klubo vertinimai stipriai su mažėjo.

„Cavaliers” ir L. James
diriguos D. Blatt 

Naujasis „Cleveland Cavaliers”
treneris David Blatt NBA neketina
šluostyti batų senbuviams. Titulus su
Treviso „Benetton”, Tel Avivo „Macca -
bi” ir Rusijos rinktine Euro poje skynęs
D. Blatt nenori sustoti ir už Atlanto.
„Neslėpsiu – laimėjau prizus visur,
kur dirbau. Todėl ketinu tai tęsti ir Cle-
velande”, – plačiai išsišiepė NBA de-
biutuosiąs žydų kilmės amerikietis.

D. Blatt į „Cavaliers” žaidimą ban-
dys įnešti šiek tiek europietiškumo ir
planuoja pergalių siekti ko mandiniu
krepšiniu. Pagrindiniai jo krepšinio fi-
losofija – sun kus darbas, komandinis
krepšinis, kova dėl pergalės ir mėga-
vimasis krepšiniu. „Ca valiers” pra-
ėjusį sezo ną iškovojo 33 pergales ir pa-
tyrė 49 pralaimėjimus. 

NBA prisiviliojo dar vieną trene-
rį iš Europos. Buvęs Maskvos CSKA
strategas Ettore Messina pasirašė su-
tartį su čempione „San Antonio Spurs”
komanda. 54-erių italas dirbs vieno
geriausių trenerių Gregg Popovič asis-
tentu.

Sugrąžinti L. James į „Cavaliers” padėjo buvęs L. James bendraklubis Ž. Ilgauskas.

NBA sukrėtė žaidėjų turgus

Prieš naująjį 2014–2015 m. NBA sezoną daugelį stipriausios pasaulyje krep-
šinio lygos komandų įvyko ne ma žai pakitimų. NBA ekipos stiprinosi nau-
jais žaidėjais ir treneriais, o taip pat skaičiavo savo nuostolius bei pelną.

Didelių permainų sukrėsta NBA vicečempionė „Miami Heat” komanda rado, kuo
pakeisti Pietų pakrantę palikusį LeBron James. Jo vietą leng vojo krašto puo-
lėjo pozicijoje užims Luol Deng. Su 29 metų 206 cm ūgio britu sudaryta dvejų metų
20 milijonų JAV dolerių vertės sutartis.

Devynerius metus L. Deng gynė „Chi cago Bulls” garbę, bet pernai buvo iš-
keistas į „Cleveland Cava liers”. „Cavaliers” gretose praėjusį sezoną L. Deng pel-
nydavo 14,3 taško ir atkodavo 5,1 atšokusio kamuolio. Čikagoje jo statistika buvo
geresnė – vidutiniškai 19 taškų, 6,9 atkovoto kamuolio ir 3,7 rezultatyvaus per-
davimo per rungtynes.

D. Motiejūnui teks priaugti svorio

LeBron James, Carmelo Antho ny, Chris Bosh, Dirk Nowitzki. Apie tokius
žaidėjus šią vasarą svajojo „Houston Rockets” klubas. Tačiau dėl galimybės
prisivilioti NBA su per žvaigždes jų pagalbininkus išbarstę „Rockets” liko

prie suskilusios geldos. Paradoksalu, bet tai gera žinia komandos lietuviui Do-
natui Motie jūnui.

Po „Rockets” nesėkmių vasaros žai dėjų turguje 23 metų puolėjui priekinė-
je linijoje atsirado dar daugiau erdvės. Be to, iš Houstono į New Orleans persi-
kėlė po 20 minučių aikštėje praleisdavęs „centras” Omer Asik.

„Rockets” treneris Kevin McHale Lietuvos rinktinės nariui ieško ne nau-
jos komandos, o vietos dabartinėje sudėtyje. Stebėdamas, kaip NBA Las Vega-
so Vasaros lygoje D. Motie jūnas pelnė 15 taškų ir vedė „Roc kets” į pergalę prieš
„Los Angeles Clippers”, komandos strategas  atsklei dė jam keliamus reikalavimus.
Amerikietis tikino, kad siekdamas sėkmingiau grumtis po krepšiu, 213 cm ūgio
D. Motiejūnas šiuo metu augina svorį.

Priaugęs papildomų kilogramų D. Motiejūnas būtų lėtesnis. D. Mo tiejūnas
sveria panašiai kaip Žydrū nas Ilgauskas savo pirmaisiais me tais NBA. Prieš
2013–2014 metų se zoną D. Motiejūnas svėrė 100 kilogramų. Palyginimui, paskutinį
sezo ną NBA Ž. Ilgauskas svėrė 108 kg.

D. Motiejūnas šiuo metu lieja prakaitą ne nacionalinės komandos stovyk-
loje Palangoje, o Las Vegase. Puolėjas Vasaros lygoje įrodinėja savo vertę iš tri-
būnų komandos pa sirodymą stebinčiam K. McHale. Tre neris neturėjo likti nu-
sivylęs D. Mo tiejūno žaidimu. Lietuvis per trejas pirmąsias rungtynes aikštė-
je vidutiniškai praleisdamas po 25 minutes rinko po 14 taškų, atkovojo po 4 ka -
muolius ir atliko po 1 rezultatyvų per davimą.

„Raptors” išpildė Jono Valančiūno norą

Jonui Valančiūnui neteks pratintis prie naujo žaidimo stiliaus. „To ronto Rap-
tors” komanda išlaikė pa grindinį įžaidėją Kyle Lowry. Kana dos komanda
su 28 metų 183 cm ūgio gynėju sudarė ketverių metų 48 milijonų JAV do-

lerių sutartį. K. Lowry dar rinkosi tarp „Hous ton Rockets” ir „Los Angeles La-
kers” komandų. Po sėkmingo sezono ame rikietis buvo viena geidžiamiausių pre-
kių NBA vasaros žaidėjų turguje.

Praėjusį sezoną K. Lowry aikštėje vidutiniškai praleisdavo po 36 minutes,
rinkdavo 17,9 taško, atkovodavo 4,7 kamuolio ir atlikdavo 7,4 rezultatyvaus per-
davimo. Atkrintamosio se varžybose jo rezultatyvumas šoktelėjo iki 21,1 taško
per mačą.

„Myliu jį, nes jis karys ir puikus žaidėjas. Mūsų komandos siela. Bū čiau lai-
mingas žaisdamas kartu su juo ir kitą sezoną”, – sezono atsisvei kinimo konfe-
rencijoje apie K. Lowry kalbėjo J. Valančiūnas. Beje, liepos 15 d.  buvo išplatintas
pranešimas,  kad lietuvio byla dėl vairavimo išgėrus  buvo nutraukta.

P. Gasol žais „Chicago Bulls” 

Pau Gasol karjera Los Angeles baigta. 34 metų 213 cm ūgio krep šininkas paskelbė, kad
nusprendė žaisti „Chicago Bulls” komandoje. „Los Angeles Lakers” klube nuo 2008 metų
žaidęs P. Gasol tvirtino, kad sprendimą palikti Kobe Bryant komandą buvo labai sunku.
Praėjusį sezoną ispanas su „Lakers” sužaidė 60 varžybų ir pelnydavo po 17,4 taško bei at-
kovodavo 9,7 kamuolio.
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Vilnius („Draugo” info) – Liepos
17 d. posėdžiavęs Europos Parlamentas
(EP) pritarė Europos Komisijos pasi-
ūlymui dėl euro įvedimo Lietuvoje
nuo kitų metų pradžios. Už nuomonę,
pritariančią Lietuvos narystei euro
zonoje nuo 2015 metų, balsavo 545 EP
nariai, 116 buvo prieš ir 34 susilaikė. 

Europarlamentarai teigiamai ver-
tina tai, kad Lietuva atitinka visus rei-

kalavimus, o tokie svarbūs rodikliai
kaip infliacija, valdžios sektoriaus de-
ficitas ir skolos dydis yra gerokai ge-
resni, nei to reikalaujama iš šalių,
prisijungiančių prie euro zonos. 

Diskusijose dalyvavę du Lietuvos
atstovai europarlamentarai R. Paksas
ir V. Tomaševskis pasisakė prieš euro
įvedimą.

Parengė Vitalius Zaikauskas

Lietuva iR PasauLis

JAV sugriežtino sankcijas Rusijai dėl Ukrainos 

EP pritarė Lietuvos narystei euro zonoje

„Misija Sibiras 14” išvyksta į Krasnojarską

Vilnius (Bernardinai.lt) – Liepos
17-ąją, Pasaulio lietuvių vienybės die-
ną, iš Vilniaus geležinkelio stoties pa-
judėjo traukinys su 16 kilniai misijai
pasiryžusių jaunų žmonių. Jų tikslas
– Rusijos Federacijos Krasnojarsko
kraštas. Misija
– daugiau nei
pusę amžiaus
niekieno nelan-
kytų ir sparčiai
nuo žemės pavir-
šiaus be pėdsako
nykstančių lietuvių kapinaičių, čia
tebegyvenančių tautiečių paieška.

Šiemet „Misija Sibiras’14” ekspe-
dicijos išlydėtuvės turėtų tapti vienu
pagrindinių Pasaulio lietuvių vienybės
dienos renginių.

Pasak ekspedicijos „Misija Sibi-
ras’14” vadovo Arnoldo Foko, per ar-
timiausias dvi savaites tikimasi at-

rasti ir įamžinti iki 8 lietuvių tremti-
nių kapinaičių. Maršrutas drieksis
Krasnojarsko srityje,  Jeniseisko bei
Kazačinskoje rajonuose. 

