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Atšvęstas kun. G. Joniko 
tarnystės jubiliejus – 4 psl.

Jaunųjų gimnasčių 
pasiekimai – 10 psl. 

Š. Marčiulionio vardu pavadinta krepšinio aikštė

RAIMUNDAS MARIUS LAPAS

Jei jūs patys, jūsų vaikai ar
vaikaičiai lankėte gimna-
ziją šiame krašte, tikrai

esate skaitę šiurpų Sinclair kū-
rinį – The Jungle. Knyga yra ta-
pusi klasikiniu veikalu, įtrauk-
ta į privalomos literatūros sąra-
šus JAV gimnazijose. Romanas,
beje, sulaukė ir didelio pirmųjų
JAV lietuvių imigrantų susido-
mėjimo. Jau 1908 m. Jono Naujo -
ko vadovaujama leidykla Lietu-
va Čikagoje išspausdino jį pava -
dimu Raistas (Vinco Daukšio
ver timas). Tais pačiais metais
Martyno Kuktos spaustuvė Vil-
niuje išleido jį Pelkės vardu (Ka-
zio Puidos vertimas). Sulaukus
didelio atgarsio tarp JAV lietu-
vių 1912 metais Čikagoje spaus-
dinama antroji Raisto laida. 1939
m. Brooklyne pažangiečių (t. y.
komunistų) dienraštis Laisvė iš-
leido „pataisytą ir papildytą lie-
tuvių kalbon” Raisto vertimą.
Įdomu tai, jog nepriklausomoje
Lietuvoje prieš Antrąjį pasauli-
nį karą šis kūrinys nebuvo
spausdinamas, tačiau jis dėl su-
prantamos „darbininkijos
skriau dos” tematikos greitai
buvo prisimintas tarybiniais me-
tais – 1948 m. Valstybinė grožinės
literatūros leidykla Kaune jį iš-
leido Džiunglių pavadinimu (ypač

Nepaprasta krepšinio aikštė Oaklande – jai suteiktas Š. Marčiulionio vardas ,,Golden State Warriors” nuotr.

Kino filmui The Jungle – šimtas metų

įdomu tai, kad buvo pasinaudota kunigo
Antano Miluko vertimu, žinoma, nenu-
rodant jo titulo). Kitas Džiunglių varian-
tas Lietuvos knygų rinkoje pasirodė tik po

55 metų, 2012-taisiais, jį išleido Vilniaus
leidykla Aukso žuvys (Rasos Drazdaus-
kienės vertimas).

– 2 psl.

Rugpjūčio 4 d. garsaus Lietuvos krepšininko Šarū-
no Marčiulionio vardu buvo pavadinta krepšinio
aikštelė Oaklande, atnaujintame ir sutvarkytame

San Antonio parke. Komandos ,,Golden State Warriors”
legenda dalyvavo atidarymo iškilmėse. ,,Puiki diena,
puiki aikštė. Tiek daug gerų žmonių susirinko kartu, kad
darytų gerus darbus”, – sakė Š. Marčiulionis. Tik pasibai -
gus oficialioms kalboms, vaikai pasipylė į aikštelę: tokia

galimybė – pavarinėti kamuolį su NBA žvaigžde!
Šiemet 50-metį atšventęs Šarūnas Marčiulionis buvo

pir masis Sovietų Sąjungos atstovas ir vienas iš pirmųjų
europiečių, pradėjusių žaisti Šiaurės Amerikos Naciona -
linėje krepšinio asociacijoje (NBA). 196 cm ūgio krepši nin -
kas 1989–1994 metais atstovavo ,,Golden State Warriors”
ko madai, o vėliau žaidė ,,Seattle SuperSonics”, ,,Sacramen -
to Kings” ir ,,Denver Nuggets”. – 2 psl.



Pranašo Jeremijo knygoje ap ra šoma,
kaip buvo teisiamas pranašas Jeremi -
jas už tai, kad jis nuodėmėse pasken-

dusiems miestams už stabmel dybę ir sun-
kius nusikaltimus Dievo vardu pranašavo
bausmę. „Jeremijui pabaigus skelbti visa, ką
jam buvo įsa kęs VIEŠPATS visai tautai pa -
skelb ti, kunigai ir pranašai drauge su žmo -
nė mis pastvėrė jį, šaukdami: „Tu esi vertas
mirties!” (Jer 26, 8). 

Evangelija pasakoja apie Jono Krikštytojo pa-
smerkimą ir nukirsdi nimą už tai, kad perspėjo ne-
dorą karalių Erodą negyventi su brolio žmona ir ne-
piktinti žmonių. Už labai rei ka lingą ir laiku pasakytą
žodį Jonas Krikštytojas paaukojo savo galvą.  

Dievo žodis primena skaudžią nuo dėmės tikro-
vę, kuri kartais žmo gų padaro nebe žmogumi, o plėš-
riu žvė rimi. Taip pat primena, kad žmogus, būdamas
teisus Dievo akyse, gali tapti pasaulio galingųjų auka.  

Kasmet rugpjūčio pirmąjį šeštadienį susiren-
kame į tremtinių, politi nių kalinių ir laisvės kovo-
tojų sąs krydį. Sąskrydis daugelį sugrąžina į jaunystės
dienas, atnešusias labai skau džių išbandymų.

Prieš 75 metus du tironai Hitleris ir Stalinas, kaip
du vandens lašai pa našūs į karalių Erodą, pasidali-
jo Eu ro pą, ir Lietuva atiteko Sovietų Są jungai.  Grei-
tai po to buvo okupacija, o 1941 m. birželis įėjo į is-
toriją Juo dojo birželio vardu. Pagal kruopščiai su-
darytus sąrašus šviesiausi Lietu vos žmonės – mo-
kytojai, tarnautojai, valstybės pareigūnai – buvo su-
grūsti į gyvulinius vagonus, vyrai atskirti nuo šei-
mų ir ištremti į tolimus, atšiau rius Sovietų Sąjungos
rajonus. Pokario metais vienas po kito buvo dar trys
trėmimai   1948 m.,  1949 m.  ir  1952 metais. Tremti-
nių laukė protu sunkiai suvokiamos sąlygos, kurios
nusinešė į kapus  tūkstančius  vaikų ir suaugusiųjų. 

Lygiagrečiai su trėmimais kiti žmonės, kurių
kaltė buvo ta, kad jie my lėjo Dievą ir Tėvynę, buvo
areštuojami ir teisiami. Vien kunigų nu teista per tris
šimtus; buvo represuoti beveik visi Lietuvos vysku -
pai: Vin centas Borisevičius sušaudytas, Me čislovas
Reinys miręs Vladimiro ka lė jime, Teofilius Matu-
lionis trečią kartą išsiųstas į politinių kalinių la gerį.
Okupantas taip siekė palaužti lie tuvių dvasią. Išvengę
trėmimų ar įkalinimų žmonės turėjo bijoti ir pa-
vergėjui tapti lojalūs. 

Tremtiniai, laisvės kovų dalyviai pakėlė rūsčius
išbandymus ir dalis jų sulaukė Lietuvos prisikėlimo.
Jie ak tyviai prisidėjo prie Nepriklauso my bės atkū-
rimo. Kas gi buvo tie žmonės, rūsčiomis 1991 m. Sau-
sio dienomis dieną naktį budėję prie Aukščiausios
Tarybos rūmų? Visų pirma tremtiniai, politkaliniai
ir partizanai. Tomis nerimo ir baimės sklidinomis
dieno mis dauguma savo namuose laukė, kuo visa tai
baigsis. Juk buvo realus pa vojus, kad laisvės siekis
bus pa lai dotas po tankų vikšrais, kaip tai įvy ko 1956
m. Budapešte ar 1968 m. Pra hoje.

Šiandien per rūsčius išbandymus perėję žmonės
dėkoja Dievui, kad juos stiprino, parvedė į tėvų na -
mus ir leido išvysti prisikėlusią Lie tuvą. 

Matant nekaltų žmonių kančias, dažnai kyla
klausimas: kodėl Dievas leidžia nekaltiems kentėti,

o kaltie siems gyventi jų sąskaita? Sunku ras-
ti atsakymą. Dievas, duodamas žmo gui lais-
vę, jį išaukštino, padarydamas panašų į save,
ir šis žmogus ga li būti šventasis, bet gali būti
ir tar si demonas, kuris traiško nekaltų žmo -
nių likimus. Pats aiškiausias atsakymas,
kodėl nekaltiesiems kartais tenka daug ken-
tėti, yra Jėzaus kryžius. Pasaulio Gelbėtojas
ištiesė rankas ir jos buvo prikaltos prie kry -
žiaus medžio. Jo nekalta kančia su mo kėjo

mūsų nuodėmės kainą, kad mes būtume išgelbėti.
Išganytojas pakviečia geriausius savo sekėjus eiti

jo pėdomis, prisiimti nepelnytą kančią ir ją, kaip ra-
gina apaš talas Paulius, dėti prie Jėzaus kryžiaus. Taip
mes įsijungiame į Jė zaus misiją – gelbėti nupuolu-
sį pa saulį.

Lietuvos dabartis kelia didelį su sirūpinimą.
Pranašas Jeremijas, ma ty damas savo tautos nuodė-
mes, Dievo įkvėptas, ragino nusigręžti nuo stab-
meldystės ir nuodėmių,  antraip gresia didelės ne-
laimės. Ką šiandien pa sa kytų pranašas Jeremijas,
matyda mas, kaip žmonės piktnaudžiauja lais ve ir ne-
sibodi elgtis prieš sąžinę? Lietuva jau paskandinta
alkoholyje. Sekso stabui aukojamos jaunystės ir
šeimos. Jau pradedamos diskusijos siekiant įteisinti
eutanaziją.  Ateityje gydytojai turės užsiimti ne tik
gydymu, bet ir nacių praktikuotu nepa rankių žmonių
žudymu. Gerieji žmo nės yra kviečiami priešintis
blogiui ir taip būti savo tautos gelbėtojais. Panašiai
kaip šiandien „Misija Sibi ras” jaunimas važiuoja į Si-
birą tvar kyti mirusiųjų tremtinių kapų, dar reika-
lingesnė „Misija Lietuva” gelbė ti gyvą, bet marinamą
Lietuvą. Kvie čiu maldoje  apie  tai  pamąstyti.

Homilija 2014 m. rugpjūčio 2 d. Tremtinių, po litinių kali-
nių ir laisvės kovotojų sąskrydyje Ario galoje 
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Rugpjūčio 8 d., penktadienį, Spring-
 fielde, MA, specialios sapudos konfe-
rencijos metu buvo paskelbti labiausiai
NBA nusipelnę asmenys, kurie šiais
metais pateko į NBA Šlovės muziejų
(Naismith Memorial Basketball Hall of
Fame). Kartu su Šarūnu Marčiulioniu
į Šlovės muziejų buvo išrinkti: JAV
krepšinio treneris Nolan Richardson,
NCAA treneris Gary Williams, buvęs
Indianos „Pa cers” komandos treneris
Bob „Slick” Leonard, pastaruosius 30
metų NBA komisaru dirbęs David
Stern, NBA žvaigždės Alonzo Mour-
ning ir Mitch Richmond, o taip pat Nat
Clifton, Guy Rodges bei Immaculata
universiteto merginų komanda.

Pagerbimo metu Šarūnas Mar-
čiulionis buvo įvardytas kaip Lietuvos
legenda, kuris žaidė po SSRS vėliava
kartu su Arvydu Saboniu. Krepšinin-
kas taip pat vadinamas vienu iš ne-
daugelio Europos krepšininkų, kuris
turėjo didžiulę įtaką NBA krepšiniui.

Šarūnas Marčiulionis

„Tai garbingiausias mano gyveni-
mo apdovanojimas”, – paklaustas, kaip
jaučiasi, pasakė nuo šiol savo vardo
marš  kinėlius NBA Šlovės muziejuje tu -
rėsiantis lietuvis Šarūnas Marčiulio nis. 

NBA lygoje buvęs „Warriors” gy-
nėjas sužaidė 363 rungtynes, 30 iš jų
pradėjo starto penkete, ir vidutiniškai
per 22 minutes pasiekė 12,8 taško (52

proc. dvit., 37 proc. trit., 77 proc. baud.),
2,3 atkovoto, 1,3 perimto bei 2,2 rezul-
tatyvaus perdavimo vidurkius.

Š. Marčiulionis tapo antruoju to-
kios garbės sulaukusiu krepšininku iš
Lietuvos, pirmasis – Arvydas Sabonis
– tokio pripažinimo sulaukė 2011 me-
tais.                                      

,,Draugo” info

Šarūnas Marčiulionis įtrauktas į NBA Šlovės muziejų

„Scanpix” nuotr.



Įsiutusi minia šaukė keršto, o ant si-
nagogos, kurios viduje būrėsi ti-
kintieji, krito įvairiausi daiktai.

Tokių sce nų ketvirtajame dešimtme-
tyje re gėjome Europoje. Tačiau, kaip
žurna le „Newsweek” rašo Adam LeBor,
šįkart viskas vyko 2014 metų liepos 13
dienos vakarą rytiniame Paryžiuje.

Tūkstančiai susirinko protestuo ti
prieš Izraelio vykdomą Gazos Ruo žo
bombardavimą. Tačiau protestai grei -
tai prasiveržė smurtu. Smurtu, nu-
kreiptu prieš žydus apskritai. Vie nas iš
sinagogoje įkalintų izraeliečių televi-
zijai teigė, kad šalia esančios gatvės pri-
minė intifadą – palestinie čių sukilimą
prieš Izraelio okupaciją.

Dalis sinagogoje įstrigusių žydų
šiaip net taip prasibrovė lauk, kai
riaušių policija vaikė minią. Prancū -
zijos ministras pirmininkas Manue l
Valls kategoriškai pasmerkė iš puo -
lius, o žydų bendruomenės vadovas
Joel Mergei pareiškė esąs „giliai su-
krėstas ir papiktintas”. Šie žodžiai ne-
turėjo jokių pasekmių. Po dviejų sa -
vaičių 400 protestuotojų minia Sar -
celles, šiauriniame Paryžiuje, atakavo
sinagogą ir žydams priklausan čius
verslus šaukdami „mirtis žy dams”.
Gatvėse buvo iškabinėti pla katai, skel-
biantys apie išpuolį – pa našiai kaip per
pogromus carinėje Rusijoje.