Jeniseisko ir Kazačinsko rajo-
nuose apgyvendinta per 3 tūkst. tau-

tiečių. Nepakėlę ypač
sudėtingų gyve nimo
sąlygų dalis jų amži-

nojo poilsio atgulė
Sibiro žemėje.

„Misija Sibi-
ras” tai jau devintus

metus labdaros ir paramos fondo „Jau-
niems” organizuojamas jaunimo pi-
lietiškumą bei patriotiškumą ugdantis
projektas. Nuo jo vykdymo pradžios lie-
tuvių tremties ir įkalinimo vietose Si-
bire jau apsilankė dvylika jaunimo
ekspedicijų, sutvarkiusių apie 100 lie-
tuviškų kapinių ir susitikusių su ten
gyvenančiais lietuviais.

Irake šiais metais žuvo 5 tūkst. 576 civiliai

Ženeva (ELTA) – Šiais metais
smurtas Irake pareikalavo mažiausiai
5 tūkst. 576 civilių gyvybių, teigiama
iki šiol detaliausioje Jungtinių Tautų
(JT) ataskaitoje apie konflikto padari-
nius, skelbia ,,Reuters”.

Nuo sausio mėnesio, kada su ,,al
Qaeda” susijusios grupės, dabar ži-
nomos kaip ,,Islamo valstybė”, kovo-
tojai užgrobė Faludžos miestą vakari-
nėje Anbaro provincijoje, sužeista ma-
žiausiai 11 tūkst. 665 žmonės, sakoma
ataskaitoje.

Praėjusį mėnesį kovotojai užėmė
plotus Šiaurės Irake, įskaitant di-

džiausio Mosulo miesto teritoriją. Tarp
birželį žuvusių 2 tūkst. 400 žmonių – 1
tūkst. 531 civilis.

Ataskaitoje rašoma apie ,,siste-
mingus ir baisius tarptautinės teisės
pažeidimus”, už kuriuos atsakinga
gru pė ,,Islamo valstybė”.

JT ataskaitoje nustatyta, kad gru-
pės nariai įvykdė civilių egzekucijas,
moterų ir mergaičių prievartavimus,
pagrobimus ir pasikėsino į politinių,
bendruomenių ir religinių vadovų gy-
vybę, taip pat žudė vaikus bei padarė
dar daug kitų prasižengimų.

Latvija ir Islandija smerkia Prancūziją
Ryga (BNS) – Latvija ir Islandija

ragina Prancūziją netiekti Rusijai lai-
vų „Mistral”, sakė Latvijos ir Islandi-
jos užsienio reikalų ministrai per
spaudos konferenciją Kijeve.

Anot Latvijos užsienio reikalų mi-
nistro Edgars Rinkevičs, dėl padėties
Ukrainoje Prancūzijai reikėtų peržiū-
rėti bendradarbiavimą su Rusija „Mist-
ral” tipo karo laivų tiekimo klausimu.

„Mūsų nuomone, tai net ne eko-

nominių sankcijų klausimas, o euro-
pinio saugumo klausimas, taip pat
visų Baltijos ir Juodosios jūrų regionų
šalių..., – sakė E. Rinkevičs.

Islandijos užsienio reikalų mi-
nistras Gunnars Bragi Sveinsson pri-
tarė savo kolegai:„Kaip galima skelb-
ti Rusijai sankcijas ir tuo pačiu metu
parduoti jiems tokį ginklą? Manau, kad
tokie dalykai nesuderinami”.

Briuselis (BNS) – Europos Są-
jungos (ES) vadovams per viršūnių su-
sitikimą, kuris baigėsi liepos 17 d. pa-
ryčiais nepavyko susitarti dėl svar-
biausių postų Bendrijoje, ypač dėl to,
kam bus patikėta vadovauti užsienio
politikai tokiu metu, kai tenka susi-
durti su gilėjančių krizių Ukrainoje ir
Artimuosiuose Rytuose iššūkiais.

Rezultatas yra „nevykęs, bet ne
dramatiškas”, pareiškė Europos Va-
dovų Tarybos pirmininkas belgas Her-
man Van Rompuy, kuris paliks už-
imamą postą vėliau šiais metais.

Jis pridūrė, kad rugpjūčio 30 d.
įvyks kitas viršūnių susitikimas ir
jame greičiausiai sprendimas bus pri-
imtas.

Lietuvos prezidentė D. Grybaus-
kaitė nuo pat pradžių sakė, kad Vilnius
kartu su kitomis dviem Baltijos šalimis
ir Lenkija nepritars tam, kad C. Ash-
ton įpėdine būtų pasirinkta Italijos už-

sienio reikalų ministrė Federica Mog-
herini, laikyta realiausia kandidate į
šį postą.

Anot šių keturių šalių, F. Moghe-
rini turi menką patirtį, o Roma laiko-
si per švelnios pozicijos Rusijos at-
žvilgiu dėl Italijos krizės ir pernelyg rū-
pinasi apsaugoti savo svarbius eko-
nominius ryšius su Maskva. 

ES vadovai nesusitarė dėl svarbiausių postų 

Washingtonas („Draugo” info) –
Jungtinės Valstijos reikšmingai su-
griežtino ekonomines sankcijas Rusi-
jai dėl Ukrainos, nusitaikydamos į gy-
nybos, finansines ir energetines ben-
droves.

JAV iždo departamentas nurodė,
kad priemonės, kurios kol kas yra
skaudžiausias Washingtono smūgis
Rusijos ekonomikai, apima sankcijas
naftos milžinei „Rosneft” ir bankui
„Gazprombank”, taip pat naftos ter-
minalą Feodosijoje.

Į asmenų, kuriems taikomos nau-
jos sankcijos, sąrašą taip pat buvo
įtrauktas Rusijos Dūmos pirmininko
pavaduotojas Sergejus Neverovas,
aneksuoto Krymo federalinis reikalų
ministras Olegas Saveljevas ir prezi-
dento Vladimiro Putino pavaduotojas
Igoris Ščegolevas.

Į sąrašą taip pat pateko Aleksand-
ras Borodajus, kuris yra vienas iš se-
paratistinės Donecko respublikos va-
dovų.

Be to, sankcijos bus taikomos ir pa-
čioms vienašališkai pasiskelbusioms
Donecko ir Luhansko liaudies respub-
likoms.

Rusijos užsienio reikalų ministe-
rijos vadovo pavaduotojas Sergejus
Riabkovas naująsias sankcijas pava-
dino „visiškai nepriimtinomis” ir pri-
dūrė, kad jos tik dar labiau apsunkins
Maskvos ir Washingtono santykius.

Pasak S. Riabkovo, Maskva ketina
atsakyti į naująsias JAV priemones, ta-
čiau jos žingsniai nekopijuos ameri-
kiečių veiksmų, bet „bus Washingtone
priimti pakankamai skausmingai”.

Rusijos prezidentas Vladimiras
Putinas taip pat perspėjo, kad naujos
skaudžios Washingtono sankcijos jo ša-
liai kaip bumerangas smogs JAV na-
cionaliniams interesams.

„Anksčiau ar vėliau tokius tarp-
tautinių problemų sprendimo būdus
teks keisti, tačiau žalą reikės nurašy-
ti į nuostolius būtent tiems, kas tai
daro”, – pareiškė jis.

Prisiekė trys naujieji ministrai
Vilnius (BNS) – Liepos 17-ąją, pa-

skutinę pavasario sesijos dieną, Seime
prisiekė trys atnaujintos šešiolikto-
sios Vyriausybės ministrai.

Naujas pareigas pradės eiti že-
mės ūkio ministrė „darbietė” Virginija
Baltraitienė, aplinkos ministras „tvar-
kietis” Kęstutis Trečiokas ir sveikatos
apsaugos ministrė socialdemokratė
Rimantė Šalaševičiūtė.

V. Baltraitienė Vyriausybėje keičia
atsistatydinusį Vigilijų Jukną, K. Tre-
čiokas – į Europos Parlamentą išrink-
tą Valentiną Mazuronį, R. Šalaševi-
čiūtė – eurokomisaru siūlomą Vytenį
Povilą Andriukaitį.

Taigi, šios sudėties Vyriausybė
toliau tęs savo darbus: Virginija Balt-
raitienė – žemės ūkio ministrė, Dailis
Alfonsas Barakauskas – vidaus reika-
lų, Juozas Bernatonis – teisingumo, Ša-
rūnas Birutis – kultūros, Evaldas Gus-
tas – ūkio, Linas Antanas Linkevičius
– užsienio reikalų, Jaroslav Neverovič
– energetikos, Juozas Olekas – krašto
apsaugos, Algimanta Pabedinskienė –
socialinės apsaugos ir darbo, Dainius
Pavalkis – švietimo ir mokslo, Riman -
tas Sinkevičius – susisiekimo, Riman -
tas Šadžius – finansų, Rimantė Šala-
ševičiūtė – sveikatos apsaugos ir Kęs-
tutis Trečiokas – aplinkos ministras.

Šeimos vertybės ir relikvijos perduodamos iš kartos į kartą.       Martyno Ambraso nuotr.

AFP/Scanpix nuotr.
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kuLin aRija iR Mes

RAIMUNDAS MARIUS LAPAS

Yra tokių žmonių, kurie ledų ne-
mėgsta (nejuokauju!), bet triuš-
kinanti žmonijos dauguma jau-

čia jiems silpnybę. Ledai tapo saldžių
kulinarinių pagundų simboliu. Kiek
ledų reikia iki visiškos laimės? Čia jau
kaip kam: vienam užteks vienos por-
cijos, kitas svajotų, kad visoje An tark -
tidoje snigtų braškėmis, vanile švies-
tų vaivorykštė, lytų šokoladu, nes šal-
čio visam šitam gėriui užšal dyti ten tik-
rai pakanka.

Ne šiaip sau šiandien siūlau jums
gaivią vasarišką temą – apie valgo-
musius ledus. Mat ryt švęsime ,,Na-
tional Ice Cream Day”. 1984 m. JAV pre-
zidentas Ronald Reagan pa skelbė liepą
valstybiniu ledų mėnesiu, o šio mėne-
sio trečiąjį sekmadienį – valgomųjų
ledų diena.

Gyvenant turtingoje Amerikoje
nenuostabu, kad šios šalies did mies -
čiuose lengvai galima įsigyti ir iš Lie -
tuvos importuotų ledų. „Dadu” gerai
pažįstami ne tik lietuviui, bet ir ru sui,
žydui, lenkui, ukrainiečiui, serbui... 

Bet ar daug mes žinome, kaip ir
kada valgomieji ledai atsirado Lietu -
voje? Ar ir kaip jie buvo gaminami Di-
džiojoje Lietuvos Kunigaikštys tė je?
Koks buvo jų skonis cariniais lai kais?
Nepriklausomoje Lietuvoje? Tarybi-
niais metais? Apie tai – mūsų žurna-
listinis tyrėjimas dviejų dalių serijoje
„Valgomųjų ledų tradicijos Lietuvo-
je”.

Į Lietuvą atkeliauja 
rytietiški saldumynai

Mityba senovės Lietuvoje tebėra
mažai tyrinėta sritis. Kai kuriuos įdo -
mius faktus iš kulinarijos istorijos
savo knygose yra paskelbusi Bi rutė
Imbrasienė (,,Lietuvių kulinarijos pa-
veldas”, Vilnius, 2008) bei Vilius Pu-
ronas (,,Nuo mamutų iki cepeli nų”, Vil-
nius, 1999), tačiau išsamiausia studija
šia tema pasirodė tik šie met – tai Rim-
vydo Laužiko ,,Istorinė Lietuvos vir-
tuvė: Maistas ir gėrimai Lietuvos Di-
džiojoje Kunigaikštys tėje” (Vilnius,
2014). Laužikas savo kny goje atskleidžia
anuometinius receptus, kuriuos galima
pritaikyti šiuolaikiniei virtuvei. Tačiau
apie valgomosius ledus jis, deja, nera-
šo. 

Ko gero vienintelis, nors ir pa -
viršutiniškai tyrinėjęs valgomųjų le dų
ištakas mūsų šalyje, buvo Vin centas Sa-
kas. Jis tvirtina, jog ledai į Lietuvą yra
patekę įvairiais keliais. Lietuvos Di-
džiojo kunigaikščio (LDK) Gedimino
valdymo laikais Ry tų kraštų pirkliai tu-
rėjo ypatingai geras sąlygas prekybai.
Pirmąsias žinias apie valgomųjų ledų,
o teisingiau sakant, šerbeto gamybą ir
jo receptus į Didžiąją Lietuvos Kuni -
gaikštystę bus atvežę Auksinės Or dos,
persų ir armėnų pirkliai bei armėnų
gydytojai, kurie dažnai su savimi vež-
davosi ir savo virėjus. Rytų pirkliai ne
tik prekiaudavo ir mainydavo atvežtus
prieskonius, ginklus, rytietiškus au-
dinius, papuošalus į medų, taip reika-
lingą šerbeto sal di nimui, bet ir steig-
davo Lietuvoje savo prekybos namus,
netgi apsigyvendavo ilgesniam laiko-
tarpiui. 

Dar geresnės sąlygos, anot Sako,
pirkliams buvo sudarytos LDK terito-
rijoje, valdant Algirdui ir Kęstu čiui, o
ypač Rytų metraštininkų mi nimais
,,Aukso laikais”, valdant Vy tau tui, Žy-
gimantui Kęstutaičiui, Kazimierui,
Aleksandrui, Žygiman tui Senajam bei
Žygimantui Augus tui.                                                                                                   

,,Ne tik galimybė prekiauti su
Rytų šalimis (Lietuva XIV–XVII am -
žiuje palaikė gerus diplomatinius ry -
šius su Rytų valstybėmis – Aukso Or -
da, Krymo totorių, chantų, otmanų
imperija), bet ir ilgas bei sistemingas
Krymo totorių chanų ir murzų, išgin-
tų iš Ordos, gyvenimas Lietuvos Di -
džiųjų kunigaikščių rūmuose, XIV am-
žiuje apgyvendinimas Lietuvoje Krymo
totorių ir karaimų, leidimas armė-
nams ir žydams laisvai gyventi, gydy-
tojauti ir prekiauti Lietuvoje, sukūrė
geras sąlygas rytietiškai virtuvei įta-
koti senąją lietuvišką aukštuomenės ir
bajorijos virtuvę, perimti kai kurias ry-
tietiškas valgių gamybos kulinarines
technologijas, pritaikant jas prie vie-
tinės kilmės maisto žaliavų”, – mano
Sakas. Taip lietuvių didikų virtuvėje
bus atsiradęs šerbetas, razinos, džio-
vinti abrikosai, granatai ir jų sultys, ar-
bata, rytietiški saldumynai.

Šerbeto paslaptis 
– lašas rožių aliejaus

Platesniam šerbetų išplitimui Lie-
tuvos didikų ir bajorų rūmuose bei dva-
ruose ypač daug įtakos turėjo Nesvy-
žiaus kunigaikščio Mikalojaus Kris-
tupo Radvilos Našlaitėlio ir didelio
būrio Lietuvos didikų ir bajorų kelio-
nė į Šventąją žemę, Palestiną, Siriją ir
Egiptą. Kunigaikščio Rad vilos Našlai-
tėlio palydoje buvo ir as meninis kuni-
gaikščio virėjas iš Lie tuvos Jeremijus.
Būtent Jere mi jus 1584 metais Radvilos
Našlaitėliui ir jo palydai grįžus į Lie-
tuvą, svečius vai šino egzotiškais gėri-
mais – kafa ir sorbetu.                                                                      

Osmanų, totorių, karaimų, armė -
nų šerbetai būdavo skystoki, skirti gė-
rimui. Juos gamindavo iš granatų,
raugerškių, sedulų, šilkmedžio, citru -
sinių vaisių arba vynuogių sulčių, ro -
žių nuoviro, rytietiškų uogienių, gar -
dindavo kvapiosiomis žolelėmis. Šie
šerbetai būdavo rūgštoki, nes medaus
arba cukraus dėdavo labai mažai. Iš-
spaustas šviežias sultis būtinai ge rai iš-

Dangus – žemėje?
Valgomųjų ledų tradicijos Lietuvoje (I)

košdavo, kad skystis gautųsi skaid-
rus, o paskui dar dažydavo mais tiniais
dažais: arbata, ciberžole, šafranu, mėtų
arba rožių nuoviru, nes pagal senovės
Rytų tradicijas šerbetai turėdavo pa-
rodyti kilmės spal vą: citrininiai – gel-
toną, apelsi niniai – oranžinę, rožiniai
– rožinę, mėtiniai – žalią, granatiniai
– rau doną. Rytų tautų šerbetų svar-
biausiu ingredientu buvo rožių aliejus,
kurio vieno lašo reikėdavo vienam lit-
rui šerbeto, tam kad šerbetas įgautų
sub tilų vos jaučiamą rožių aromatą. 

Kulinarijos tyrinėtojas Vincen tas
Sa kas įsitikinęs, jog senovėje Lietu voje
šerbetus (skirtingai, nei Rytų tautų
skystieji šerbetai su subtiliu rožių aro-
matu) gamindavo gru bes nius, tirštus ir
saldžius iš braškių, aviečių, mėlynių,
tekšių, vyšnių, sly vų, abrikosų, kriau-
šių, obuolių, persi kų, arbūzų, melionų
sulčių, virintų su cukrumi arba me-
dumi. 

,,Uogos ir vaisiai būdavo nuplau-
nami, uogos sumaigomos, vaisiai su-
smulkinami, apipilami cukrumi ir pa -
liekami parai, kad išsiskirtų sultys. Pa-
skui įpilamas vanduo, dedamas cukrus
arba medus ir, maišant, verdama ant
silpnos ugnies, kol užvirs, o dažniau tik
užplikydavo verdančiu vandeniu (ma-
tyt, Lietuvos kulinarai šerbetų gamy-
bai pritaikė lietuviškų gaivų ir sulčių
gamybos technologijas). Virti nebuvo
galima variniuose induose, o tik kera-
miniuose arba ema liuotuose. Po to
skystį nusunkdavo per tankų audinį ir
dėdavo kvapus bei dažiklius”, – vir -
tualioje erdvėje yra skelbęs Sakas. Tai-
gi išaiškėja, jog Lietuvos didikų ir ba-
jorų virtuvėje populiarūs buvo cina -
monas, gvazdikėliai, kardamo nas, mi-
celis, muskatas, vanilė, apel sinų ir cit-
rinų žievelė, šafranas, žvaigždanyžis,
dažna virtuvė turėjo lietuviškų likerių,
konjako, romo ir net rožių aliejaus.
Aromatingą ir saldžiarūgštį skystį šal-
dydavo ant ledų, kiek sušalusį plakda-
vo kaip valgomuosius ledus ir taip da-
rydavo kelis ar net keliolika kartų,
kad šerbetas vienodai gerai sušaltų,
būtų pu rus ir neturėtų stambių ledo
kristalų.