Baisiausią smurtą išgyveno Pran -
cūzija, tačiau antisemitizmas plinta vi-
soje Europoje kurstomas karo Gazoje.
Didžiojoje Britanijoje Bendruomenės
saugumo fondas (BSF) paskelbė, jog per
liepą užfiksuo ta maždaug 100 antise-
mitinių incidentų – dvigubai daugiau
nei įprasta. BSF išsiuntinėjo perspėji -
mus dėl saugumo žydų įstaigoms. Ber-
lyne minia prieš Izraelį nusitei kusių
protestuotojų buvo vos sulaiky ti, kad
nespėtų užpulti sinagogos. Bel gijos
Liege mieste vienos kavinės sa vininkas
išsikabino pranešimą, kad šunys yra
įleidžiami į vidų, tačiau žydai ne.

Tačiau daugeliui Prancūzijos ir
Europos žydų smurtas nėra staigmena.
Prabėgus 70 metų nuo Holokaus to, se-
niausia pasaulyje neapykanta klesti vėl
nuo šiaurės iki pietų. Kai kuriems
opozicija Izraelio politikai yra patei-
sinimas reikšti atvirą ne apykantą žy-
dams, nors daugelis žydų patys stipriai
priešinasi Izraelio poslinkiui į dešinę
bei remia Pales tinos valstybės sukū-
rimą, rašo A. Le Boer.

„Šie žmonės nebuvo užpulti dėl to,
kad jie demonstruoja paramą Izraelio
vyriausybei. Jie buvo užpulti dėl to,
kad yra žydai, užsiimantys sa vo kas-
diene įprasta veikla”, – teigia leidinio
„Jewish Chronicle” redaktorius Step-
hen Pollard.

Vienas gegužės mėnesio savaitga-
lis įkūnijo šią tamsybę. Gegužės 24
dieną ginkluotas vyras išsitraukė
 „Kalašnikov” automatą Briuselio žydų
muziejuje ir pradėjo šaudyti. Žuvo ke -
turi žmonės. Kitą dieną Europos par-
lamento rinkimų rezultatai užfiksavo
išaugusią paramą radikalioms de ši -
niosioms partijoms Prancūzijoje, Grai-
kijoje, Vengrijoje ir Vokietijoje. Pran-
cūzijoje nugalėjo „Nacionalinis fron-
tas” ir daugelis dabar baiminasi, kad
tai gali tapti ženklu, pranašaujan čiu
šios politinės jėgos pergalę nacionali-
niuose rinkimuose.

Veikiausiai labiausiai šokiruo-
jantis rezultatas buvo šoktelėjusi pa-

32014 RUGPJŪČIO 9, ŠEŠTADIENISDRAUGAS

NUOMONės, KOMENTARAi

Egzodas. Kodėl žydai ir vėl bėga iš Europos?

Nukelta į 15 psl.

rama „Auksinės aušros” partijai Grai-
kijoje. Partija, kuri yra apibūdinama
kaip atvirai neonacistinė, lai mėjo be-
veik 10 proc. balsų, o tai leido jai gau-
ti tris mandatus Europos parlamente.

Kai kuriose Vengrijos dalyse, ypač
nuskurdintuose šiaurėje ir rytuose,
pagrindine opozicija valdančiai deši-
niųjų partijai „Fidesz” tapo „Job bik”.
Europos Parlamento rinkimuose ši
partija surinko 14,7 proc. balsų. Pati
partija neigia, kad yra antise mi tinė, ta-
čiau net Prancūzijos „Nacio nalinio
fronto” pirmininkė Marine Le Pen at-
metė galimybę dirbti su šia politine
jėga Europos Parlamente.

2012 metų lapkritį įtakingas „Job -
bik” parlamentaras Marton Gyon gyosi
paragino sudaryti sąrašą Vengrijos
žydų, ypač tų, kurie dirba Parlamente
ar Vyriausybėje. Pasak politiko, žydai
kelia „riziką nacio na liniam saugu-
mui”. (Vėliau M. Gyon gyosi atsiprašė
ir aiškino mintyje turėjęs tik tuos žy-
dus, kurie turi dvigubą Izraelio ir
Vengrijos pilietybę.)

Kai kas į išpuolį Briuselyje ir rin-
kimų rezultatus žvelgė kaip į blogą pra-
našaujantį ženklą. „Kada Amerikos
žydai ir Izraelio žydai pasakys Europos
žydams, kad galbūt atėjo laikas išvyk-
ti?” – klausė žymus Amerikos žydų žur-
nalistas Jeffrey Goldberg. Atrodo, kad
tam atėjo metas.

Išvykimas

2013 metų lapkritį Europos Są -
jungos pamatinių teisių agentūros pa-
skelbti apklausos duomenys rodo, kad
29 proc. svarstė galimybę emigruoti,
nes nesijaučia saugūs. Visoje Europo-
je žydai, kaip atskleidė ap klausa, „su-
siduria su įžeidinėjimais, diskrimina-
cija ir fiziniu smurtu, kuris nepaisant
tiek ES, tiek valstybių narių pastangų
nerodo jokių ženklų tapti praeities at-
gyvena”.

Du trečdaliai apklaustųjų manė,
kad antisemitizmas yra problema tose
šalyse, kuriose vykdyta apklau sa. Iš
viso 76 proc. apklaustųjų pa reiškė,
kad per paskutiniuosius pen kerius
metus antisemitizmas jų šaly se išaugo,
o labiausiai situacija pa blogėjo Pran-
cūzijoje, Vengrijoje ir Belgijoje. Euro-
pos žydų kongresas dabar sukūrė in-
ternetinę svetainę sacc.eu, kuri skel-
bia patarimus ir kontaktus, kur kreip-
tis išpuolių atveju.

„Tendencija yra labai nerami-
nanti. Susirūpinimas dėl saugumo Eu-
ropoje yra didesnis nei Azijoje ar Lo-
tynų Amerikoje. Šis nesaugumo jaus-

mas vis auga. Sunku įsivaizduoti, kad
Prancūzijoje, Belgijoje ir daugelyje
kitų šalių žydams yra pa tariama neiti
į gatves su kipa ant galvos”, – pasako-
ja Žydų agentūros, kuri sieja Izraelį su
diaspora ir organizuoja imigraciją,
pirmininkas Na tan Sharansky.

New Yorke veikianti Kovos su
šmeižtu lyga skelbia panašius rezul-
tatus. Iš viso jos rengtoje apklausoje da-
lyvavo 53 tūkst. suaugusiųjų ir 102
valstybių. 26 proc. iš jų puoselėja gi liai
antisemitines nuostatas atsakydami
„veikiausiai tiesa” į šešis ar daugiau iš
vienuolikos teiginių, susijusių su nei-
giamais stereotipais apie žydus.

Labiausiai neigiami stereotipai
apie žydus yra paplitę arabų pasauly-
je. Sąraše pirmauja Palestinos terito-
rijos su 93 proc., po to eina Irakas su 92
proc. Europoje su 69 proc. pirmauja
Graikija, tuo tarpu Prancū zijoje gi-
liai antisemitines nuostatas išpažįsta
37 proc., Belgijoje – 27 proc., Didžiojo-
je Britanijoje – 8 proc., o Ny derlanduose
5 proc. apklaustųjų. Ma žiausias ro-
diklis – 4 proc. – užfiksuotas Švedijoje.
Rytų Europoje Lenkijo je rodiklis siekė
45 proc., o Vengrijoje – 41 proc. Ma-
žiausiai stereotipiniams antisemiti-
niams įvaizdžiams pa si duo da Čekijos
gyventojai – 13 proc.

Tačiau paveikslas yra iš tikro žy-
miai sudėtingesnis nei kad atrodo pa-
žvelgus į apklausą. Trečias didžiausias
Švedijos miestas Malme yra viena ne-
ramiausių vietų Europos žydams. Nuo
2010 iki 2012 metų antisemitinių iš-
puolių čia patrigubėjo. 700 žmonių dy-
džio žydų bendruo menė užfiksavo 60
antisemitinių incidentų. 2012 metų
spalio mėnesį Žydų bendruomenės
centre sprogo bomba.

Žydų vadovai apkaltino 1994 ir
2013 metais miesto meru buvusį Il-
mar Reepalu kursčius neapykantą. I.
Reepalu aiškino, kad žydai turėtų at-
siriboti nuo sionizmo ir teigė, kad
žydų bendruomenė yra „infiltruota”
Švedijos Demokratų partijos, kuri pri-
klauso radikaliai dešinei. I. Ree palu ne-
igė kaltinimus antisemitizmu. Tačiau
jo žodžiai išprovokavo protestų audrą
ir galiausiai jis buvo priverstas tuos žo-
džius atsiimti. Bu vusi speciali JAV
pasiuntinė kovoje su antisemitizmu
Hannah Rosenthal teigė, kad Malme
yra pirminis „naujojo antisemitizmo”
pavyzdys, kai ne apykanta žydams yra
paslepiama po neapykanta Izraelio
valstybei.

Žydų vadovai teigia, kad Izraelio
valdžios ar jos politikos kritika nėra
antisemitizmas. Argumentuoti, atvi ri

debatai dėl konflikto yra visada lau-
kiami, ypač dabar, kai taip verda aist-
ros dėl įvykių Gazoje. Tačiau li guis ta
manija kritikuoti vienintelę Vidurio
Rytų demokratiją, nuolatinės pastan-
gos ją demonizuoti ir raginimai su-
naikinti Izraelį yra antisemitizmo
bruožai.

Socialiniai tinklai suteikia leng vą
platformą skleisti neapykantą, kuriai,
anot knygos „Dalis mano geriausių
draugų: kelionė per XXI amžiaus ant-
isemitizmą” autoriaus Ben Cohen, pa-
skatą davė islamistų ir kai riųjų są-
junga. „Teigti, kad žydai yra vie nintelė
tauta, neturinti teisės į apsisprendimą,
šmeižti Izraelį kaip neva modernią
nacistinės Vokietijos ar apartheido
laikų Pietų Afrikos inkarnaciją, teigti,
jog „Izraelio lobistai” pasislėpę šešėlyje
manipuliuoja Amerikos užsienio poli-
tika, neabejo tinai yra antisemitizmas”
– rašo B. Cohen.

 1997 metais A. LeBor parašė kny-
gą „Širdis, atgręžtą į Rytus” apie mu-
sulmonų bendruomenes Europo je. Ši
knyga buvo optimistinė ir kiek naivo-
ka. Autorius keliavo po Pran cūziją,
Vokietiją, Didžiąją Britaniją, Turkiją ir
Bosniją. A. LeBor vylėsi, kad Europo-
je gali išaugti tolerantiškas, modernus
islamas, atsi re miantis į Osmanų tra-
diciją. Osma nai, anot A. LeBor, nebu-
vo tobuli, tačiau buvo palyginti tole-
rantiški, ypač lyginant juos su katali-
kų Bažny čia. Prancūzijoje autorius
susitiko su musulmonų intelektualais,
išeiviais ir menininkais. Jie nepaken-
tė savo kaip antrarūšių piliečių statu-
so ir baiminosi rasizmo bei diskrimi-
nacijos. Tačiau jų pyktis buvo nu-
kreiptas į Prancūzijos valdžią ir jie
buvo pa sirengę sugyventi su savo
bendra piliečiais žydais.

Tad kas gi nutiko ne taip? Po -
vandeninės srovės lūkuriavo jau il -
gai, tačiau buvo menkai pastebėtos. Jos
veda atgalios į Islamo revoliuciją Ira-
ne, Mekos apsuptį ir sovietų invaziją į
Afganistaną 1979 metais, teigia su ekst-
remizmu kovojančio Londone vei-
kiančio analitinio centro „Quil liam
Foundation” atstovas Ghaffar Hus-
sain. „Islamistų ekstremizmas globaliai
smarkiai suintensyvėjo po 1979 metų.
Šie įvykiai buvo naudingi islamis-
tams”, – teigia jis. Pyktį dar labiau pa-
didino Bosnijos karas, pa dėjęs išugdyti
globalinę musulmonų sąmonę.

G. Hussain teigia, kad daugelis
vakarų musulmonų bendruomenių iš-
gyvena tapatybės krizę. Neapy kantos
politika siūlo lengvą išeitį ir galimybę
visą kaltę suversti ant kito pečių. „Dau-
geliu atveju tai atliepia jaunų musul-
monų patirtį. Jie jaučiasi susvetimėję
ir neturintys balso dėl negatyvių pa-
tirčių, asmeninių problemų ar netgi
kultūrinių skirtumų”, – teigia G. Hus-
sain.

Didžiulė tragedija įvyko 2006 me -
tų sausį, kai buvo pagrobtas ir nu -
žudytas 23 metų mobiliųjų telefonų
pardavėjas Ilan Halimi. Jis buvo įvilio -
tas į spąstus, pagrobtas ir tris savaites
kankinamas šalia Paryžiaus esančiame
Bagneux. Kai vyras buvo kankina-
mas, pagrobėjai paskambindavo jo šei-
mai, kad ši galėtų girdėti jo klyksmą.
Nusikaltimą įvykdžiusios gaujos vadas
Youssouf  Fofana vėliau bu vo nuteistas
kalėti iki gyvos galvos.

„Kada Amerikos žydai ir Izraelio žydai pasakys Europos
žydams, kad galbūt atėjo laikas išvykti?” – klausė žymus
Amerikos žydų žurnalistas Jeffrey Goldberg. Atrodo,
kad tam atėjo metas.

Tačiau paveikslas yra iš tikro žymiai sudėtingesnis nei
kad atrodo pažvelgus į apklausą. Trečias didžiausias
Švedijos miestas Malme yra viena neramiausių vietų Eu-
ropos žydams.
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TELKiNiAi

Kun. Gintaras Jonikas šalia parodėlės, kuri atspindi svarbias gyvenimo akimirkas.                                           Juozo Vaičiūno nuotraukos

Šventėje apsilankė LR ambasados Washingtone ministras patarėjas A. Vazbys su žmona Lijana (pirmi iš dešinės).