Kaip tvirtina senovėje iškilę ra -
šytiniai šaltiniai, valgomieji pie ni niai

ledai Kara liškuosiuose Vilniaus
Žemuti niuo se rūmuose daugiausiai
buvo gaminami Žygimanto Senojo lai-
kais, jų receptą į Lietuvą atsivežė Žy-
gimanto senojo žmona Milano ir Bario
kunigaikštytė Bona Sforca. Savaime su-
prantama, kad vargu ar galima valgo-
mųjų pie ninių ledų atsiradimo laurus
atiduoti karalienei Bonai Sforcai, juo-
lab kad ir lietuvių didikai, kurie buvo
susigiminiavę ne tik su Europos im-
peratoriškąja gimi ne, bet ir su dauge-
liu Europos karalių, kunigaikščių ir di -
dikų giminė mis, lankydavosi ir sve -
čiuodavosi įvai riuose kraštuose, per-
imdavo vi sas naujoves, jau daug anks-
čiau veždavosi Lietuvon neregėtų val-
gių ir gė rimų receptus bei jų ga min -
tojus, to dėl ledus ir šerbetus ga minosi
anksčiau nei į Lietuvą atvyko Bona
Sforca.

Ledus valgė ne 
vien turtingųjų luomas

Teigti, kad valgomieji ledai seno -
vės Lietuvoje buvo vien tik diduo me nės
ar turtingųjų išskirtinis gardėsis, būtų
neteisinga. Žemieji luomai – valstiečiai
ir miestelėnai taip pat nuo se nų seno-
vės mokėjo gamintis gal ki tokius, bet
artimus valgomiesiems ledams val-
gius. Kiek man teko užtikti duomenų,
bene populiariausias valgis anuomet
buvo atšaldyta „Krikšto boba” per pa-
goniškąją Ku meliuko šventę (kai ku-
riose Lietuvos vietose ta diena dar bū-
davo vadinama „Ku meliuko krikšty-
nomis”), kuri būdavo švenčiama per
pirmąją mė nulio del čią po žiemos sau-
lėgrąžos. 

Tyrinėdamas senosios kulinari-
jos paveldą esu užtikęs žinių, jog dar
XIX amžiuje Poguliankos dvare netoli
Mažeikių šiai šventei dvaro arklidės
būdavo kruopščiai iškuopiamos, iš -
puošiamos, žirgai ir arkliai pašeriami
avižomis, gražiai iššukuojami, – pinti
kasas arkliams, o ypač žirgams tą die-
ną buvo šiukštu, – dingtų jų eiklumas.
Beje, tą dieną būdavo krikštijamas ku-
meliukas, kurį jau turėdavo arba kaip
sykis tai dienai atsivesdavo kuri nors
kumelė. Turbūt nė viena pasaulio tau-
ta ne turi tiek daug arklių ir žirgų, jų
spalvų ir atspalvių pavadinimų, kaip
lietuviai, tad vardą atvestajam ku -
meliukui parinkti bū davo nesunku.
Šia proga dvaro prie vaizdas visus
kvies davo prie šventi nio stalo, kur
vaišindavo „kamukais” – žirninių mil-
tų pyragėliais su ka napių ir me daus
įdaru, darytais ir keptais nete kėjusių
merginų. Paskui jos ant stalo dėdavo jų
pačių gamintą „Krikšto bobą”, kuri bū-
davo daroma iš trintos su medumi ir
tek šėmis (nepaprasto gardumo ir
fantas tiško aromato uoga, auganti Že-
maitijos pelkėse) varškės, užšaldoma
puodynė je. 

Šį ypatingai gražios aukso spal vos,
aukšto kūgio formos varškės gardėsį
turėdavo pjaustyti ir dalinti vyresnysis
arklininkas. Ir kuo „Krikš  to boba” bū-
davo labiau atšal dyta, kuo sunkiau
būdavo ją pjaus tyti, tuo stipresnis bū-
siąs kumeliu kas. Beje, vyresnysis ark-
lininkas taip pat turėdavo dvaro savi-
ninkams nu nešti ir įteikti kitą „Krikš-
to bobą”, kuri specialiai būdavo gami-
nama bū tinai iš kumelės pieno varškės
su tekšėmis ir medumi. Reikia pažymė -
ti, kad žemaičiai daugiausiai iš visų in-
doeuropiečių tautų mokėjo gamin tis
pieno produktus, nes jie savo mitybo-
je naudojo karvių, kumelių, avių ir
ožkų pieną ir daugybę jų produktų.

Bus daugiau

Pieninių ledų receptą į Lietuvą atsivežė
Žy gimanto senojo žmona Mi lano ir Bario
kunigaikštytė Bona Sfor ca

Platesniam šerbetų išplitimui Lietuvos didikų
dvaruose ypač daug įtakos turėjo Nesvy-
žiaus kunigaikštis Mikalojus Kristupas Rad-
vila Našlaitėlis

Nuotraukos iš R. M. Lapo archyvo
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bendruomenes, bet ir tarptau tines pa-
saulėžiūrines lietuvių išeivių organi-
zacijas, net jei tokia būtų pasaulinė
lietuvių katalikų organizacija, jei kas
panorės tokią sukurti.379 Svarstybų
metais pamažu buvo pasiekta labai
jautri ir subtili pusiausvyra, kurios
reikėjo PLB virs mui iš idėjinės fikcijos
ir geistino dalyko, kažko unikaliai rea-
laus.

Šiandien plačiausia srove besiver-
žianti PLB istorija labiau remiasi nau-
josios išeivių atminties krislais. Už kaž-
kokios supratimo ribos lieka išbarsty-
ti senosios diasporos šviesuolių ir vi-
suomenės lyderių vaizduotės atspin-
džiai, jų veiksmų aprašymai. Viena yra
žinoma: Amerikos lietuviams 1940-ieji
ir sovietinė Lietu vos okupacija sukėlė
tikrą šoką. Nepaisant kairiųjų proso-
vietinių nuotaikų, ne paisant kone vi-
suotino nepasitenkinimo A. Smetonos
valdžia, Lietuvos valstybė buvo svar-
biausia diasporos vertybė ir lietuvių pa-

saulio centras. Alfonsas Eidintas apra-
šė anuometinį amerikiečių jaudulį:

Į Lietuvos okupaciją išeivijos vi-
suomenė reagavo protestais mitinguo-
se, šimtų organizacijų ir jų padalinių
suvažiavimuose. Protestai pasipylė JAV
ir kitų vals tybių vyriausybėms. Įvairių
politinių pakraipų organizacijoms iš-
kilo pagrindinis klausimas, nustelbęs
smulkesnius ir nebe tokius aktualius –
kaip padėti naujoje situacijoje atsidū-
rusiai Lietuvai.380

Lietuvos valstybės drama išjudino
amerikiečių lietuvių liaudies diplo-
matijos pajėgas ir privertė atsinaujin-
ti senas organizacijas. 1940-ųjų spalį lie-
tuvių atstovai buvo priimti prezidento
F. Roosevelto, kuris patikino, jog JAV ne-
pritars aneksijai. Tai buvo labai svarbus
politinis faktorius ir simbolinė pozici-
ja, apie kurią suksis diasporos vaizduotė
ilgą pusamžį. Po apsilankymo pas pre-
zidentą Lietuvos pa siuntinybėje buvo
sutarta įkurti Lietuvai gelbėti tarybą,
kurį gana greitai virto Amerikos lietu-
vių taryba (ALT), savo energinga veik-
la ir Lietuvos laisvės byloje suvaidintu
vaidmeniu didelėmis raidėmis įsira-
šiusia į lietuvių pasaulio istorijos pus-
lapius. Po ALT vėliava pavyko suburti
Katalikų federacijos, Susivienijimo lie -
tuvių Amerikoje, Tautinės sandoros, So-
cialdemokratų sąjungos, tautininkų
pa jėgas, kuriems atstovavo 34 Tarybos
nariai. Pirmininku tapo katalikiškų
pažiūrų veikėjas Leonardas Simutis, o
sekretoriumi – socialistas Pijus Gri-
gaitis.

DP kartos iniciatyva ir prisiimta
lyderystė kuriant PKB galėjo
kelti abejonių vi siems senosios

diasporos veikėjams. Juk sunku įsi-
vaizduoti, kad naujakurys imtų iš kar-
to mokyti senbuvį ir nesulauktų nepa-
sitenkinimo bei įtarumo. Tačiau pir -
maisiais PLB kūrimosi metais būtent
amerikiečiai lietuviai tapo svarbiausia
pro blema. Pirmiausiai dėl to, kad buvo
geriausiai organizuoti, intelektualiai
pajėgūs, labiausiai nusipelnę Lietuvai
ir remiant pabėgėlius. O antra, naujos
bangos lietu viai išeiviai patys perkėlė
savo veiklą į JAV, tad atsikraustė į tas
kolonijas, kuriose jau pusamžį virė or-
ganizacinis darbas. Būtų buvę nuosta-
bu, jei senieji JAV lietu viai nebūtų jau-
tęsi šeimininkais, dar geriau už nau-
juosius išmaniusiais diasporos likimo
problemas. Kaip 1949m. pabaigoje savo
laiške išsireiškė M. Krupavičius,

...reikėjo daryti įtaką Amerikos
lietuviams, nes PLB kuriama JAV, todėl
ir Vy riausiąjį organizacinį komitetą
turi sudaryti lietuviai amerikiečiai.
Jiems prie to neprisidėjus PLB gali neį-
sikurti. Prisidėjus kitiems, išskyrus
katalikus, PLB turė tų skursti. (...) Ne-
stojant stipriausiai katalikų srovei į
PLB, visa ta organizacija atiduodama
į ne katalikų rankas ir viso pasaulio lie-
tuviai jų įtakon perleidžiami. PLB ir be
katalikų bus kuriama. Reikia savo įta-
ka pasinaudojant daryti viską, kad
katalikai pakeistų savo poziciją iki
kongreso. 378

Naujausi Lietuvos istorikių V. Stra-
vinskienės, D. Simanavičiūtės, D. Dap-
kutės publikacijos ir tyrinėjimai pa-
kankamai nuosekliai atskleidžia šias
PLB atsiradi mo aplinkybes, prie neiš-
vengiamo konflikto tarp senosios ir
naujosios išeivijos lyderių dar prisidė-
jo paveldėti ir naujai įsiplieskę pasau-
lėžiūrų konfliktai. Kaip kairieji neno-
rėjo, kad PLB taptų katalikiškų pažiū-
rų išeivijos įtakos zona, taip katalikai
– tiek senieji, tiek naujieji – nenorėjo su-
sitaikyti su priešinga versija. Tad rei-
kėjo kompromiso tiek tarp išeivijos
generacijų, tiek tarp pasaulėžiūrų fron-
tų. Svarstant interesus ir juos deri-
nant prireikė daug VLIK pirmininko ir
vieno iš PLB iniciatorių M. Krupavi-
čiaus organizacinės nuovokos ir kant-
rybės. Kol ne buvo sulaukta JAV lietu-
vių organizacijų pritarimo, jis nuolat
karojo, kad PLB kuriasi vadovauda-
masi laikinais nuostatais, kad PLB iš
prigimtiems turinti būti federalinė or-
ganizacija, galinti jungti ne tik kraštų

KARKLO DIEGAS
lietuvių pasaulio istorija

EGIDIJUS ALEKSANDRAVIČIUS
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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

Pažymėtinas dar vienas ypatingas
diasporos solidarumo ir politinės valios
faktas. 1940-ieji sukėlė didelį susirūpi-
nimą Lietuvos žydų išeivių sluoks-
niuose. Iki tol Amerikoje litvakai ir lie-
tuviai nebuvo itin artimi visuomeninio
gyvenimo partneriai, nors kasdienio
gyvenimo istorijos Niujorke ar Bostone
nuolat nurodo į buvusius ryšius, kurių
charakterį lėmė sentimentai bendrai
protėvių tėvynei – Lietuvai ir Litai.
1941 m. rudenį spontaniškai susikuria
Lietuvos piliečių sąjunga, įsisteigusi
kovai dėl Lietuvos nepriklausomybės.
1942 m. veikė trys šios organiza cijos apy-
linkės: Niujorko, Čikagos ir Klivlando.
Vienas Sąjungos iniciatorių buvo nuo so-
vietų į Vakarus pasitraukęs, įtakingas
Lietuvos žydų veikėjas ir artimas 

A. Smetonos aplinkos žmogus, pa-
saulinio garso teisininkas Jokūbas Ro-
binzonas. Jo dėka lietuviai išeiviai kar-
tu su litvakų diasporos veikėjais ėmėsi
liaudies diplo matijos įtakinguose Ame-
rikos sluoksniuose. Pradžioje organi-
zacija, kurios vei kla istorikų nėra tyri-
nėta, sėkmingai brandino savo struk-
tūrą ir veiklos formas. 1942 m. sausį
buvo suformuota Laikinoji centro val-
dyba, o balandį buvo paskelb ta apie
Lietuvos tautinės tarybos (angl. Lit-
huanian National Council) susidary-
mą. Jai pirmininkavo pulkininkas K.
Grinius, sekretoriumi tapo K. Pakštas,
o nariais buvo K. Barauskas, A. Deks-
nys, S. Gabaliauskas, J. Robinzonas, H.
Rabinavičius ir kiti. Lietuvių ir litvakų
buvo subrandinta mintis apie karo aud-
rose lietuviams ir Lietuvos idėjai at-
stovaujančios Tarybos misiją, tačiau
jos nepavyko įgyvendin ti381. 1942 m.
pabaigoje organizacijos veikla užgeso.
Viena vertus, aišku, kad ALT sėkmingai
veikė ta pačia kryptimi. O kita – tai ži-
nios apie kraupias Lietuvos žydų žudy-
nes, kuriose dalyvavo ir vietiniai lietu-
viai. Unikalus litvakų ir lietuvių išei vių
solidarumo atvejis tokioje aplinkoje ne-
galėjo virsti sėkmės istorija. Iki Shoa be-
simezgantys tarpdiasporiniai saitai ir
emocinis prieraišumas prie Lietuvos
buvo sutraukyti ir užtemdyti Lietuvos
žydų tragedijos.

ALT, Lietuvos piliečių sąjungos,
BALF veikla pratutino amerikiečių lie-
tuvių patirtį, suteikė jiems svarbos ir pa-
sitikėjimo savo jėgomis, o Lietuvos vals-
tybei žlugus užkrovė ant lietuvių orga-
nizacijų pečių ir atsakomybės už viso pa-
sau lio lietuvius naštą. Ji buvo garbingai
nešama iki to momento, kai nuo naujų
DP bangos emigrantų pusės ėmė sklis-
ti PLB idėjos. Amerikiečiams tai galėjo
atrodyti it kiaušinis imtų mokyti vištą.
Kita vertus, JAV lietuviai jautė naujas
gaivias lietuvybės pajėgas ir labai aukš-
tą intelektinį naujųjų emigrantų pajėgu -
mą. Tad nepaisant sunkumų susikalbėti
lietuvių pasaulio būrimosi į organiza -
cijas baruose, tikslas pamažu, žingsnis
po žingsnio artėjo. 1951 m. lapkričio 18
d. Niujorke buvo deklaruotas JAV Lie-
tuvių bendruomenės kūrimo aktas, o
kitų metų vasario 15 d. bendruomenė
buvo oficialiai užregistruota. Taip Ame-
rikos lietuviai tapo galingiausio krašto
galingiausia bendruomene, nors ir dau-
gelio kitų anksčiau įkurtų organizacijų
veikla nenutrūko. Iš apačios išdygus
JAV lie tuvių bendruomenei, kaip į ben-
drą žaidimą pasiruošusiai įsitraukti
organizaci jai, jau buvo galima imtis
baigiamųjų darbų. 

378. Simanavičiūtė, Daiva. Pasaulio lietuvių ben-
druomenės raida XX a. 5–8 dešimtmečiuose, p. 41.

379. Simanavičiūtė, Daiva. Pasaulio lietuvių ben-
druomenės raida XX a. 5–8 dešimtmečiuose, p. 40.

380. Eidintas, Alfonsas. Lietuvių kolumbai, p. 92.

381,  Lietuvos piliečių sąjunga, Lietuvių enciklopedija,
t. 16, Bostonas, 1958, p. 146.

Amerikos lietuvių taryba 1956 m. Vasario 16-ąją. Linden, NJ
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Petras V. kisieliUs, Md, FaCs
INKSTŲ, PūSLėS, PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA
Center for Health

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

Vidas j. neMiCkas, Md
KARDIOLOGAS – ŠIRDIES  LIGOS

7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652

kab. tel. 773-471-3300

ŠirDieS ir KrAUjAGYSliŲ liGOS

ChirUrGAi

ViDAUS liGOS 

benDrA PrAKtiKA 

ODOS liGŲ SPeCiAliStAi

edMUndas ViŽinas, Md, sC
VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS

Kalbame lietuviškai
6918 W. archer ave. st. 5 ir 6 

Chicago, il 60638
tel. 773-229-9965

Valandos susitarus

AKiŲ liGOS

aras ŽlioBa, Md
AKIŲ LIGOS – CHIRURGIJA

219 N. Hammes Avenue
Joliet, IL 60435

tel. 815-741-3220

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

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

920-320-6344

LInAS SIDRyS, mD
AKIŲ LIGOS–CHIRURGIJA–AKINIAI

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

DR. ELIgIJUS LELIS
Akių ligos ir chirurgija

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

Joliet, IL 60435
Tel. 815-723-1854

VyTEnIS gRyBAUSkAS, mD
SUSAn T. LyOn, mD

Ausų, Nosies, Gerklės ligos,
Chirurgija, Klausos aparatai

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

AUSŲ, nOSieS, GerKlĖS liGOS 

StUbUrO ir SKAUSMO liGOS 

DR. RENATA VARIAKOJYTĖ
SKAUSMO GYDYMO SPECIALISTė

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

Nugaros, kaklo, galvos, sąnarių bei kitų
skausmų gydymas

SKAUSMO GYDYMAS

SUREnDER LAL, mD
Specialybė - vidaus ligos

7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652

Tel. 773-434-2123
Valandos susitarus

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

Orland Park, IL 60462
708-590-5300

www.seimosgydytojas.com

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

AnDREw J. yU, mD
ShIngO yAnO, mD

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

sužeidimų darbovietėje bei kitų vietų
skausmo diagnozės ir gydymo specialistai.

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

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

www.illinoispain.com

DR. k. JUCAS
Odos ligų specialistas gydo odos 

teigiamus ir neigiamus auglius ir žaizdas.
Kosmetinė chirurgija.

3235 W. 111 st, Chicago, il 60655
773-233-0744 arba 773-489-4441

DRAUGAS

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

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

.

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

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

”Bake For Me” kaVinĖs
kepyklos produktai ir užkandžiai miesto centre

321 N. Clark, 
Chicago, IL 60654

312-644-7750
pirm. - penkt. nuo 

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

4305 S. Halsted, 
Chicago, IL 60609

773-624-9900
pirm. - penkt. nuo 

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

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

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

www.vytistours.com
info@vytistours.com

4024 235th St., Douglaston, NY 11363

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

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

ATSTOVYBĖ ČIKAGOJE

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

LIETUVĄ

1-800-778-9847

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

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

Kainas sužinoti ir užsisakyti vietas galite 
www.vytistours.com

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

,,DRAUGĄ”
internete be jokio papildomo mokesčio. 

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

Skaitykite ,,Draugą” greičiau!