LAIMA MAZILIAUSKIENĖ

Liepos 20 dieną, sekmadienį, Die -
vo Apvaizdos lietuvių parapijo-
je South fielde, MI buvo mini-

mas klebo no kunigo Gintaro Antano
Joniko sidabrinis, 25 metų kunigystės
jubi lie jus. Pavyzdingai nueitas tar-
nystės Dievui ir žmonėms kelias – tai
tarsi išlaikytas kunigystės egzaminas.
Su kaupta solidi dvasininko patirtis, už-
sitarnautas tikinčiųjų pasitikėjimas ir
pagarba bei meilė Dievui yra kunigo
Gintaro kertiniai akmenys, padedantys
jam toliau uoliai žengti pašaukimo ke-
liu.    

Gintaras Antanas Jonikas gimė
1963 metų sausio 14 dieną Tauragės
mieste, Lietuvoje. Tėvas – Pranas Jo -
nikas, buvęs politinis aktyvistas, iš -
tremtas į Sibirą, motina – Filomena Že-
ruolytė-Jonikienė. Gintaras ir jo brolis
augo giliai tikinčioje šeimoje. Lanky-
damas pradinę mokyklą, Gin ta ras
buvo pogrindinės Eucharisti nės orga-
nizacijos nariu. Grįžęs iš privalomos
sovietinės armijos, jis nusprendė savo
gyvenimą pašvęsti kunigystei. 1984
metais įstojo į Kauno ku nigų semina-
riją ir ją baigė įgydamas teologijos ba-
kalauro laipsnį. 1989 me tais Panevėžio
miesto Kristaus Kara liaus Katedroje,
minios tikinčiųjų aki vaizdoje vyskupas
Juozas Preik šas įšventino Gintarą Jo-
niką kunigu.  Netrukus po kunigystės
sakramento priėmimo, naujasis Dievo
tarnas auko jo savo pirmąsias šv. Mišias
gimtajame mieste, Tauragės Šv. Tre-
jybės bažnyčioje. Jau tada Dievas turėjo
planą, kad jo tarnystės kelias vin giuos
ne tik Lietuvoje, bet nuves ir anapus At-
lanto. Žengiant nelengvu tar nystės ke-
liu per eilę metų gyvenimas suteikė
daug išbandymų dar kartą save patik-
rinti ir įtvirtinti pašau ki me, tarnaujant
vikaru, kapelionu ir administratoriu-
mi įvairiose mokyklose bei parapijose.
1997 metais Po pie žiui Jonui Pauliui II
įsteigus Šiaulių vyskupiją, jos pirma-
sis vyskupas Euge nijus Bartulis pa-
skyrė kunigą Gintarą į Radviliškį, kur
jis kunigavo beveik 10 metų. Nuoširdus
atsidavimas savo pašaukimui, supra-
timas ir pagalba sunkiu metu ilgam įsi-

Didžių dalykų padarė man Viešpats

liejo į radviliškiečių širdis. Tuo tarpu
lietuviš ko se bažnyčiose Amerikoje
buvo labai pageidaujami lietuviškai
kal ban tys kunigai, tad 2006 metais
Šiau lių vyskupas Eugenijus Bartulis
paskyrė kunigą Gintarą trejų metų
pastoraciniam darbui į Rochesterį,
New Yorko valstijoje. 

Taip po 17 sėkmingų kunigavimo
metu Lietuvoje, kun. G. Jonikas toliau
tęsia sielovados darbą  JAV.  Atvy kęs į
Rochesterį, jis greitai susidraugavo
su lietuviais, tapo ne tik jų dva siniu va-
dovu, bet ir geriausiu draugu. Po tre-
jų metų, užsidarius St. George bažny-
čiai Rochesteryje, vys kupas Bar tulis
paskyrė kunigą G. Joniką į  Dievo Ap-
vaizdos bažnyčią South fielde, MI. Det-
roito arkivyskupas Allen Vigneron pa-
lankiai priėmė šį pasiūlymą. Tuome-

tinį Dievo Ap vaiz dos bažnyčios kuni-
gą Ričardą Repšį buvo planuojama
perkelti į Šv. Anta no bažnyčią Detroi-
te. Netrukus, tragiškai žuvus kunigui
Ričardui Rep šiui, kunigas G. Jonikas
tapo atsa kin gas ne tik už abiejų lietu-
viškų parapijų dvasinį gyvenimą, bet
ir jų administravimą. Praeitų metų
vasa rą susijungus abiejoms parapi-
joms, kunigas G. Jonikas toliau sėk-
mingai tęsia Die vo Apvaizdos parapi-
jos klebono pareigas. Taip pat jis yra
Atlan tos (GA) lietuvių bendruomenės
 dvasinis ganytojas, kurią jis lanko ke-
turis kartus per metus. 

25-eri metai Kristaus tarnyboje –
tai graži sukaktis. Šventė prasidėjo
iškil mingomis šv. Mišiomis Dievo
Apvaiz dos lietuvių bažnyčioje South -
fielde, MI. Skambant vargonų muzi kai

ir gies mėms, į geltonomis ir baltomis
rožėmis išpuoštą bažnyčią gausiai rin-
kosi vietiniai ir iš toliau atvažiavę ti-
kintieji, dvasininkai ir svečiai. Šv. Mi-
šių pradžioje kunigas G. Jonikas pa-
dėkojo Dievui už kunigystės pašau -
kimą ir visas jam suteiktas malones. Šv.
Mišias koncelebravo South Oak land Vi-
cariate vikaras ir bažnyčios Our Lady
of  Sorrows kunigas Mark Brauer, pa-
mokslą pasakė Lietuvos Vyskupų Kon-
ferencijos delegatas už sienio lietu-
viams prelatas Edmundas Putrimas.
Evangelijos skaitinius skai tė Laima
Maziliaus kienė. Mišių metu giedojo Ri-
tos Gied raitienės su burtas vyrų choras,
kuris taip pat atliko „Jubilate Deo”,
skirtą kunigo G. Joniko  sidabriniam
jubi lie jui.  Aukas prie altoriaus nešė
bendruo menės veikloje aktyviai daly-
vaujantys parapijiečiai Rasa Karve -
lienė, Regina Švobienė ir Doug Ko-
mer. Visuotinėje maldoje buvo mel-
džiama Dievo globos ir palaimos ku-
nigui G. Jonikui bei visiems dva -
sininkams, kad jie niekada nepailstų
nešdami Kristaus šviesą, taip pat tai-
kos šiuo metu kariaujančioms tau-
toms ir vi sam pasauliui. Konfratrai su-
teikė kunigui G. Jonikui jubiliejinį
palaiminimą, o kunigas Gintaras pa-
laimino visus dalyvavusius šiose Mi-
šiose, suteikdamas ypatingą palaimi-
nimą, kurį gali suteikti kunigas tik po
25 tarnystės metų. Mišių pabaigoje
sopranas – Juliegha Norus – atliko
garsiąją Bach-Gounod giesmę „Ave
Marija”. Vi si jautėsi dvasiškai pakylėti.   

Po iškilmingų šv. Mišių, Dievo Ap-
vaizdos Kultūros centre buvo su rengtas
kunigo G. Joniko pagerbimas ir vaišės.
Prie įėjimo į salę visų akis traukė
nuot raukų parodėlė, atspin dinti  svar-
bias kunigo Gintaro gy ve nimo aki-
mirkas, kurią parengė Re gina Švobie-
nė. Daugelis parapijiečių ir svečių
stabtelėjo ir ilgai negalėjo atsitraukti
nuo šių įdomių nuotraukų.
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Prel. Edmundas Putrimas, kun. Gintaras Jonikas ir kun. Mark Brauer (Detroito rajono vi -
karas)

Moterų Sąjungos pirmojo seimo, įvykusio birželio 29–30 dienomis, 1915 m., Šv. Jur -
gio parapijos salėje, Chicago, IL (Bridgeport) atstovės.

VIDA SAKEVIČIŪTĖ

Amerikos lietuvių Romos kata li kių moterų sąjunga (ALRKMS) šie met
švenčia  100 metų sukaktį. Nors pasikeitus lai kams veikla sulėtėjo, bet
dar išliko te beveikiančios kuopos. Šią sukaktį bū tina paminėti, nes savo

laiku organizacijai priklausė daug na rių, ji buvo veikli ir gyvuoja iki šių  die-
nų.

Amerikos lietuvių Romos katalikių moterų sąjunga buvo įkurta 1914-ai-
siais metais su tikslu padėti mo te rims. Sąjunga siūlė apdraudą mo terims, nes
tuomet daug moterų dir bo namų ruošos darbus, neturėjo darbdavio ir ne-
gaudavo jokio draudimo. Organizacija prie parapijų steigė sa vo skyrius. Ten
moterys turėjo gali mybę  mokytis, tuo pačiu prisidėdavo prie parapijos veik-
los.

Moterų sąjungos veikla buvo pla čiai ap  rašoma spaudoje – jų renginiai,
suvažiavimai, užsiėmimai šei mai. Man asmeniškai įdomu prisimin ti organiza -
cijos veiklą ir savo pa tirtį, tad norėčiau pasidalinti prisimi nimais su skai-
tytojais. Tikiuosi, kad skaitytojams bus įdomu sužinoti veik  los ,,užkulisius”
ir tai, kas nea pra šyta, kas sudaro organizacijos varomąją jėgą.

Susipažinau su Moterų sąjunga 1982-aisiais metais, kada mano pussese-
rė Daina Danilevičiūtė-Dumb rie nė, Sąjungos Centro valdybos sek reto rė, pa-
siūlė man iždininkes pa rei gas (tuometinė iždininkė ruošėsi atsisa ky ti šių pa-
reigų ir reikėjo ją pakeis ti). Mane priėmė ir pradėjau darbą.

Pirmas  įsimintinas susitikimas su Centro valdyba įvyko per metinę kny -
gų reviziją. Čia susitikau su Są jungos patikėtinėmis ir ilgamete Są jun gos laik-
raštuko redaktore Dale Vai  kutyte-Murray. Veiklos knygų pa tikrinimas vyko
pas Dainą Dumb rie nę, Sąjungos sekretorę. Viskas praėjo  sklandžiai, knygos
tvarkingos. Ka dan   gi Dai na gera šeimininkė, tai mus pavaišino skaniais pie-
tumis. Smagiai pabendravome. Išsiskirstėme kupi nos naujų idėjų, kaip toliau
vystyti organizacijos veiklą. 

Aš priklausiau Sąjungos 3-čiai kuopai, kuri veikė Marquette Parke. Iš pra-
džių kuopoje buvo nedaug na rių, tad susirinkimams užteko ne di delės patal-
pos. Kada įstojau į Sąjun gą, Marija Rudienė ėjo tos kuopos pir mininkės pa-
reigas. Mes rinko mės BAL F’o patalpose, kurios buvo 69-toje gatvėje. Pareigas
perėmus nau jai pirmininkei dr. Joanai Sa ke vi čiūtei-Danilevičienei, susi-
rinkimai vykdavo valdybos narių namuose. Su laiku kuopos veikla plėtėsi ir
į organizaciją jungėsi naujos narės. Tada pradėjome rinktis Švč. Mergelės Ma-
rijos Gi mi mo parapijos sa  lėje, tuo pačiu prisidėdamos prie parapijos veiklos.

Priminsime, kad š. m. spalio 19 d., sekmadienį, Švč. Mergelės Mari jos
Gimimo parapijos salėje ALR KMS minės savo veiklos garbingą su kaktį. 

Kultūros centre, prie šventiškai iš-
puoštų stalų, susirinko gerokai dau -
giau nei 200 parapijiečių ir sve čių, at-
vykusių ne tik iš Detroito apy linkių,
bet ir iš Washingtono, Ro chesterio, In-
dianos ir kitų JAV valstijų bei Kanados.
Kiekvieno iš jų dalyvavimas šventėje –
tai tarsi padėkos ir pagarbos išraiška
kunigui G. Jo nikui už jo nepriekaištin -
gą pastoracinį darbą, širdies šilumą ir
Dievo žo džio skleidimą. Šventę vedė
Pas toracinės tarybos pirmininkė Rasa
Karvelienė. Pirmiausia ji pasveikino
visus atvykusius ir pristatė garbingus
svečius. Tai didžiai gerbiami dva -
sininkai prelatas Edmundas Putri mas
ir vikaras Mark Brauer.  Taip pat dip-
lomatai – ministras patarėjas Lie tuvos
ambasadoje JAV ir Meksikai Artūras
Vazbys su žmona Lijana,  garbės kon-
sulas New Yorko valstijoje Rimas Če-
sonis su žmona Roma bei garbės kon-
sulas Michigano valstijoje Algis Zapa-
rackas su žmona Yolanda. Trumpai pri-
stačiusi kunigo Gintaro Joniko biog-
rafiją, Rasa Karvelienė kreipėsi į visus
susirinkusiuosius: „Mes esame be galo
laimingi turėdami kleboną kunigą G.
Joniką mūsų bendruomenėje.  Jis vis-
ką atlieka su meile, nuoširdumu ir di-
dele atsako mybe vardan mūsų visų
gerovės ir glaudesnio ryšio su Dievu.
Visų parapi jiečių ir parapijoje vei-
kiančių organizacijų – Detroito Atei-
tininkai, Lie tuvos Dukterys, JAV Lie-
tuvių Ben druomenė, Šiaulių sąjunga,
skautai, sporto klubas ‘Kovas’ ir Ži-
burio lituanistinė mokykla – vardu
sveikinu Jus, gerbiamas klebone, 25-
erių metų kunigystės proga.  Mes esa-
me dėkingi visiems, kurių dėka Jus
esate mū sų bendruomenėje, tai – Šiau-
lių vys kupui Eugenijui Bartuliui, Det-
roito arkivyskupui Allen Vigneron,
Jūsų mylimai mamai ir, žinoma, Die-
vui, kuris pašaukė Jus į kunigystę ir at-
siuntė pas mus”. Gražūs linkėjimai bu -
vo palydėti pakeliant šampano taures
ir padainuojant kunigui Gintarui „Il-

giausių metų”. 
Toliau renginio vedėja kvietė pa-

sisakyti garbingus svečius, kurie nuo-
širdžiai dalijosi savo  prisiminimais bei
linkėjo kunigui G. Jonikui sveikatos,
gerovės, džiaugsmingos kunigiškos
tarnystės. JAV LB Michi ga no apygar-
dos pirmininkė Janina Udrienė padė-
kojo kunigui  G. Jonikui už darbą JAV
LB Lietuvių Krašto valdyboje ir įteikė
JAV LB KV valdybos pirmininkės Si-
gitos Šimkuv ie nės sveikinimą.