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 



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® 

SIŪLOmE DARBUS!
Gail. seserų padėjėjoms

kompanionėms ir namų ruo-
šos darbininkėms. 

Galima gyventi kartu arba atvykti 
į darbą ir išvykti.

Kreiptis: 
ALL CARE

Employment Agency
Tel. 773-736-7900

siŪlo darBĄ

ĮVairŪs
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eUgene C. deCker, dds, PC
DANTŲ GYDYTOJAS

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

4647 W 103 st, oak lawn, il
55 e Washington, ste 2401, 

Chicago, il
tel. 708-422-8260 

dr. joVita kerelis
dr. daiVa BidVa
DANTŲ GYDYTOJA

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

tel. 708-598-8101

DAntŲ GYDYtOjAi

dr. lina PoŠkUs
Dantų gydytoja

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

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

DR. L. PETREIkIS
DANTŲ GYDYTOJA

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

Tel. 708-598-4055
Valandos susitarus

DR. AUŠRInĖ SChnEIDER
DANTŲ GYDYTOJA
Kalbame lietuviškai

10 S. 640 Kingery Highway
Willowbrook, IL 60527

Tel. 630-323-2245
Valandos susitarus

dr. dalia e. CePelĖ, dds
Dantų gydytoja

10745 Winterset Dr.
Orland Park, IL 60467

708-873-9074
Valandos susitarus

dr. raMUnĖ MaCijaUskas
Dantų gydytoja

9356 S. Roberts Road
Hickory Hills, IL

tel. 708-598-2131
Valandos susitarus

DR. DALIA JODwALIS
Dantų gydytoja

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

Valandos susitarus

DR. gAILĖ V. ČERnIAUSkAS
DANTŲ GYDYTOJA

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

www.parkridgesmiles.com

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

PARDAVIMAS IR TAISYMAS
MIGLINAS TV

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

Century 21
Accent Realty

PaslaUgos

advokatas
gintaras P. ČePĖnas

6436 S. Pulaski Rd., 
Chicago, IL 60629

tel. 773-582-4500
Valandos pagal susitarimą

adVokatai

real estate

real estate

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

ASTA T. mIkUnAS
Broker Associate

Profesionaliai ir sąžiningai patarnauju
įvairių nuosavybių pirkime ir pardavime

mieste ir priemiesčiuose.

,,Surašymas” Nr. 33 atsakymas
Pažymėtuose langeliuose: DŽIUNGLĖS.

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

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

jadvyga savickas, Nashua, NH

Nuoširdžiai dėkojame sprendėjams. 
Jūsų sprendimų atsakymų lauksime paštu: 

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

� Moteris ieško žmonių priežiūros
darbo su gyvenimu. Didelė darbo patir-
tis, minimali anglų kalba, nevairuoja. Gali
pakeisti savaitgaliais. 
tel. 773-940-5264.

� Moteris ieško senelių priežiūros
darbo su gyvenimu. Patirtis, rekomen-
dacijos, vairuoja. 
tel. 773-449-0929.

� Moteris, medikė, pasišventusi ligo-
nių ir senų žmonių priežiūrai, patyrusi,
sąžininga ir atjaučianti, ieško darbo. Vai-
ruoja, turi automobilį, JAV pilietė. Gali
dirbti ir su gyvenimu Čikagoje ir jos prie-
miesčiuose. tel. 773-330-0092.

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

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

� Dirbanti, legali, rami pagyvenusi mo-
teris nori išsinuomoti kambarį Čikagos
pietiniuose rajonuose.
tel. 708-789-3377, palikti žinutę.

� Moteris, turinti ilgametę žmonių prie-
žiūros darbo patirtį, ieško darbo su grį-
žimu arba su gyvenimu. Kalba angliškai,
turi automobilį ir labai geras rekomen-
dacijas. 
tel. 630-664-2777.

� Moteris ieško pagyvenusių žmonių
priežiūros darbo lietuvių ar rusų šei-
mose. Geros rekomendacijos.
tel. 630-863-1168. Keller Williams Realty 

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

Apsilankykite 

„DRAUGO” 
internetinėje svetainėje 

www.draugas.org

DRAUGAS
773-585-9500

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

Aušra kriščiūnaitė Padalino
Broker/savininkė

Kalbame lietuviškai, ispaniškai, angliškai

Patirtis – daugiau nei
25-eri metai

Visas nekilnojamojo turto paslaugas
Rytinėje ir Vakarinėje Floridos pakran-

tėje jums suteiks juozas stanaitis.
Ilgametė patirtis ir patikimumas per-
kant/parduodant gyvenamąsias ir ko-
mercinės paskirties patalpas.

jstanaitis@yahoo.com
386-428-2412

siŪlo darBĄ

dirbanti, legali, rami, pagyve nusi
mo teris ieško išsinuomoti kambarį
pietiniuose Čikagos rajonuose. 

tel. 708-789-3377, 
palikti žinutę.

Full-time servers needed at
d’wan lounge in Orland Park. 

18 yrs or older.
Contact John tel. 312-804-1516

IEŠKO DARBO
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Jo Prakilnybei Palangos ir Kau no gubernijos žanda-
rų valdybos pa dėjėjui Raseinių, Telšių ir Šiaulių ap -
skričių rotmistrui ponui Semiono vui.

Valerijos Kraševskienės, dvari nin ko Kazimiero
Kraševskio našlės, gyvenančios Suvalkų gubernijo-
je, apskrities mieste Vladislavove (dabar Kudirkos Nau-
miestis – A. Ž.).

PraŠyMas

Vincas Kudirka, gydytojas iš Su valkų gub. Mari-
jampolės apskrities Šakių m., kaltinamas politiniu nu -
sikaltimu, yra suimtas ir nukreiptas į Kalvarijos ka-
lėjimą. Kadangi aš, jo sužadėtinė, žinau, kad jis ser-
ga džiova ir kad jam gydytis būtinai reika lingas gry-
nas oras, be to, gyd. Ku dir ka prieš suėmimą grįžo iš
Sevasto po lio, kur jis gydėsi, todėl išdrįstu pra šyti Jūsų
Prakilnybę pagreitinti Jūsų vedamą tardymą ir jo me-
džiagą perduoti kur reikia; kol tai nebus pada ryta, tu-
riu garbę nuolankiausiai pra šyti Jūsų Prakilnybę iš-
leisti iš kalėjimo minėtą Kudirką, pateikus atsa -
kingam asmeniui savo garantiją. Drįs tu turėti viltį, kad
Jūsų Kilnybė neleisite, kad įkalinimas vieną žmo gų
nuvestų į kapą, o kitą privestų prie visiško nuskur-
dimo.

Laukiu šio Jūsų Kilnybės viltį teikiančios rezoliu-
cijos. Turiu garbės pasilikti su nuoširdžia pagarba.

Valerija kraševskienė
1895 m. liepos 21 d.

ANTANAS ŽILINSKAS

Amelija iš Varšuvos

Lietuvos Tautinio Atgimimo šauk lys ir simbo-
lis, laikraščio ,,Var pas” leidėjas ir redaktorius, Lie -
tuvos himno autorius dr. V. Kudirka buvo be galo įdo-
mi asmenybė. Spal vingą jo gyvenimą atsimini-
muose įamžino buvę bendražygiai, literatai, meni-
ninkai. Gerai žinomos įvairios jo gyvenimo peripe-
tijos. Šis pasakojimas skirtas dr. V. Kudirką mylė-
jusioms moterims.

Literatūros istorikas J. Lebionka rašo: ,,Mūsų la-
bai gerbiamo XIX am žiaus pabaigos rašytojo Vinco
Kudir kos (1858 m.–1899 m.) taurios asmenybės pa-
veikslą dar labiau išryškina dvie jų kilnių moterų si-
luetai.

Likimas jas suartino su dr. V. Ku dirka skirtin-
gu laiku ir ne tame pa čia me krašte, tačiau abi jį karš-
tai pa milo, kritišku jo gyvenimo momentu ištiesė pa-
galbos ranką ir meilę jam išsaugojo savo širdyse iki
gyvenimo pabaigos”.

Tai, kad jaunasis V. Kudirka elegantiškas, links-
mas, iškalbus, grie žiantis smuiku, kuriantis eiles
buvo moterų numylėtinis ir kompanijos sie la, mena
visi jo amžininkai.

Vilkaviškio mokytojas V. Palu kai  tis prisimena
tokį V. Kudirkos pa sakojimą: ,,Visos Kunigų semi-
narijos turi didesnių ir mažesnių paslapčių. Taip ir
Seinuose buvo, štai iš jų vie na. Pr. turėjo mylimą
‘cibę’ (merginą – A.Ž). Man atėjo į galvą pasinaudoti
šia proga. Sode susipažinau su ‘cibe’, parašiau jai odę
ir užlipytam voke nu sinešiau į klasę knygoje. Pro-
fesorius pritykinęs sučiupo laišką, perskaitė myli-
mosios antrašą ir įsidėjo į kiše nių. Odė atrakino man
seminarijos kalėjimo duris (1879 m.), bet užrakino tė-
viškės duris ir tėvo širdį. Tėvas ma nęs išsižadėjo, aš
Paežeriuose esu sve timas”.

Iš Seinų kunigų seminarijos grį žęs į Marijam-
polę, baigė gimnaziją ir įstojo į Varšuvos universi-
tetą. Ten stu dijuodamas apsigyveno Ponų gat vėje 24,
pas Artichovičius. Gerai iš a u k lėtas, muzikalus, tu-
rintis kilnių siekių ir dar poetas, nors ir lietuvis, kri-
to į akį Artichovičių dukrai Ame lijai. Jaunoji gim-
nazistė (gimusi 1870 m.) karštai pamilo nuomininką
iš Lietuvos. Tai, kad jaunajai lenkaitei V. Kudirka
buvo neabejingas, liudija jo noras pasilikti Varšuvoje
pas Ame liją dar vienerius metus po studijų bai gi mo.
Bet ,,Varpo” leidyba ir gy venimo aukojimas ki tai my-
limajai – Lietuvai – lėmė judviejų išsiskyrimą.

Amelija labai išgyveno taip tra giškai pasibaigu -
sią pirmąją meilę ir vė liau ištekėjo už pono Višins-
ko. Li kimas taip lėmė, kad Antrojo pasau linio karo
sū ku ryje Amelija su vyru atklydo į Lietuvą, Vilniaus
kraštą. Pa sibaigus karui, mokytojavo Ne men činėje,
o vyrui mirus, apsigyveno Antanavilių senelių glo -
bos namuose. Kambarėlio draugei ji atskleidė savo
paslaptį ir širdgėlą, prisipažino tebemylinti jaunys -
tėje sutiktą Vincą Ku dirką ir parodė jos išsaugotas
relikvijas, – Amelijai dedikuotą fotografiją ir eilė-
raščius bei muzikinę kompoziciją. Šias jai mielas re-
likvijas ji no rėjo palikti Lietuvos kultūros įstai goms,
bet niekas karo metais tuo ne sirūpino. Mirė Amelija
1950 metais, ir jos bevardis kapas yra kaž kur prie Ne-
menčinės. O V. Kudirkos relik vijos po
Amelijos mirties buvo sudėtos į maišą ir
sudegintos Antanavilių se nelių namų
krosnyje.

Valerija iš Vladislavovo
(Kudirkos-Naumiesčio)

,,Per Tave man nušvito kalėjimo tam-
sybės, Kaip angelas sargas mane rami-
nai”. Bičiule! Palaiminta būk!, – rašė V. Ku-
dirka mylimajai skirtame eilėraštyje ,,Va-
lerijai”. 

Mylimosios Valerijos išlaisvintas iš
Kalvarijos kalėjimo (žr. dokumentą), ir
jos rūpesčiu išvažiavęs gy dytis prie Juo-
dosios jūros, Valerijai skyrė dainą ,,Kar-
velėli”, vėliau taip plačiai Č. Sasnausko iš-
populiarintą Lie tuvoje.

O paskutinės, didžiosios, V. Ku dir kos

Jos mylėjo Vincą Kudirką
meilės pradžia siekė dar tuos laikus, kai jis, Mari-
jampolės gimnazi jos mokinys, atvykdavo vasaroti į
Sokolupio dvarą (tarp Kybartų ir K. Naumiesčio – A.
Ž), kur jis mokė dva ri ninko Florijanavičiaus vai kus
Juo zuką ir Stefutę. Florijanovičiai vasaroti į dvarą
pakvietė ir giminai čio kilusio iš Gudkaimio, Šakių
no taro Olechovskio dukras Valeriją ir Sofiją. Ap-
sukresnė Sofija netrukus su sibičiuliavo su jaunuo-
ju gimnazistu, bet, deja, simpatiškasis jaunikaitis
mieliau rinkdavosi šeimininkų dukters Stefutės dė-
mesį, kuri net pelnė Vincento bučinį prie dvaro fon-
tano.

Šių jaunų merginų meilės nuotykiai palietė ir Va-
lerijos jausmus. Nesulaukusi iš gimnazisto palan-
kumo, giliai paslėpusi savo meilę, ne trukus ištekė-
jo už nemylimo Merčių (netoli Žaliosios – A. Ž) dva-
rininko K. Kraševskio. Susilaukė dukrelės Mari jos.
Kai dvarininką palaužė amžiaus liga – džiova, Va -
lerija po vyro mirties pardavė praskolintą dvarą, su
duk re le grįžo gyventi pas tėvą į Šakius. Čia ji vėl su-
sitiko su V. Kudirka – jaunu Šakių gy dytoju. Graži,
jauna trisdešimtmetė ir trisdešimt trejų metų jos my-
limasis netrukus pasuks bendru gyvenimo keliu, ku-
ris tęsis septynerius me tus. Valerijai šis gyvenimas
virs pasiaukojama meile, o Vincui – darbu var dan at-
gimstančios tėvynės. Tikė damasi sukurti šeimą ir
nesulaukda ma mylimojo žodžio, Valerija pati pasi-
piršo. Ir sulaukė šalto žvilgsnio ir atsakymo: ,,Aš jau
turiu sužadėti nę, tai Lietuvos literatūra”.

,,Didysis varpininkas”, kaip jį įvardins atgi-
musi Lietuva, mirė ant mylimos moters rankų. Va-
lerija užspaudė jam akis ir palydėjo į Meištų kalne-
lį.

Valerija Kraševskienė ant myli mo jo kapo pastatė
kuklų medinį kryžių. O kas iniciavo akmeninio pa-
minklo statybą? Prieškario Lietu vos kultūros žurnale
,,Naujoji Romu va” radau tokią žinutę: ligi paskutinių
dienų su V. Kudirka draugavęs ir jį nuolat šelpęs Vil-
niaus veteri na rijos gydytojas bakteriologas E. No ne -
vičius. Profesorius E. Nonevičius prie Rasos kapų Vil-
niuje už kelis šimtus rublių nupirkęs nulaužto ąžuo-
lo pavidalo paminklą, iškalęs ,,Lietuva, tėvynė mūsų”
ir nusiuntęs ant Ku dirkos kapo. Paminklą statė Vil-
niaus inžinierius Sokolovskis (dabar Lvovo univer-
siteto profesorius), kuris turė jo daug vargo, kol sura-
do apleistą Ku dirkos kapą. Teko atkasinėti kapus ir
patikrinti, ar tikrai Kudirkos kapas. Beieškant Ku-
dirkos grabo kasinėji mu inžinierius Sokolovskis net
buvęs areštuotas. Jeigu ne profesorius No nevičius, gal
būt, Kudirkos kapas bū tų likęs nežinomas.

Po mylimojo mirties Valerija pa liko nemielu ta -
pusį Vladislavovą (da bar Kudirkos Naumiestis) ir iš-
vyko į Varšuvą. Čia 1930 m. mirė, palaidota Var  šuvos
Povonzkų kapinėse Ole chovskių šeimos kape. O Va-
lerijos duk ra Marija Kraševskytė-Ka čanovs ka, gerb-
dama motinos mylimąjį V. Ku dirką, išsaugojo Mari-
jai, dar mergai tei, rašytus laiškus iš Jaltos, motinai
dovanotų eilėraščių rankraštį ,,Laisvos valandos”. Po
Antrojo pa sau linio karo 70-metė Marija V. Ku dir kos
relikvijas perdavė Lietuvai. Dr. V. Kudirkos laiškai Ma-
rijai yra saugomi Vilniaus universiteto bibliotekos
rankraščių skyriuje. Prieš 50 metų Marija Kača novs -
ka gyveno Lenkijoje, Krapkovi cų mieste.

Antanas Žilinskas – Vilkaviškio krašto muziejaus
direktorius

Valerija Kraševskienė

Dr. V. Kudirkos klėtelė-muziejus

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

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

ALLIAnCE – gAIDAS – DAImID
FUnERAL hOmE

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

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

PetkUs & son
FUneral direCtors 

SUMMIT, 7300 W. ARCHER AVE. 

CiCero, 5940 W. 35 ST.

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

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

www.draugas.org/mirties.html

,,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!

A † A
VANDAI BICHNEVIČIENEI

mirus, jos seseriai „Saulutės” narei ALDONAI JEŠ -
MAN TIENEI bei šeimai ir artimiesiems reiškiame
užuojautą.

„Saulutė” Lietuvos vaikų globos būrelis

A † A
DR. JUOZAS P. KAZICKAS

Mirtis – tai slenkstis, bet ne pabaiga,
Brangiausi žmonės eina ir palieka...
Tačiau nuo jų nusidriekia šviesa,
Ir atminty gyvi išlieka.

Netekome didžio Žmogaus – lietuvybės puose -
lėto jo, mokyklos Draugo ir rėmėjo. Jo šviesus atmi-
nimas išliks mūsų širdyse.

Sunkią netekties ir liūdesio valandą Kazickų šei -
mą ir artimuosius užjaučia

Maironio lituanistinė mokykla
Lemont, IL

A † A
Dr. JUOZUI KAZICKUI

mirus, sakome užuojautą gerb. dukrai gerb. JŪRA -
TEI, sūnums JUOZUI, MYKOLUI ir JONUI bei vi -
siems artimiesiems.

Gerb. Juozas Kazickas buvo iškilus verslininkas,
Lie tuvos patriotas, daugelio kultūrinių organizacijų
bei mokyklų, įskaitant Lavoriškių gimnaziją Vil -
niaus krašte, rėmėjas per Tautos Fondą, visada malo-
nus ir paslaugus bei mūsų šeimos gerbiamas bičiulis.

Mūsų ir Tautos Fondo vardu su nuoširdumu

Jurgis ir Nijolė Valaičiai

Kviečiame prisiminti kun. K.Trimaką jo sukurta malda

Viešpatie Jėzau Kristau:
Atlikęs savo Išganymo misiją,
Tu įžengei į Dangų pas Tėvą.

Tačiau Tu nepalikai mūsų vienų.
Tu palikai mums Save:
– savo žodžius
– savo pavyzdį
– save Šv. Komunijoj.

Suteik mums malonę:
Tavo žodžius priimti:
– mokytis iš jų
– pildyti Tavo Tėvo valią.