Po daugelio šiltų pasisakymų ir
gražių sveikinimų visi buvo pakvies ti
prie vaišių stalo, kurį paruošė Krikš-
čioniškos tarnybos komiteto moterys.
Pagrindinė pietų organizatorė buvo
Izabelė Korsakienė, jai talkino Elenu-
tė Alkuvienė, Aldona Duobienė, Da-
nutė Naujokaitienė, Zi ta Navickienė,
Roma Radzevičienė, Wanda Shottroff
ir Lelė Viskan tie nė. Vaišės buvo pa-
ruoštos su didele meile, todėl labai
skanios. Visi nuo širdžiai gyrė ir dėkojo
šeimininkėms už jų įdėtą meilę ir triū-
są. 

Malonus pabendravimas su ju bi -
liatu tęsėsi. Ypatingos sukakties pro ga
kunigui Gintarui buvo įteiktos dova-
nos. Tai Popiežiaus Pranciškaus pa-
laiminimas ir visų Dievo Apvaiz dos pa-
rapijiečių pasirašytas atviru kas bei
piniginė dovana kelionei į Šventąją
Žemę.   

Po visų sveikinimų buvo suteiktas
žodis kunigui G. Jonikui. Jis jau tėsi la-
bai sujaudintas dėl jam parodyto di-
delio dėmesio ir pagarbos. Nuo širdžiai
dėkojo rengėjams už šią nuos tabią ir
nepakartojamą šventę, linkėjo visiems
Dievo palaimos.

Renginio vedėja Rasa Karvelienė
pakvietė visus pasivaišinti kava, visų
pamėgtu tortu „Napoleonu” ir kitais
namuose ruoštais gardėsiais, ragino
dar pabūti, pabendrauti su kunigu G.
Joniku ir svečiais. Iš visos širdies dė -
kojo visiems prisidėjusiems prie šios
šventės rengimo. 

Iš k.: kun. Gintaras Jonikas,  Roma Česonienė, garbės konsulas New Yorke Rimas Česo-
nis ir parapijietė Regina Juškaitė-Švobienė

ALRK Moterų Sąjungos pirmutinė Centro valdyba

Vienai seniausių lietuviškų 
organizacijų –100 
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iŠ ATEiTiNiNKŲ GYVENiMO

ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS

Prieš savaitę gautas ,,Atei ties” žurnalo nr. 5 kviečia da-
lyvauti Ateitininkų federacijos (AF) suvažia vime. Iš
tikrųjų, suvažiavimas jau praeityje, ir teks laukti kitų

numerių,  kad apie jį daugiau sužinoti. Kaip visada, įvadinis
straipsnis – Andriaus Novicko. Šį kartą jis rašo, kad mo-
kyklose yra daugiau propagan dos, o ne asmenybių ugdy-
mo programų. Andrius Kazlauskas ir Justi nas Pikūnas savo
straipsniuose svars to apie inteligentiškumą. Pasta rojo
brandus straipsnis perspausdintas iš 1970 m. ,,Ateities”. Do-
natas Pus lys susirūpinęs dėl krikščionių per sekiojimų. Tai
tema, kurios negalima nutylėti.

Romualdas Kriaučiūnas jaunus skaitytojus kviečia ap-
sispręsti, kuriai jaunimo grupei jie priklauso – konfor-
mistams, užsidegėliams, neužsiangažavusiems, pusiau
apsitrynusiems ir neapsitrynusiems. Karolina Vaikš -
noraitė vysto savo provokacinę  min tį, kad  esame tas, ką
skaitome. Ieva Petrulionytė aiškina, kaip pasėti Die vo ma-
lonės sėklą širdyje. Aleksandra Kubiliūtė aptaria XVI
šimtmečio ta pytoją vardu Michelangelo Merisi da Cara-
vaggio. Jo realistiškas šventųjų gyvenimų vaizdavimas pri-

artina žmog ų prie Šv. Rašto
veikėjų. Kita ra šytoja – Gab-
rielė Šepetytė – skaitytojus
su pažindina su Afrikoje gi-
musiu rašytoju J. R. R. Tol-
kien.

Vita Kuodytė kalbina pas-
valietę Kamilę Krasauskaitę, stojančią į Vil niaus dailės aka-
demiją. Jūratė Šutai tė aptaria Icchoką Merą – jos žo -
džiais, vienintelį žydų tautybės rašytoją, ne vien kalbėju-
sį lietuvių kalba, bet ir ja kūrusį profesionalią literatūrą.
Istorikas Michael S. Roth skelbia straipsnį ,,Kritinė jaunų
protų padėtis”.  Greta Marcinkutė kalbina naują AF ge ne -
ralinį sekretorių Vidą Čaikauską. Sėkmės jam!

Žurnalo redaktorė Reda Sopra nai tė rado laiko aplan-
kyti Pandėlį ir pasidžiaugti pandėliečių Šv. Onos atei tininkų
kuopos veikla. Tai tikra šaunuolių kuopa! Marija Sriu-
gaitytė kalbina tris Vilniaus universiteto Tarptautinių san-
tykių ir politikos mokslų studentus bei VDU absolventę apie
jų įspūdžius Ukrainoje. Karo lina Šiaulytė rašo apie savo ke-
lių die nų patirtį Lenkijoje. 

Galima susipažinti ir su plačia ateitininkų veikla
Lietuvoje ir užsie nyje. Galinio viršelio vidinėje pusėje gra-
žiai pristatomas Darius Polikai tis, kurį LR prezidentė Da-
lia Gry baus kaitė apdovanojo ordinu „Už nuopelnus Lietuvai
medaliu.  Mūsų – išeivijos ir Lietuvos – Darius apsuptas pen-
kių nuotaikingai spalvotų 2014 m. Lietuvos Dainų šventės
nuotraukų. Perfrazuojant įvykusios Dai nų šventės šūkį,
„čia – Dariaus na mai”! Sveikiname ir didžiuojamės!

Šiaurės Amerikos ateitininkų kon-
ferencija vyks š. m. rugpjūčio
15–17 d. JAV sostinėje, Washing-

ton, DC.  ŠAAK  – tai ypatingas suva-
žiavimas, kurio metu bus siekiama
supažindinti studentus bei visą Ame-
rikos lietuvių visuomenę su lietuviais
profesionalais, įgijusiais įvairios gy-
venimo patirties. Tai bus reta proga su-
sipažinti su jaunais mokslininkais,
kū rėjais, veržliais ir drąsiais lietu-
viais, teigiamai keičiančiais mūsų vi-
suomenės veidą. Programa vyks Mar-
riot Renaissance Dupont Circle vieš-
butyje, 1143 New Hampshire Avenue
NW, Washington, DC. Konferenciją
ruošia Šiaurės Amerikos ateitininkų
valdyba.   

Registracija ir informacija internete

Norintys konferencijoje dalyvauti, turi užsiregistruoti internete. Registracijos
informacija ir konferencijos darbotvarkė yra paskelbta ateitininkų tinklalapy-
je ateitis.org.

Vadovavimo seminaras

Prieš konferencijai prasidedant, rugpjūčio 15 d. 1 val. p. p. vyks seminaras skir-
tas vadovavimo įgūdžių tobulinimui. Pašnekesį ir pratybas ves patyręs vadovas
Gytis Mikulionis. Kviečiami studentai, kuopų globėjai, būrelių ir stovyklų vado-
vai bei visi norintys dalyvauti.

Žolinės šventė

Konferencijos programa prasidės rugpjūčio 15-ąją, Marijos į Dangų paėmimo
šventės dieną, lietuvių vadinama ,,Žoline”. Šią dieną privaloma išklausyti šv.
Mišias. Todėl konferencijos dalyviams bus sudarytos sąlygos dalyvauti pamal-
dose netoli viešbučio esančiose bažnyčiose. Tai bus ir gera proga paremti vieti-
nes parapijas.

Pagrindiniai paskaitininkai

Konferencijos metu prabils du prelegentai. Rugpjūčio 16 d. 10 val. r. kalbės bu-
vęs Ateitininkų federacijos vadas Juozas Polikaitis tema ,,Gyvenimo sprendimai
ir apsisprendimai” arba ,,Kodėl esu kas esu?”, o po pietų 2:30 val. p. p.  kalbės Lietu -
vos ambasadorius JAV Žygimantas Pavilionis lietuvių tautai gyvybiškai ak-
tualia tema ,,Ar atėjo laikas vertybiniam jaunimui grįžti į Lietuvą?”

,,Ateitis” nr.5 

,,Ateities” žurnalo viršelį puošia spal -
vingais tauti niais kostiumais apsiren gu -
sios JAV lietuvaites: Daina Poli kaitytė, Sva-
ja Mikulionytė, Monika Mikulionytė ir
Emi lija Pranckevičiūtė. Daina Čyvienė
nufotografavo šias ateitininkes Šokių
šventės metu Vilniuje.

Rugpjūčio 15 d., penktadienį,
Washington, DC prasideda ilgai laukta

Šiaurės Amerikos ateitininkų 
konferencija

Kviečiama visa 
lietuvių visuomenė

Amb. Žygimantas Pavilionis Juozas Polikaitis Stasys Kuliavas Edvinas Minkštimas

Redaktorė Vida Kuprytė • El. paštas: draugasateitis@gmail.com

ŠAAKalbos

Konferencijos pirmoji diena prasidės trumpų paskaitų virtine, kuri tę-
sis per visą konferenciją. Tai bus ,,Ted Talks” stiliaus kalbos, kurios yra pa-
vadintos ŠAAKalbos. Visas šias kalbas koordinuoja jaunas aviacijos vers-
lo puoselėtojas, ilgus metus buvęs Pasaulio lietuvių jaunimo sąjungos pir-
mininkas Stasys Kuliavas. Pirmą dieną kalbės prel. Edmundas Putrimas,
Rima Gungor ir Marius Vismantas, o šeštadienį – Andrius Anužis, Tomas
Jonaitis, Indrė Biskis, Taddes Koris, mons. Rolandas Makrickas, Tadas Kas-
putis, Simona Minns, Audrius Kirvelaitis, dr. Edis Razma ir Marius Mar-
kevičius. Per pastarąsias kelias savaites šiame skyriuje aprašėme visus šiuos
kalbėtojus.

Koncertas ir pasisvečiavimas 

Lietuvos ambasadoje

Rugpjūčio 15 d. vakarą konferencijos dalyviai bus priimti vaišingoje Lie-
tuvos ambasadoje Washingtone. Išgirsime pianino virtuozo Edvino Minkš-
timo koncertą, o po to vaišindamiesi dalyviai galės pabendrauti tarpusavyje
ir vienas su kitu artimiau susipažinti.

Baigminės šv. Mišios 

Konferencija baigsis sekmadienį, rugpjūčio 17 d. 9 val. r. šv. Mišiomis
konferencijos viešbutyje. Mišių metu Sendraugiams ateitininkams bus įteik-
tos juostos.           
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Vilnius (kam.lt) – Vadovavimą
NATO nuolatinės parengties priešmi-
ninių laivų junginiui perėmęs Lietuvos
kariuomenės karinių jūrų pajėgų ko-
mandoras Giedrius Premeneckas sako,
kad Aljanso laivų buvimas Baltijos
jūroje demonstruoja pasiruošimą veik-
ti bet kokiomis sąlygomis.

Po vadų pasikeitimo iškilmių Klai-
pėdoje komandoras teigė, kad jo va-
dovaujama grupė planuoja aplankyti
Baltijos šalių uostus, vykdyti pratybas
Suomijoje, Jungtinėje Karalystėje ir
prie Prancūzijos krantų.

Tai yra pirmas kartas, kai Baltijos
šaliai patikėtas vadovavimas NATO
nuolatinės parengties laivų junginiui.

„Tai yra didelis bendras Lietuvos
kariuomenės pasiekimas, Lietuvos ka-

rinių jūrų pajėgų ir juose tarnaujančių
karių profesionalumo pripažinimas”,
– sakė G. Premeneckas.

Lietuva junginiui vadovaus pusę
metų. 

Vilnius (ELTA) – Asociacija ,,JCI
Lietuva” už išskirtinius pasiekimus ir
atsidavimą veiklai pristatė šalies vi-
suomenininkus Tadą Langaitį ir Lau-
rą Dzelzytę Hanning Scarborough tarp-
tautinei Pasaulio iškiliausių jaunų
žmonių apdovanojimų programai (JCI
TOYP – The Ten Outstanding young
persons in the World).

T. Langaitis pristatytas politinės,
teisinės ir valstybės valdymo veiklos
kategorijoje. ,,JCI Lietuva” šį iškilų ša-
lies pilietį pripažino už aktyvią vi-
suomeninę ir bendruomeniškumą ska-
tinančią veiklą.

L. Dzelzytė Hanning Scarborough
pasaulyje yra žinoma dėl aplinkosau-
gos srityje vykdomos veiklos – 2007 m.
žurnalas ,,World Business” L. Dzelzy-
tę Hanning Scarborough įvardino kaip
vieną iš 35 išskirtinių jaunų pasaulio
verslo moterų. Asociacija ,,JCI Lietu-
va” pristatė L. Dzelzytę Hanning Scar-

borough už vykdomas iniciatyvas ap-
linkosaugos srityje. Ši kandidatūra
atrinkta į JCI TOYP programos 20-
ties žmonių galutinį sąrašą, iš kurio
bus renkami 10 pasaulio iškiliausių
jaunų žmonių. Iš viso šiais metais pa-
teiktos 130 tarptautinės kandidatū-
ros.JCI TOYP programą vykdo pasau-
linė jaunų aktyvių ir verslių piliečių
organizacija JCI (Junior Chamber In-
ternational), kuri kasmet tarptautiniu
mastu įvertina jaunus žmones nuo 18-
40 metų dešimtyje kategorijų: vers-
las, ekonomika; politinė, teisinė ir/ar
valstybės valdymo veikla; akademinė
veikla; kultūrinė veikla; lyderystė ap-
linkosaugos srityje; vaikų teisių, žmo-
gaus teisių ir/ar taikos skatinimas; vi-
suomeninė, savanoriška veikla; moks-
lo, technologijų vystymo veikla; as-
meninis tobulėjimas; medicinos nau-
jovės, tyrimai. 

Parengė Vitalius Zaikauskas

LiETUVA iR PAsAULis

Rusija skelbia „visišką embargą” 
produktams iš JAV ir ES 

NATO laivų grupei pradėjo vadovauti lietuvis

Vilnius („Draugo” info) – Lietuvos
Respublikos prezidentė Dalia Gry-
bauskaitė ragina ramiai reaguoti į
Rusijos prezidento Vladimiro Putino
paskelbtus grasinimus vieneriems me-
tams uždrausti ar apriboti žemės ūkio
produkcijos, žaliavų ir maisto pro-
duktų importą iš šalių, taikančių sank-
cijas Rusijai.

Prezidentė teigia, kad šiomis sank-
cijomis Rusija pažeidžia tarptautinius
įsipareigojimus, Pasaulio prekybos
organizacijos taisykles ir tai negali
būti toleruojama. Tokio Kremliaus
žingsnio žalą pirmiausia pajus pačios
Rusijos ekonomika, jos žmonės, kurie
susidurs su kylančia infliacija ir di-
dėjančiomis maisto produktų kaino-
mis.

Prezidentė sakė, kad „atsakas į vi-
sai Europos Sąjungai taikomas prie-
mones bus aptariamas bendrai, taigi ti-
kėtina, kad ES biudžetas galės padėti
iš dalies kompensuoti praradimus”.

Lietuvos Prezidentė pabrėžė, kad
tai pažeidžia visus tarptautinius, įskai-
tant ir Pasaulio prekybos organizaci-
jos, ir Rusijos, įsipareigojimus. Ji skai-
čiuoja, kad, jeigu Lietuvoje dalis vers-
lo praras tiktai pelnus ar jų dalį, bet ne-
bankrutuos. 

Pasak šalies vadovės, Lietuva jau
turi patirties, kaip reaguoti į tokią
ekonominę blokadą. Prezidentė ne-
mano, kad dėl Rusijos ekonominių
sankcijų Vakarams ES ar JAV švelnins
savo sankcijas.

Susirūpinimą kelia Rusijos kariuomenės telkimas
Įtariamajam Sausio 13-osios byloje – namų areštas 

Vilnius (BNS) – Įtariamajam Sau-
sio 13-osios byloje Rusijos piliečiui
Vasilijui Kotlerovui Italijos teismas
skyrė namų areštą, patvirtino Lietuvos
prokurorai.

„Italijos teismas yra skyręs įta-
riamajam kardomąją priemonę – namų
areštą. Visi procesiniai veiksmai, bū-
tini šioje byloje, yra atliekami inten-
syviai”, – sakė Generalinės prokura-
tūros atstovė Rita Stundienė.

Buvęs sovietų karininkas iš Sankt
Peterburgo V. Kotlerovas Milano Mal-
pensos oro uoste buvo sulaikytas ge-
gužės 13 dieną. Jis vyko į Italiją švęs-
ti 50 metų jubiliejaus.

Anot Lietuvos prokurorų, buvęs
76-osios Pskovo oro divizijos desanti-
ninkas įtariamas penkiomis nusi-
kalstamomis veikomis, jo vaidmuo su-
sijęs su veiksmais prie Spaudos rūmų
ir Televizijos bokšto Vilniuje.

A. F. Rasmussen apkaltino Rusiją konfliktų kurstymu

Briuselis (ELTA) – NATO gene-
ralinis sekretorius Anders Fogh Ras-
mussen apkaltino Rusiją konfliktų
Moldovoje, Gruzijoje ir Ukrainoje kurs-
tymu ir dar kartą pabrėžė, kad ukrai-
niečių separatistų savigynos pajėgos
susijusios su Malaizijos keleivinio lėk-
tuvo numušimu.

„Nuo komunizmo žlugimo NATO
stengėsi užmegzti ryšius su Rusija,
pasiūlydamas glaudesnį bendradar-
biavimą daugiau sričių negu bet kuriai
kitai Aljansui nepriklausančiai vals-
tybei”, – sakė A. F. Rasmussen. 

A. F. Rasmussen pažymėjo, kad po
Krymo prijungimo prie Rusijos Al-
jansas „nutraukė visą praktinį ben-
dradarbiavimą su Rusija”, „sustiprino
bendradarbiavimą su Ukraina”, „ėmė-

si skubių priemonių siekiant sustip-
rinti parengtį pasiunčiant daugiau
laivų į jūrą, lėktuvų oro erdvės (sau-
gumui užtikrinti) ir sausumoje su-
rengiant daugiau karinių pratybų”.

A. F. Rasmussen taip pat pakarto-
jo, jog Rusija yra tiesiogiai susijusi su
Ukrainos krizės kurstymu ir įtariama
parama ginkluotiems separatistams. 

Rugpjūčio 7 d. Anders Fogh Ras-
mussen trumpam buvo nuvykęs į
Ukrai ną. Jo vizitas susijęs su būsimu
NATO viršūnių susitikimu, rengia-
mu rugsėjo 4–5 dienomis. Tuomet pla-
nuojamas Ukrainos ir NATO aukš-
čiausių pareigūnų susitikimas, per
ku rį bus aptartos Ukrainos proble-
mos ir Aljanso galimas bendradar-
biavimas su Kijevu. 

New Yorkas (ELTA) – Apklausą
atlikę Rusijos Jurijaus Levados anali-
tinio centro ekspertai teigia, kad rusai
itin patenkinti pasaulyje kontrover-
siškai vertinamo Rusijos  prezidento
Vladimiro Putino valdymu, skelbia
amerikiečių ,,Time” žurnalas.

Nors Rusijos prezidentas V. Puti-
nas savo šalį įpainiojo į Ukrainos kri-
zę, Malaizijos lėktuvo sudužimo skan-
dalą ir susilaukė Vakarų valstybių

sankcijų, gimtojoje šalyje vadovas yra
vis tiek mylimas, o jo populiarumo ro-
dikliai auga po kiekvieno naujo konf-
likto tarp Maskvos ir Vakarų.

Šią savaitę J. Levados centro at-
likta apklausa parodė, kad Rusijos va-
dovo populiarumas šalyje siekia 87
proc. Gegužę atliktos panašios ap-
klausos metu V. Putino populiarumas
buvo 4 proc. mažesnis.

Maskva („Draugo” info) – Rusijos
prezidentas Vladimiras Putinas pasi-
rašė įsaką „Dėl atskirų specialiųjų
ekonominių priemonių taikymo sie-
kiant užtikrinti Rusijos Federacijos
saugumą”. Jis draudžia importuoti
žemės ūkio produkciją, žaliavas ir
maisto produktus iš šalių, kurios ėmė-
si sankcijų prieš Rusiją. 

„Vienus metus nuo šio įsako įsi-
galiojimo dienos draudžiama atlikti
arba ribojamas atlikimas ekonomi-
nių operacijų, numatančių įvežti į RF
teritoriją tam tikrų rūšių žemės ūkio
produkciją, žaliavas ir maisto pro-
duktus, kurių kilmės šalis yra valsty-
bė, priėmusi sprendimą įvesti ekono-
mines sankcijas Rusijos juridiniams ir
(arba) fiziniams asmenims arba pri-
sijungusi prie tokio sprendimo”, – sa-

koma dokumente.
Prezidentas įpareigojo vyriausybę

parengti produktų, kuriems bus tai-
komas draudimas, sąrašą. Ministrų ka-
binetui taip pat duotas nurodymas pa-
rengti priemones, kurios neleistų spar-
čiai augti žemės ūkio produkcijos ir
maisto produktų kainoms. 

Dmitrijus Medvedevas, Rusijos
premjeras, patvirtino, jog Rusija skel-
bia visišką embargą daugumai maisto
produktų, importuojamų iš Europos
Sąjungos (ES), JAV bei kitų Vakarų ša-
lių, reaguodama į jų sankcijas dėl
Maskvos politikos Ukrainos atžvilgiu.  

Premjeras pridūrė, kad šis em-
bargas bus taikomas produktams iš ES
šalių, JAV, Australijos, Kanados ir
Norvegijos Karalystės.

V. Putino populiarumas auga

Lietuviai pristatyti iškiliausių jaunų žmonių 
apdovanojimams

Kremliaus sankcijos atsisuks prieš Rusijos žmones

Washingtonas (ELTA) – Telefonu
bendravę JAV viceprezidentas Joe Bi-
den ir Ukrainos prezidentas Petro Po-
rošenka aptarė situaciją Rytų Ukraino -
je ir išreiškė susirūpinimą Rusijos ka-
riuomenės telkimu prie Ukrainos sienų.

„Du vadovai išreiškė susirūpinimą
Rusijos pareiškimais, kuriuose nu-
matomas Rusijos ‘taikdarių’ vaidmuo

Ukrainoje, taip pat kariuomenės tel-
kimu prie Ukrainos sienų ir Rusijos
vykdomu ginklų tiekimu savo sateli-
tams Ukrainoje”, – rašoma JAV Baltų-
jų rūmų išleistame pranešime.

Rugpjūčio 5 d. NATO generalinio
sekretoriaus pavaduotojas Alexander
Vershbow įspėjo, kad Rusija prie sienos
su Ukraina sutelkė apie 20 tūkst. karių. 

Giedrius Premeneckas A.  Brenciaus nuotr.



DRAUGAS2014 RUGPJŪČIO 9, ŠEŠTADIENIS8

Upton Beall Sinclair (1878 m. rugsėjo 20
d. – 1968 m. lapkričio 25 d.) –  garsus amerikie-
čių rašytojas, laikomas vienu svarbiausių to
meto Amerikos darbininkų sluoksnio aplinkos
tyrėjų, parašęs daugiau nei 90 knygų, kuriose iš-
reikštos jo socialistinės pažiūros ir prielankumas
anarchizmo idėjoms.

Romaną The Jungle (lietuviškai Raistas) Up-
ton Sinclair parašė 1905 ir atskira knyga išleido
1906 metais. Tai svarbus bei reikšmingas ro-
manas, JAV tebeperleidžiamas kone kasmet.
1975 m. Sinclair biografas Leon Harris rašytoją
pavadino reikšmingiausiu Jungtinių Valstijų is-
torijoje – jo Raisto paveiktas Kongresas dar tais
pačiais 1906 metais priėmė naują federalinį
Švaraus maisto ir vaistų įstatymą – dėl šio ro-
mano amerikiečių stalus ėmė pasiekti higieniš-
kesnė mėsa. 2006 m. švenčiant romano šimtmetį,
literatūrologas Anthony Arthur pirmąjį Raisto sky-
rių įvertino kaip vieną iš pačių geriausių ameri-
kiečių literatūroje. Kaip privalomą literatūrą,
romaną Amerikoje ir šiandien tebeskaito gim-
nazistai, literatūros, istorijos, politologijos, vers-
lo etikos studentai. Per ilgą gyvenimą Sinclair pa-
rašė beveik šimtą knygų, bet šiandien jis pir-
miausia žinomas kaip savo jaunystės romano –
Raisto – autorius.

Kodėl šis romanas yra svarbus lietuviams?
Visų pirmiausia todėl, kad pagrindiniai Raisto per-
sonažai – lietuviai. Todėl, kad romane pavarto-
ta daugiau nei pusė šimto lietuviškų žodžių. To-
dėl, kad Raiste aprašytas ypač sunkus mūsų se-
nelių ir prosenelių darbas, geresnio gyvenimo
paieškos, svajonės geriau gyventi, atpažįstamos
ir šiandien tarp dabartinių emigrantų. 1906-ai-
siais, romano pasirodymo Amerikoje metais, Lie-
tuva tebebuvo paslėpta po kitų šalių žemėlapiais,
bet knygos herojai tarsi neleido jai išnykti, jie kal-
bėjo apie Lietuvą kaip apie tolimą ir gražią
savo Tėvynę.

Kodėl personažais Sinclair pasirinko lietu-
vius? Jis juk buvo amerikietis, neturėjęs nei lie-
tuvių giminių, nei galbūt pažinęs kokių lietuvių
iki kelionės į Čikagą. Iš įvairių išlikusių Sinclair pa-
sisakymų atrodo, kad jį labiausiai paveikė netyčia
sutikta linksma lietuvių vestuvių procesija Back
of the Yards rajone. 

Sinclair rašė: Niekam, kas nors kiek išmano
literatūrą, nereikia sakyti, kad mačiau vestuvių puo-
tą savo akimis. Buvo apie ketvirta vienos sekma-
dienio popietės valanda. Buvau nuėjęs patikrinti
Tom Carey sąvartyno ir vos išsisukau nuo lazdos
policininko rankoje, mat policininkas ten kaip tik
buvo specialiai pastatytas sulaikyti nuo to, ką ke-
tinau daryti – fotografuoti sąvartyną. Pastebėjau
minią prie saliūno, įsmukau vidun, ir prieš akis at-
sivėrė pradinė mano pasakojimo scena, dievų
dovana. Likau ten iki septintos valandos; tada iš-
ėjau suvalgyti šiokios tokios vakarienės, vėl grįžau
ir išbuvau ten iki antros valandos ryto. Esu įpratęs
dirbti taip, kad ilgus sakinius galiu nešiotis galvoje
ištisomis dienomis, o vėliau juos žodis į žodį užrašyti
[...]. Tad sėdėjau ten ir galvoje parašiau visą sky-
rių – kiekvieną mažiausią detalę ir kiekvieną emo-
ciją; stebėjau žmones ten ir įsivaizdavau jų gyve-
nimus, visas pasakojimas pamažėl ėmė įgauti for-
mą. Viskas, ką iki tol buvau numatęs, kažkokiu ste-
buklingu būdu atrodė derant prie jų, ir kai išėjau
buvau taip išsekęs, jog vos galėjau paeiti; bet ži-
nojau, kad turiu visą savo knygą. Tai buvo prieš dve-
jus metus, bet ir dabar be ašarų akyse negaliu klau-
syti vaiko švilpaujant ,,Geru senu vasaros laiku” (In
the good old days of summer...”).

Turbūt pati svarbiausia Raisto pamoka XXI
amžiuje – tai emigracijos tema. Tai aktualu ne tik
Lietuvai, bet ir JAV, kur visi gyventojai yra kilę iš
kažkur kitur. Taip pat Raistas verčia mąstyti
apie tai, kaip svarbu prisiminti kenčiančius,
vargs tančius visuomenės narius, kokia svarbi to-
lerancija.