Tavo pavyzdžiu sekti:
– nuoširdžiai patarnaujant
– gera darant kitiems

Ir priimti Tave Šv. Komunijoj:
– kad mus Savimi stiprintum
– kad mums perduotum Savo gyvybę tapti Dievo vaikais.

… kad visu tuo – įrodytume savo meilę Tau,
kuris mus taip esi pamilęs. Amen.

Ateitininkų Šalpos fondo
taryba ir valdyba

A.†A. KUN. 
KĘSTUTĮ TRIMAKĄ 

– psichologą, poetą,
paskaitininką,

dailininką, rašytoją,
Šiaurės Amerikos

Ateitininkų Dvasios
Vadą – iškeliavusį į

amžinybę prieš
vienerius metus, 

liepos 19-tą dieną.

Su didele pagarba prisimename
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Ar jums užtenka trečdalio ,,Draugo”?
Kitą savaitę ,,Drauge” tęsime tyrimą apie ledų ištakas ir tradicijas Lietuvo-

je, pasakosime apie atsisveikinimą su seselėmis kazimierietėmis Čikagoje, li-
tuanistinių mokyklų mokytojų seminarą Druskininkuose, Atlantos lietuvių Jonines,
siūlysime daugybę kitų įdomių ir aktualių straipsnių.

Tad neskriauskite savęs, apsiribodami tik šeštadienine ,,Draugo” laida – skai-
tykite jį visą!Prieinamiausias ir ekonomiškiausias būdas – internetinė (PDF atsi-
spausdinamųjų archyvų) prenumerata.

Kaina metams – 115 dol., 3 mėnesiams – 30 dol. 
Sumokėti galima pasinaudojus PayPal anketa, 

kuri spausdinama ,,Draugo” internetinės svetainės pirmajame puslapyje.
Toliau siųsti el. paštą administracija@draugas.org prašant slaptažodžio. 

Jūsų el. pašto adresas bus vartotojo vardas (username).
Paprasta ir patogu!

Turite klausimų? Skambinkite tel: 773-585-9500.

„saulutė”, Lietuvos vaikų globos būrelis dėkoja už aukas padėti našlaičiams, beglo-
biams ir su nega lia vaikams, daugiavaikėms šeimoms bei studentams Lietuvoje. Aukojo:
Ernest ir Jeanne Cooney $65 a. a. Sta sės Semėnienės atm.; Regina Con nolly $50 a. a.
Vytauto Černiaus atm.; Oak Tree Philanthropic Foun dation (dr. Dana Maciūnaitė
Mockuvienė) $1,000, Rapolas ir Danutė Valodka $25, Donald ir Giedrė Ješmantai $50,
org. „Just Give” $100, dr. Donatas ir Daina Siliūnai $25 bei dr. Patrick ir dr. Rasa McCarthy
$25 a. a. Pilypo Naručio atm.; vaiko metinei paramai dr. Ramunė Račkauskienė $360,
Elena Ablingytė $360, William Saunders $90. Labai ačiū. „saulutė” („sunlight orphan
aid”), 414 Freehauf st., lemont, il 60439, tel. (630) 243-6435, el. paštas: indretiju-
nelis@sbcglobal.net

a.a. stasės semėnienės atmini mą pagerbiant, jos dukra Nijolė Etzwiler „Saulutei”
atsiuntė $140, kuriuos suaukojo J. Zipsie, B. ir G. Roltgen, A. Adkins ir E. Dargel. „Sau lutė”
dėkoja už aukas padėti vargingai gyvenantiems vaikams Lietuvoje ir reiškia užuojautą a.
a. Stasės Se mėnienės šeimai ir artimiesiems.

Prenumeruokime 
ir skaitykime 

,,DRAUGĄ”!

,,Draugą” atminkime 
savo testamente.

Pas Mus
IR

aPLink Mus

Advokatas
VYTENIS LIETUVNINKAS

4536 W. 63 Street
Chicago, IL 60629

(Skersai gatvės nuo „Draugo”)

Tel. 773-284-0100

Namams pirkti paskolos 
duodamos mažais mėnesiniais 

įmokėjimais ir prieinamais nuošimčiais.
Kreipkitės į 

Mutual Federal Bank, 
2212 West Cermak Road. 

tel. (773) 847-7747

Traffic & CDL Violations / DUI
Criminal Defense / Record Expungements

Auto Accidents / Personal Injury
Real Estate / Civil Disputes

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

the laW
oFFiCe oF
andriUs
sPokas

� JAV LB Lemonto apylinkės Socialinių rei-
kalų skyrius trečiadienį, liepos 23 d., 1 val.
p. p. kviečia visus į PLC Lemonte skaityklą,
kur matysime filmus ,,Pašto ženklų afera” ir
,,XX amžiaus slaptieji archyvai”.

� J.E. vysk. Paulius Baltakis, OFM šiais
metais švenčia 30 metų vyskupystės jubiliejų
bei savo garbingo 90 metų amžiaus jubi-
liejų. Vysk. Baltakio pagerbimas organizuo-
jamas rugpjūčio 30 d. su padėkos Mišiomis
ir iškilmingais pietumis lietuvių pranciškonų
vienuolyne Kennebunkporte, Maine. JAV lie-
tuviai kviečiami dalyvauti šv. Mišiose (12
val. p. p.) ir vaišėse (1 val. p. p.).

� Piknikas – Lietuvių susiartinimo šventė –
vyks liepos 27 d. nuo 11 val. r. iki 6 val. v.
Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo
Vargdienių seserų vienuolyne (600 Liber ty
Highway, Putnam, CT). Daugiau infor -
macijos suteiks seselė Ignė Marijošiūtė tel.
860-928-7955 arba el. paštu: sesig
ne@gmail.com.

� ,,Draugas” laukia JAV lietuvių jaunimo
įspūdžių iš Dainų šventės Lietuvoje ir stovyk -
lų – Lietuvoje arba JAV. Rašinius siųsti iki lie-
pos 28 d. el. paštu: vyr.redaktore@ gmail.
com.  Ge riausi rašiniai bus skelbiami ir premi -
juo jami.

Prisidėkite prie 
,,Šeimos namučių” statybos

Parduodamos knygos! Surinktos lėšos bus skirtos paremti vėžiu sergan čius
vaikučius Lietuvoje. Visos knygos išleistos 2014 m.

„Pasakų namučiai” – tai gėrio ku pina pasakų knyga, kurią išleido fondas
„Mamų unija”. Skirtingi rašytojai, dailininkai, maketuotoja, kalbos redaktorė dirbo sa-
vanoriškai su pa čiu tikriausiu atsidavimu ir tikė jimu,
kad visi kartu gali padėti vėžiu sergantiems vaikams
pasveikti. Kny goje – 21 pasakų rinkinys. Kietas vir -
šelis, 133 psl. Išleista nedideliu tiražu, nebus Lietuvos
knygynuose. Kaina – 25 dol. 

d. Šukys. „Višta, kurią prarijo rūkas”. Tai labai
nuotaikinga, linksma knyga su spalvingais veikėjais,
pasakojanti apie rūke pradingusią viš tą. Jaunas kū-
rėjas D. Šukys yra ne tik šio pasakojimo, bet ir iliust-
racijų bei knygos viršelio autorius. Nuo tai kingoje is-
torijoje, kurią papildo šilti ir nuoširdūs autoriaus piešiniai, vai kai susitiks su geriau pa-
žįstamais lie tuviško kaimo gyvūnais – katinu ir šu nimi, karve ir paršu, gaidžiu, višta

bei ežiu. Kiekvienas šių herojų turi savo charakterį,
pomėgius, autorius jiems suteikė šypseną keliančius
vardus. Jie pykstasi ir taikosi, krečia vienas kitam
pokštus ir, žinoma, skuba į pagalbą ištikus bėdai. Kie-
tas viršelis, 44 psl. Kaina – 15 dol.

r. Valeikis. „Una”. Knygoje pa sa kojama apie
stebuklingą mergaitę, kuri pasaulį mato kitaip. Tą
„kitaip” atskleidžia paties autoriaus įspūdingos iliust-
racijos. R. Valeikiui būtų ga li ma išreikšti didžiausią
komplimentą už ryškias, įdomias, akį patrau kian čias
iliustracijas. Kietas

viršelis, 40 psl. Kaina – 16 dol. 

dalai lama. „kelias į prasmingą gyvenimą”.
Įkvepianti Jo Šventenybės Dalai Lamos knyga apie iš-
mintį, meilę, gerumą, asmeninės moralės praktiką.
Šioje ypatingoje knygoje Tibeto dvasinis vadovas,
No belio taikos premijos laureatas, skai tomiausių
knygų autorius padės keliau ti nušvitimo link, stulbi-
namai pa prastai pateikdamas nesenstančią išmintį ir
lengvas kasdienes praktikas, patraukdamas skaity-
toją subtiliu humoru bei pozityviu mąstymu. Kietas viršelis, 181 psl. Kaina – 16 dol. 

Visos lėšos, surinktos už parduotas knygutes, skiriamos onkologi nė mis ligomis
sergančio vaiko „Šei mos namučių” statybai. Daugiau in formacijos www.seimos -
namuciai.lt. 

Atsiskaityti galima per paypal: jurcis2000@yahoo.com, čekiu – „Mothers Union
Foundation” arba grynaisiais pasiimant. Pasiimti galima Lemonte, Palos Hills, Na-
perville, Čikagos šiaurėje – pagal susitarimą. Už papildomą mokestį išsiųsime į ki tą
valstiją. 

Dėl užsakymų kreipkitės tel. 630 207 9816 (Edita), 630-640-9359 (Inga) arba ra-
šykite ,,Facebook” žinutę Edi ta Aiteiene, Inga Sapa. – with In ga Sa pa and Edita Ai-
teiene.

,,Mamų unijos” info