Kino filmui The Jungle – šimtas metų
Atkelta iš 1 psl.

Turbūt retas težino, kad Sinclair romanas buvo
ekranizuotas. Šiemet mes minime kino
filmo The Jungle šimtmetį. Tiesa,
pati juosta neišliko, ta-
čiau senuose doku-
mentuose bei plaka-
tuose slypi labai įdomi
istorija, apie kurią žino
net retas kinotyrininkas.

Pirmasis prodarbininkiškas 
kino filmas Amerikoje

The Jungle yra laikomas pir-
muoju prodarbininkiškos tematikos
pilnametražiu filmu. Kiek anksčiau,
1911 metais, leiboristai sukūrė filmą
ginant John ir James McNamara. Šie du
broliai 1910  m. spalio 1 d. susprogdino
spaustuvę, kurioje buvo spausdinamas Los
Angeles Times. Nelaimėje žuvo 21 darbinin-
kas. Nenuostabu, kad įvyko toks išpuolis –
mat šio laikraščio savininkas Harrison Gray
buvo aršus antileiboristas, o John McNamara
– ,,International Association of  Bridge and Structural
Workers” sekretorius, leiboristų aktyvistas. Kartu su
broliu James, eiliniu darbininku, John McNamara buvo
valdžios taikinys. Po pusmečio nusikaltėliai buvo su-
rasti ir suimti – James Detroite, o John – Indianapolyje.
1911 m. gegužės 5 d. teisme broliai
McNamara neigė savo kaltę.

Kol vyko šios bylos nagrinėji-
mas, Amerikos leiboristų sąjunga
sukūrė filmą ginant brolius McNa-
mara – A Martyr to His Cause. Tai
buvo trumpa, vos dviejų ritulių il-
gumo kino juosta. Filmo scena-
rijų parengė Arthur McMahon,
o filmą sukūrė ,,Essanay” kino
studija Čikagoje. A Martyr to
his Cause premjera įvyko 1911
m. rugsėjo 23 d. Cincinnatyje,
OH. Manoma, kad per tą
trumpą laikotarpį, kai filmas
buvo rodomas, jį pasižiūrėjo
beveik 30,000 žiūrovų.

Netikėtai 1911 m. gruo-
džio 1 d. broliai McNamara
pripažino savo kaltę. Su
teisėju pasiektas kompro-
misas: vieton gyvybės at-
ėmimo John buvo nuteistas kalėti 15
metų, o James – iki gyvos galvos. Jau kitą dieną po nuo-
sprendžio Amerikos leiboristų sąjunga nustojo rodyti
A Martyr to his Cause kino ekranuose.

Idealisto socialisto kapitalistinės iliuzijos?

Filmas apie brolius McNamara liko be didesnio at-
garsio. Amerikos leiboristų sąjunga jautė nusivylimą,
tad nenuostabu, kad organizacija nenorėjo fi-
nansuoti kito prodarbininkiško filmo ga-
mybos. Tačiau buvo ir kitaip gal-
vojančių entuziastų. Žymių
socialistų aktyvisčių
Anna Strunsky-Waalling
ir Rose Strunsky tėvas Elias
Strunsky surado rašytoją
Sinclair. Savo laiške Strunsky
rašė, kad neseniai jų bendras
draugas rašytojas Jack London
pradėjo rengti savo romano Sea
Wolf  ekranizaciją. Strunsky siūlė
Sinclair tą patį padaryti su romanu
The Jungle, užtikrindamas pilną šio
filmo gamybos finansavimą. Buvo ke-
liamos sąlygos – leisti išpirkti ekrani-
zacijos autorines teises arba pačiam
Sinclair tapti projekto dalininku.

Sinclair iškart pakvipo milijonai. Už-
dirbti pinigai suteiktų jam galimybę atsi-
duoti tik rašymui. Matydamas, kad pats
ga lės dalyvauti projekto vykdyme, Sinclair su-
tiko. Kokiomis sąlygomis – šiandien mes ne-
žinome. Faktas tik tas, kad jos patenkino rašy-

toją. Netrukus „All-Star Feature Compa-
ny” spaudoje paskelbė, jog imasi ekrani-
zuoti „Upton Sinclair veiksmingą istoriją”.

Kino studijai pavyko surinkti ge-
riausius, žinomus aktorius. Visi jie sėk-
mingai vaidino Brodvėjuje. George
Nash (pagarsėjusių spektaklių The
Gamblers, Officer 866, Panthea paži-
ba) atiteko pagrindinis Jurgio – lie-
tuvių išeivių šeimos galvos, įsi-
darbinusio Čikagos skerdyklose –
vaidmuo. Gail Kane (sukūrusi at-
mintą vaidmenį Seven Keys to
Baldpate) ekrane tapo Jurgio
Lietuvoje likusia sužadėtine,
o vėliau, Amerikoje, žmona
Ona. Kiti šios ekranizacijos
dalyviai – Robert Cum-
mins (Connor), Julia
Hunley (Elžbieta), Alice
Mark (Marija), Claren-

ce Handyside (John Dur-
ham), R. Payton Gibbs (Antanas),

Ernest Evers (Freddy Durham) buvo ži-
nomos kino žvaigždės, dalyvavę daugelyje fil-

mų. Mažesnius vaidmenis šiame filme gavo George Ir-
ving, Harold Vermilyea, Maxine Hodges, May McCabe
bei Nickelas Sinnerella. Įdomu, kad paskutiniuose epi-
zoduose nusifilmavo ir rašytojas Upton Sinclair, vai-
dindamas patį save. „All-Star Feature Corporation” va-
dovai pakvietė kino filmų pramonėje pagarsėjusį Au-
gustus E. Thomas būti ekranizacijos režisieriumi, o
George Irving ir Jack Pratt – režisieriaus padėjėjais. De-

koracijas parengė Benjamin S. Kutler ir
Margaret Mayo. Filmo prodiu-
seriai – Harry Raver, Archibald
Selwyn, pats Upton Sinclair bei
Augustus E. Thomas. Muzikinę
(pianino) palydą sukūrė Manuel
Klein.

Ar iš tikrųjų – triuškinanti
premjera?

Nors IMDb bei Wikipedia inter-
netinėse svetainėse žymima, kad fil-
mas The Jungle buvo išleistas 1914 m.
gegužės 25 d., rašytojo Upton Sinclair
fonduose Indianos universiteto Lilly
bibliotekoje išlikę dokumentai byloja,
jog premjera įvyko birželio pirmąją sa-
vaitę Brooklyne esančiame du tūkstan-
čius žiūrovų talpinančiame De Kalb kino
teatre. Visi bilietai tą savaitę buvo išpar-
duoti. Panašaus pasisekimo filmas su-
laukė ir populiariame Brodvėjaus teatre.

Anot birželio 14 d. Motion Picture World, filmas pri-
traukė tiek žiūrovų dar ir dėl to, kad kiekvienoje per-
žiūroje asmeniškai dalyvavo rašytojas Uptain Sinclair.
Tuo pačiu metu filmas buvo rodomas Newark, NJ  ir

Wilmington, DE, o netrukus ir Philadelphijoje,
Washingtone bei kituose didmiesčiuose.

Verslininkai pabūgo tokio didelio dar-
bininkų klasės susidomėjimo šiuo filmu.
Netrukus bulvarinėje spaudoje pasirodė
žinutės, tvirtinančios, jog kino pramonės
magnatai daro didelius spaudimus,
kad šis filmas nebūtų rodomas ma-
žesniuose JAV miestuose bei mies-
teliuose. Didieji ,,rykliai” pasiekė
savo – filmas provincijos beveik ne-
pasiekė. Toks filmo The Jungle
boikotas vėliau tapo geru pro-
pagandiniu įrankiu ir prieš patį
Sinclair, kuris 1934 m. kandi-
datavo į Californijos guber-
natoriaus postą. „All-Star
Film Corporation” kino
studijos dokumentai at-
skleidžia, kad filmo pla-
tinimo tinklas buvo mi-
nimalus. The Jungle,

deja, nebuvo rodomas ten,
kur iš tikrųjų būtų sulaukęs di-

džiausio atgarsio. 
Ar tai ne grubi XX cenzūra, nureipta prieš

JAV darbininkiją?



Ką galvojo recenzentai?

Moving Picture World korespon-
dentas 1914 m. birželio 14 d. numeryje
intriguojančiai apibūdino šį filmą. Jis
neatskleidė turinio, motyvuodamas
tuo, kad Sinclair romanas yra sulaukęs
pasaulinės šlovės ir „didžiosios žmoni -
jos dalies jau yra perskaitytas”. Jis tai-
pogi rašė, jog  šis veikalas yra išvers-
tas net į 17 užsienio kalbų ir visur tapo
bes tseleriu. 

Kai kurie recenzentai atkreipė dė-
mesį į filmo išradingumą. Streikuo-
jančių darbininkų eisenos iki tol nie-
kada nebuvo matomos kino ekrane.
Pirmąsyk streikų vadovai buvo pa-
vaizduoti kaip padorūs žmonės – kaip,
beje, ir pati darbininkija, kovojanti už
savo teises. Socializmas įgijo teigiamą
veidą kaip pagalbos priemonė geri-
nant visuomenės būklę. Filmo pasku-
tiniuose epizoduose matome patį ra-
šytoją Upton Sinclair, kalbantį apie
socializmo naudą.

The Kinematography and Lantern
Weekly korespondentas 1914 m. lapk-
ričio 14 d. numeryje pagyrė filmo kū-
rėjus už tai, kad jie sugebėjo demas-
kuoti kokia nebešališka yra kino pra-
monė, kai kalbama apie darbą ir pelną.
Šio žurnalo leidėjai buvo įsitikinę, jog
The Jungle kūrėjai neturėjo jokių kės-
lų įtikinėti žiūrovo socializmo gerove.
„Jei šie kadrai ir panašūs vaizdeliai at-
eityje pasirodys ekrane, – rašo šio sa-
vaitraščio korespondentas, – tai gali tu-
rėti milžinišką revoliucinį poveikį vi-
suomeniniame gyvenime”. Filmas itin
garsiai prabyla į eilinį darbininką.
Perskaitęs knygą jau gali sau pasižadė -
ti daugiau nebevalgyti konservuotų
maisto gaminių. Bet jei visa tai krau-
piai atvaizduota kino ekrane, žmonės
dar labiau susimąstys – kaip galima
val gyti tų gamintojų magnatų nuo-
dingą maistą, kai jie dar ir milžiniškus
pinigus iš to uždirba? „Jie ne tik stato
į pavojų mūsų sveikatą, bet ir sėk-
mingai žlugdo pačios žmonijos sielą”,
– savo recenziją baigia šio populia-
raus savaitraščio korespondentas.

Vienintelis žurnalistas, tikrai nei-
giamai įvertinęs filmą The Jungle buvo
pirmaujančio pramoginio savaitraš-
čio Variety recenzentas. Jis į šipulius
supylė Sinclair romano ekranizaciją,
negailestingai įspėdamas skaitytojus,
jog ,,The Jungle nėra pilnametražis
filmas apie laukinius gyvulius, bet tik
apie laukinius socialistus – dievaži, ir
to pakanka”... Recenzentas lengvabū-
diškai prognozavo, kad filmas greit
sužlugs. „Penki rituliai – o galbūt ke-
turi su puse – buvo per daug ir tiesiog
gryna kančia stebėti visa tai kino ek-
rane”, – savo piktas pastabas baigia sa-
vaitraščio Variety bendradarbis (išli-
kusi iškarpa yra be datos – R. M. L. pa-
staba).

Socialistų ir leiboristų spauda pa-
neigė Variety įspėjimą žiūrovams, tvir-
tindama, jog šis filmas iš tikrųjų yra in-
formatyvus, o savo žanru – pramoginis.
Pamatę šią juostą, darbininkai ištrūks
iš kino teatrų salių su dar didesniu en-
tuziazmu kovoti už profsąjungines ir
socializmo idėjas.

Kovoje už darbininkiją

,,Labor Film Service” įkūrėjas Jo-
seph D. Cannon buvo aršus kovotojas
už darbininkų teises. Jis aktyviai da-
lyvavo ,,Western Federation of  Mi-
ners” egzektyvų taryboje. Kiek vėliau
panašias pareigas Cannon ėjo Ameri-
kos leiboristų sąjungos angliakasių
skyriaus taryboje. Po socialistų parti-
jos vėliava 1920 m. jis net siekė New
Yorko valstijos gubernatoriaus posto. 

Cannon sužavėjo britų leiboristų

judėjimas kovoje prieš
kapitalistų valdomą kino
pramonę. Jis gyrė dar-
bininkų filmų bendrijas,
kurias steigė Didžiosios
Britanijos komunistų
partija. Prodarbininkiš-
kus filmus anglams kūrė
kino studijos Rusijoje.
Norėdamas įgyvendinti
britų pavyzdį šiame kraš-
te, Cannon su kitais lei-
boristų vadovais įsteigė ,,Labor Film
Service” New Yorko mieste. Nauja
įstaiga  iškart parėmė 500,000 darbi-
ninkų atstovaujančią ,,Central Fede-
rated Union of  New York”. Paskelbta,
kad akcijos bus pardavinėjamos po 10
dolerių. Niekas negalėjo turėti daugiau
nei 100 akcijų, o 51 proc. viso turto liko
leiboristų unijų žinioje. ,,Labor Film
Service” tikslas buvo kurti dokumen-
tinius filmus apie darbininkų gyveni-
mą angliakasyklose, lindynių kvarta-
luose, ūkiuose, geležinkelių gamyklo-
se, jų piketus. Šios įstaigos vadovai ži-
nojo, jog tuomet 50 milijonų ameri-
kiečių kas savaitę apsilankydavo kino
teatruose. Koks potencialas jiems per-
duoti darbininkų šauksmą kuriant to-
kio žanro dokumentinius filmus! Pir-
masis ,,Labor Film Service” kino žur-
nalas New York Labor Temple ekrane
pasirodė 1920 m. rugsėjo 3 d.

Cannon parašė Upton Sinclair laiš-
ką, tvirtindamas didelį šių filmų po-
veikį darbininkams. Tačiau jo tikrasis
motyvas buvo įtikinti rašytoją, kad
jis suteiktų leidimą rodyti The Jungle
– Sinclair turėjo filmo egzempliorių. Po
kelių įtikinančių telegramų Cannon
gavo filmą.

Tačiau pamačius The Jungle kino
ekrane, jo entuziazmas kiek nuslūgo.
Jis ra šo Sinclair, tvirtindamas, kad
filmas neprilygsta romanui. Tuo tarpu
1914 metais filmą matę recenzentai
beveik vienbalsiai teigė, kad kino juos-
ta žymiai vaizdžiau perduoda darbi-
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ninkijos portretą nei rašytinis kūrinys.
Cannon vėliau pateikė pluoštą pasiū -
lymų Sinclair, kaip pagerinti filmą,
nekeičiant jo filosofijos – jie aktyviai
susirašinėjo. Ar buvo prieita kažkokio
susitarimo? Išlikę dokumentai to ne-
atskleidžia.

Matyt, Cannon  savavališkai per-
dirbo  filmą, nes 1921 m. rugpjūtį Can-
non įspėjo Sinclair, kad ,,ištaisytas” va-
riantas yra paruoštas rodymui, tačiau
turinys gali užkliūti ,,National Board
of  Review” nariams. Privačioje cen-
zoriams skirtoje peržiūroje vienas iš jų
išdrožė piktą pamokslą, tvirtindamas
jog The Jungle yra pats neamerikie-
tiškiausias filmas, kada nors sukurtas!
Vien pati mintis, kad mes pakvietėm
užsieniečius čia atvykti, o paskui bau-
ginam žiūrovus vaizduodami, kokias
sąlygas jie turėjo iškęsti, yra šiurkštus
įžeidimas”.

Laikui bėgant, skirtumai buvo iš-
lyginti ir ištaisyto The Jungle filmo
premjera 1922 m. gegužės 1 d. (per
Tarp tautinę darbininkų dieną – R. M.
L. pastaba) įvyko dviejuose New Yorko
kino teatruose – ,,Fifth Avenue” bei
,,New Amsterdam”, o taipogi Newarke,
NJ.

Leiboristų spauda prognozavo, jog
ištaisytas filmo variantas bus rodo-
mas visuose darbininkų kvartaluose
esančiuose kino teatruose New Yorko,
New Jersey bei Pennsylvanijos valsti-
jose, o paskui plačiai pasklis per visą
Ameriką. Tačiau jų prognozė neišsi-
pildė. Taip, filmas peržengė trijų mi-
nėtų valstijų ribas, bet  minimaliai. ,,In-
dustrial Works of  the World” panieki-
no kinematografiją kaip įrankį auklė-
ti darbininkiją. Tuoj po The Jungle
premjeros ši organizacija savo organe
The Wobblies tvirtino, jog kelias į re-
voliuciją kino dėka netapo lengves-
nis. Sėkmė glūdi organizaciniuose pa-
matuose.

Ir darsyk Sinclair vizija tapti mi-
lijonieriumi sprogo kaip muilo burbu -
las.

Pasiduoti? Gink Dieve – ne!

1933 m. rugpjūčio 3 d. Upton Sinc-
lair parašė laišką britų kino žurnalo re-
daktoriui Rudolph P. Messel. Rašytojas
tvirtino turintis savo 1914  m. sukurto
filmo The Jungle negatyvą. Anot jo, tai
buvo itin gerai suvaidintas veikalas.
Filmą režisavo garsusis Brodvėjaus
režisierius Augustus Thomas. Laiške
Sinclair mini, jog jam pavyko išpirkti
negatyvą iš bankroto bylos vykdytojų
ir jį saugoti pas save.  Vieną  filmo eg -
zemp liorių jis pasiūlė įsigyti JAV Socia -
listų partijai. Sinclair tikisi jų teigia-
mo atsakymo. Jis taipogi mano, jog ne-
būtų bėdų su britų cenzoriais, mat tik
sukurtas šis filmas buvo rodomas ir
Anglijoje. Sinclair siūlė įsigyti filmo ko-
piją už 100 dolerių ir kuklų autorinių
teisių procentą nuo parduotų bilietų.

Atsakymo rašytojas iš brito nesu-
laukė. Tuo ir pasibaigia šio dramatiš-
ko filmo istorija. Manoma, kad vienin -
te lis išlikęs egzempliorius sudegė gais-
ro metu rašytojo Upton Sinclair na-
muose.

Už nuoširdų bendradarbiavimą tei-
kiant informaciją šiam žurnalistiniam tyri-
nėjimui, o ypač už leidimą pirmąkart  pa-
skelbti niekur nematytus filmo The Jungle
plakatus, dėkoju kole gei Erikai Dowell, In-
dianos universiteto Lilly bibliotekos direk-
toriaus padėdėjai bei visuomeninių ryšių va-
dovei. 
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Parengė Dainius Ruževičius
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Lengvosios atletikos čempionė 

Kauno S. Dariaus ir S. Girėno sta -
dione skambiu akordu baigėsi
91-as Lietuvos lengvosios atle-

tikos čempionatas, kuriame pagerintas
ne vie nas šalies rekordas. 

Sėkmė šiose varžybose lydėjo ir Či-
kagos lietuvę Eglę Staišiūnaitę. 400 m
barjerinio bėgimo rungtyje rungty-
niavusi 25-erių metų lengvaatletė pa -
siekė geriausią
Lietuvos sezono
rezultatą 400 m
barjerinio bėgimo
rungtyje – 56,79
sek. Greičiau
lengvaatletė yra
bėgusi tik kartą,
prieš dvejus me-
tus, kada įvykdė
Londono olimpi-
nių žaidynių rei-
kalavimus.

„Sportinė for-
ma dabar yra opti-
mali, jaučiuosi labai gerai. Europos
čempionate (rugpjūčio 12–17 d. – Švei -
carijoje) tikiuosi bėgti pusfinalyje, už-
imti aukštesnę vietą nei prieš dvejus
metus bei pagerinti asmeninį re kordą”,
– sakė Eglė.

Antra 400 m barjerinio bėgimo
rungtyje buvo Irma Mačiukaitė (1 min.
1,45 sek.), trečia – Aistė Dau gėlaitė (1
min. 6,05 sek.).

Moterų šuolių į aukštį rungtyje
sau priklausantį šalies rekordą vienu
centimetru pagerino Airinė Palšytė.
Trečiu bandymu ji peršoko į 198 cm
aukštį iškeltą kartelę. 

Beje, A. Palšytei Lietuvos čem pio -
natas buvo pirmos varžybos po pa -
vasarį patirtos traumos. Paskutinį

kartą šuolininkė į aukštį varžybose da-
lyvavo dar kovo mėnesį vykusiame
pasaulio uždarų patalpų čempionate. 

Toliau už Lietuvos rekordą skrie -
jo ir trišuolio varžybose pasirodžiusi
Do vilė Dzindzaletaitė. Pasaulio jauni-
mo vicečempionė antru bandymu nu-
šoko 14,26 m, o tai – 9 cm geresnis re-
zultatas nei šalies rekordas. Vis dėlto

oficialiu Lietuvos
rekordu liks 2012
metais D. Dzind-
zaletaitės pasiek-
tas rezultatas
14,17 m, kadangi
vėjas šiek tiek vir-
šijo leistiną nor-
mą (2,6 m/sek. į
nugarą). 

Aukštų rezul-
tatų netrūko ir

analogiškoje vyrų
rungtyje. Varžybų
nugalėtoju tapo

Darius Aučyna, kuris geriausiu antru
bandymu nušoko 16,55 m. Lygiai tiek,
kiek reikėjo no rint vykti į Europos
čempionatą Ciu riche. 

Geriausią sezono rezultatą Lietu -
voje pasiekė ir Europos čempionato
normatyvą pakartojo šuolininkas į
aukštį Raivydas Stanys. Europos vice -
čempionas įveikė 226 cm aukštį bei 11
cm aplenkė antrą vietą užėmu sį Adri-
jų Glebauską. Bronza atiteko Andriui
Burtiliui (205 cm).

Karštis labiausiai alino 5 000 m dis-
tancijos bėgikus. Rungties čempio nu
tapo Valdas Dopolskas (14 min. 59,02
sek.), o tarp moterų greičiausiai 5 000
m įveikė Vaida Žūsinaitė (16 min. 44,79
sek.).

Lietuvos čempione tapusi E. Staišiūnaitė
400 m barjerinio bėgimo rungtyje pasiekė
geriausią Lietuvos sezono rezultatą. 

JAV meninės gimnastikos čempionate –
lietuvaičių sėkmė

Louisville (Kentucky) vykusiame
JAV nacionaliniame meninės
gimnastikos čempionate šauniai

pasiro dė ir dvi Čikagoje gyvenančios ir
spor tuojančios lietuvaitės – Patricija
Ivanauskaitė ir Evita Griškėnas. 

Mergaitės šiose atsakingose var -
žybose parodė aukštą meist riškumą ir
sulaukė pelnyto pripažinimo. Abi spor-
tininkės savo didžiuliu darbu treni-
ruotėse pasiekė tai, ko Amerikos me-
ninės gimnastikos isto rijoje ne pavyko
laimėti nei vienai Lietuvos sportinin-
kei.

Jau septynerius metus, nuo pat
ankstyvos vaikystės su menine gim-
nastika nesiskirianti 10-etė Patricija
Ivanauskaitė 7 lygyje iškovojo bronzi-
nį apdovanojimą.

Šis Patricijos laimėjimas neatsi-
tiktinis – jaunoji sportininkė šioms var -
žyboms ruošėsi labai atsakingai, savo
sportinius įgūdžius lavindama po 2–3
kartus per dieną. Be kasdieninių tre-
niruočių, mergaitė nuo an kstyvo ryto
bėgiojo su mama ir tėčiu bei šoko ba-
letą. Visus savaitgalius P. Ivanauskai-
tė aukodavo sportui ir sa vo tikslo sie-
kimui meninės gimnastikos srityje.

P. Ivanauskaitės tėveliai net nesi-
tikėjo tokio aukšto rezultato, buvo ma -
loniai nustebinti ir iki paskutinės se-
kundės, kol jų dukra neužlipo ant pri-
zininkų pakylos, negalėjo patikėti jos
sėkme. Patricijai šis laimėjimas buvo
didžiausias jos pasiekimas sporte.

Kelyje link bronzinio apdovanoji-
mo perspektyvi meninės gimnastikos
atstovė turėjo įveikti kvalifikacines
varžybas Michigane, kur P. Ivanaus -

kaitė iškovojo antrąją vietą ir kartu su
dar septyniomis pajėgiausiomis pen kių
valstijų gimnastėmis įgijo tei sę var-
žytis JAV nacionaliniame gimnasti-
kos čempionate.

Puikiai minėtose varžybose pasi ro -
dė ir dar viena Čikagos lietuvė – 13-etė
Evita Griškėnas – ji iškovojo aukš tą sep-
tintąją vietą ir pateko į JAV nacionali-
nę jaunių komandą, kuri atstovaus
JAV tarptautinėse me ninės gimnasti-
kos varžybose.

Po 6 valandas kasdien nesi ski -
rian ti su gimnastika, Evita jau 3 me tus
yra 3-io regiono čempionė ir šį kar tą pa-
teisino savo aukštą meistriš kumą at-
likdama įvairius gimnastikos elemen-
tus. Lietuvaitė pasirodė labai gerai, nei
karto nepametusi nė vieno įrankio
per visas savo gimnastikos užduotis.

Teisę varžytis su pajėgiausiomis
JAV 10-ojo lygio gimnastėmis E. Griš -
kėnas užsitikrino po kvalifikacinių
var žybų birželio mėnesį New Yorke.

Beje, Evitos šeima taip pat akty vūs
sportininkai: mama Olga yra daug-
kartinė fitneso ir aerobikos var žybų
prizininkė, o tėtis Sigitas – du kart pa-
saulio fitneso čempionas.

Abejoms JAV nacionaliniame gim-
nastikos čempionate didelio pripaži-
nimo sulaukusioms mergaitėms gim-
nastika reiškia viską. „Tokia mei lė
šiam sportui mus, tėvus, skatina dar
daugiau stengtis dėl savo vai kų, ypa-
tingai, kai matome nuosta bius rezul-
tatus. Kasdieniniai vežiojimai į šiau-
rinėje Čikagos dalyje esantį gimnasti-
kos klubą atima labai daug laiko, bet
matant mergaičių didžiules pastan-
gas, visi sunkumai nublanksta”, – sako
Patricijos ir Evitos tėveliai. 

P. Ivanauskaitė ir E. Griškėnas
sportinių aukštumų siekia pas pripa-
ž in tą trenerę Oleną Vitričenko – 1996
metų Atlantos olimpinių žaidynių me-
ninės gimnastikos bronzos medali-
ninkę, kuri yra iško vojusi 9 Pasaulio ir
12 Europos čempionatų medalių.

Surengti „Eurobasket 2015” 
siekia aštuonios šalys

Po traumos atsigavęs D. Rose
– geresnis nei anksčiau

Surengti 2015 metų Europos vyrų
krepšinio čempionatą – „Euro-
Basket 2015” – siekia rekordiškai

daug – aštuo nios – Senojo žemyno vals-
tybės. Realių kandidatų gretose – Kroa -
tija, Suomija, Prancūzija, Vokietija,
Izrae lis, Latvija, Lenkija bei Turkija.

Tai didžiausias pageidaujančiųjų
surengti čempionatą šalių skaičius po
2002 metų, kuomet „FIBA-Europe” at-
siskyrė nuo pasaulinės FIBA.

Birželio viduryje naujai išrinkta
„FIBA-Europe” valdyba galutinai ap -
sisprendė, jog dėl nestabilios politi nės
bei ekonominės situacijos Ukrai noje
2015 metų Europos vyrų krep šinio

čempionatas turi būti perkeltas į kitą
valstybę. Iš pradžių savo norus su-
rengti „Eurobasket 2015” pareiškė 16
Europos šalių, tačiau iki liepos pa -
baigos savo ketinimus oficialiai pa -
tvirtino perpus mažiau valstybių.

Oficialias išvadas dėl kandidatų
„FIBA-Europe” įsipareigojo pa teik ti
rugpjūčio pabaigoje. Galutinis spren -
dimas dėl „EuroBasket 2015” čempio -
nato organizavimo bus priimtas ne -
eiliniame „FIBA-Europe” val dy bos po-
sėdyje rugsėjo mėnesį.

Ateinančių metų Europos vyrų
krepšinio čempionatas vyks rugsėjo
5–20 dienomis.

Dvi rimtas kelio traumas patyręs
„Chicago Bulls” gynėjas Der-
rick Rose tikina, kad pasitiki sa-

vimi ir jau yra pasirengęs užčiaupti
kritikus ir sugrįžti į aikštę.

Per pastaruosius du sezonus 25
metų 191 cm ūgio krepšininkas su -
žaidė vos 10 rungtynių. 2012-aisiais jį
sustabdė trūkę kairiojo kelio kryž mi -
niai raiščiai, o po metų plyšo dešinio-
jo kelio meniskas. Tačiau, regis, krep -
šininkas grįžta į aikštę. Krep ši nin kas
su JAV rinktine rengisi pa saulio krep-
šinio čempionatui.

Paklaustas, kada mano galįs pa -
siekti buvusį lygį, krepšininkas ne-

dvejojo: „Nesijaudinu. Mano pasitikė -
jimas savimi yra didžiulis ir tai jūs pa-
matysite šiemet. Mano pasitikėjimas
savimi veržiasi per lubas.”

Nuo lapkričio 22 dienos nežaidęs
gynėjas patikino, kad po pirmosios
JAV rinktinės treniruotės nejuto jo kio
kelio skausmo. Rinktinės treneris Mike
Krzyzewski po treniruotės sakė, kad
buvo patenkintas tuo, kaip D. Rose at-
rodė aikštėje. „Buvau dide liame paki-
lime, kai stebėjau jį. Jis geresnis, nei
bu vo prieš ketverius me tus. Tuomet
jam buvo 21-eri ir tai buvo tik jo kar-
jeros pradžia. Krepšininkas yra puikios
fizinės formos. Seniai toks nebuvo.”

E. Griškėnas iškovojo aukštą septintąją
vietą ir pateko į JAV nacionalinę jaunių
komandą, kuri atstovaus JAV tarptautinė-
se meninės gimnastikos varžybose.

P. Ivanauskaitei šis laimėjimas buvo didžiau -
sias jos sportinėje karjeroje.
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nių pirmi ninkų suvažiavimas įvyko
Londone 1952 m., tačiau Vokietija buvo
patogioje vie toje – centre. Organizuo-
tos bendruomenės gausa ir tvarkingas
praktiškumas taip pat stiprino pa-
gundas čia dažniau susirinkti. Miun-
chenas dėl įvairių priežasčių pamažu
darėsi ir tarptautiškai svarbia vieta,
ypač kai čia įsikūrė Laisvosios Euro pos
radijo redakcijos. Kiti kontinentinės
Europos kraštai buvo mažiau gausių
bet labai išraiškingų bendruomenių
namai. Italijai savotišką kvapą suteikė
egzilinės Lietuvos diplomatinės tar-
nybos šefo Stasio Lozoraičio šeimos ap-
linka, milžiniška diplomatinė patirtis
ir pasišventimas, kuris išliko ir vaikų
– Stasio ir Kazio Lozo raičių lietuviškos
diplomatinės veiklos priesakais. Vati-
kanas ir katalikiškoji inte ligentija
buvo labai svarbus faktorius, daręs įta-
ką išeivių gyvenimui. Ne tik Roma, bet
ir Piza, Turinas žinojo lietuvių suma-
nymus. Negausios išeivių bendruo-
menės pajėgumą stiprino kunigų ir vie-
nuolijų sumanumas. Saleziečių ordino

narių dėka ir padedant BALF 1945 m.
Pizoje atsirado lietuvių studentų ko-
legija, o 1952 m. Cas telnuovo Don Bos-
co miestelyje atvėrė duris lietuvių
gimnazija, šalia jos įsikūrė spaustuvė,
lietuviškos literatūros leidykla. Kelis
dešimtmečius saleziečių lietuviška
gimnazija (greta Vasario 16-osios Vo-
kietijoje) buvo viena svarbiausių lie-
tuvių pa saulio švietimo įstaigų. Joje
1952–1961 m. mokėsi per 200 lietuvių
jaunuolių iš viso pasaulio406. Ypač po-
puliari ji buvo Pietų Amerikos lietuvių
bendruomenėse. 

Vatikane ir šalia jo buvo gana
daug apsišvietusių ir patriotiškai nu-
siteikusių klero atstovų. Šv. Kazimie-
ro kolegija Romoje greta Lietuvos dip-
lomatinės tarnybos buvo ypatingai
svarbi lietuviškumo palaikymo sąlyga.
Per Vatikano radiją sklidęs lietuviškas
žodis ilgainiui pasidarė neatskiriama
lietuvių orientacijos pa saulyje aplin-

Vakarų Vokietija buvo šalis čia
pat prie geležinės uždangos.
Tai buvo ir neri mą kėlusi ap-

linkybė, ir artimumo okupuotai Lie-
tuvai jausmus lėmusi aplinkybė. Nuo-
latinis bandymas suprasti, kaip so-
vietų režimo sąlygomis keičiasi pro-
tėvių ir tėvų gimtoji žemė, žymėjo iš-
tisus dešimtmečius. Nenuostabu, kad
po 1970 ųjų į Vakarus ištrūkę Lietuvos
disidentai čia pirmiausiai sulaukdavo
pagalbos ir dėmesio. Neatsitiktinai ir
ELSS programose atsirasdavo prane-
šėjai ir pokal bininkai kaip Aleksand-
ras Štromas ir Tomas Venclova, po 1977
m. Londone įvy kusio renginio pa-
skelbę labai svarbią knygelę Politinė
sąmonė Lietuvoje ir joje atsispindinčios
krašto ateities vizijos404. Europos lie-
tuvių organizacinės veiklos formos
pasirodė labai gyvybingos, adekva-
čios susiklosčiusių emigracijos sąlygų
atžvilgiu ir geriausiai išlaikė epochos
egzaminus. Kai pradėjo brėkšti Lie-
tuvos atgimimo aušra, tai įgavo pa-
pildomą svarbą. Geriausias simbolinis
šios veiklos vaisius buvo 1989 m. Got-
lando saloje (Švedijoje) surengta 36-oji
ELSS, kurioje pirmąsyk legaliai da-
lyvavo Lietuvos politinių grupių at-
stovai būtent čia pasirašę deklaraciją
apie visų tautinių jėgų siekį atkurti ne-
priklausomą Lietuvos valstybę. 

Plačios vaizduotės filosofas ir idė-
jų istorikas Leonidas Donskis savo
esė yra išsky ręs šią Baltijos jūros salą
lietuvių pasaulio horizonte:

Lietuviškas Gotlandas siejasi pir-
miausia su jame daug metų gyvenusiu
lietuvių išeivijos veikėju, Lietuvos gink-
luoto pasipriešinimo dalyviu, buvusiu
Švedijos lietu vių bendruomenės pir-
mininku, architektu Jonu Pajauju. Bet
būta ir įvykio, kuris su Gotlandu susi-
eja Lietuvos Nepriklausomybę ir jos
bylą. Tai Gotlando komuni katas, pa-
rengtas ir pasirašytas 1989 m. rugpjū-
čio 6 dieną.(...)

Žinant, kad Lietuvos disidentai ir
išeivijos organizacijos vengė bet kokių
bendrų pareiškimų su Lietuvos kom-
partijos atstovais, Gotlando komuni-
katas iškyla, kaip pačių svarbiausių
ano meto lietuvių politinių jėgų susi-
tarimo šaliai esminiu klau simu ženk-
las. Ženklas, neabejotinai priartinęs
1990 metų kovo 11 dieną.405

Vokietija buvo dažno visų Europos
kraštų lietuvių bendruomenių atstovų
su sitikimo vieta. Tiesa, pirmasis PLB
Europos kraštų lietuvių bendruome-

KARKLO DIEGAS
lietuvių pasaulio istorija

EGIDIJUS ALEKSANDRAVIČIUS
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773-847-7747 * www.mutualfederalbank.com

Stephen M. Oksas, President

Patarnaujam Čikagos ir apylinkių lietuviams daugiau kaip 100 metų.

Namams paskolos, apdraustos sâskaitos

kybė, o tolima Roma gal net jautėsi ar-
čiau Lietuvos nei geografiškai arti bu-
vusios Vakarų šalys. Istoriko kunigo
Pauliaus Rabikausko tyrinėjimai Va -
tikano archyve, kuris tarsi mokslo pi-
ligrimystės vieta buvo svarbus visiems
vidu rinių ir naujųjų amžių istorikams
pasaulyje, neleido ištrinti Lietuvos iš
tarptau tinės atminties net tada, kai po-
litiniuose Europos žemėlapiuose jos jau
nebebuvo. Italija, Roma ir kitos Vaka-
rų Europos šalys tapo erdve, kurioje at-
gijo Lietuvių katalikų mokslo akade-
mija, ilgus dešimtmečius buvusi labai
svarbia lietuviškos humanistikos puo-
selėjimo įstaiga.

Šveicarijos lietuvių bendruome nė
(kaip ir Italijoje) labai priklausė nuo to,
kad čia gyveno ir dirbo kitos egzilinės
diplomatijos autoritetai. Šalis, kurioje
veikė Jungtinių Tautų Organizacija,
buvo labai svarbi vieta po saule, kur
diplomatija turėjo ypatingą reikšmę.
Prie to, kad Šveicarija išliko šalimi,
kuri viešai skelbė nepripažįstanti Bal-
tijos šalių sovietinės okupacijos, tam
tikra prasme prisidėjo ir lietuvių išei-
vių diplomatija. Iš negausios ben-
druomenės narių Alpių šalyje labai aiš-
kiai išsiskyrė katalikų kunigai lietu-
viai, kurie pasižymėjo tiek savoje, tiek
vie tinių šveicarų aplinkoje. Kaip ir
Italijoje, šioje šalyje po karo gyvavo ir
nedidelės DP stovyklos, kuriose glau-
dėsi lietuviai pabėgėliai. Šveicarijos
Iverdono DP sto vyklos lietuviai išsi-
skyrė savo aktyvumu. Dalis jų po DP
išsisklai dymo įsikūrė laikinojo prie-
globsčio šalyse.

Šalia šių nedidelių, aktyvių Va -
karų Europos lietuvių bendruomenių
veiklos labai spalvingai iškyla lie -
tuviški Švedijos peizažai. Čia gal net
dar labiau nei Vo kietijoje ir Prancūzi-
joje atpūsdavo vėjai iš pavergtos ir ko-
vojančios Lietuvos. Ke lis pokario re-
zistencijos metus per Švediją vedė ke-
liai į Vakarus, o kai kada ir atgalios į
Lietuvą. Čia jautėsi ir visi sovietų ag-
resijos pavojai, ir švedų valdžios ne-
nuoseklumai: tai ji po karo ryžosi ati-
duoti į sovietų nagus šimtus estų, lat-
vių ir lietuvių, atsidūrusių tarp vo-
kiečių karo belaisvių. Net ir tos ne-
malonės nepri vertė tokių lietuvių re-
zistencijos ir išeivijos veikėjų kaip ar-
chitektas Jonas Pajaujis ar etnologijos
profesorius Juozas Lingis pakeisti ap-
sisprendimą ir įsikurti šioje Skandi-
navijos šalyje. J. Pajaujis buvo tas
kantrus ir užsispyręs Europos lietuvių
veikėjas, kurio dėka Gotlandas tapo ne
tik artimiausia gimtinei žemė, bet ir
lem tingos 1989-ųjų Europos lietuviš-
kųjų studijų savaitės vieta.

Po II pasaulinio karo kontinenti-
nėje Europoje lietuvių bendruomenės
kūrėsi panašiomis sąlygomis. Tai lėmė
aplinkybė, jog senųjų išeivių organi-
zacijų čia iš esmės nebuvo. Tai nereiš-
kia, kad nebuvo anksčiau įsikūrusių
lietuvių, bet tai, kad nebuvo organi-
zuoto darbo tradicijos. Vokietija, Itali-
ja, Šveicarija, Prancūzija, Belgija ir
prieš karą atrodė lietuvių erdvėlai-
kiui artimos šalys. Čia ilgiau ar trum-
piau pa buvo dešimtys studentų, meno
žmonių ir net verslininkų, tačiau ma-
sinės uždarbio emigracijos pėdsakai
nebuvo giliai įspausti, o kokios nors
bendruomeninės veiklos, su kuria būtų
tekę taip, kaip Jungtinėse Amerikos
Valstijose konkuruoti PLB kū rėjams,
nebuvo. 

404. Štromas, Aleksandras. Politinė sąmonė Lietu -
voje ir joje atsispindinčios krašto ateities vizijos. Lon -
donas, Nida, 1980.

405. Donskis, Leonidas. 99 Baltijos istorijos. Klai -
pėda, Druka, 2009, p. 118.

406. Saleziečiai, Lietuvių enciklopedija, t. 26, Bos -
tonas, 1961, p. 342.

V. K. Jonyno parodos plakatas Paryžiuje.
1949 m. liepa

Folkloro grupė Sorbonos universitete, vad.
A. Mončys. 1950–1960 m.
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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

CHIRURGAI

VIDAUS LIGOS 

BENDRA PRAKTIKA 

ODOS LIG� 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

AKI� 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

AUS�, NOSIES, GERKL�S 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 3www.SkyTRIP.nET
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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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

PARDAVIMAS IR TAISYMAS
MIGLINAS TV

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

PASLAUGoS

Apsilankykite 

„DRAUGO” 
internetinėje svetainėje 

www.draugas.org

Apsilankykite ,,draugo” tinklalapyje
www.draugas.org

DRAUGAS
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® 

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

DANT� 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

Advokatas
GinTARAS P. ČePĖnAS

6436 S. Pulaski Rd., 
Chicago, IL 60629

Tel. 773-582-4500
Valandos pagal susitarimą

AdVoKATAi

ReAL eSTATe

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

siu. Tel. 630-340-9604

,,draugo” sudoku nr. 82
atsakymus atsiuntė: 

Mečys Šilkaitis, Seminole, FL
danguolė Mackevičienė, Palos Hills, IL

ona Rušėnienė, Palos Hills, IL
Bronė Čiunkienė, Warren, MI

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 dar-
bo su gyvenimu. Didelė darbo patirtis, mi-
nimali anglų kalba, nevairuoja. Gali pa-
keisti savaitgaliais. 
Tel. 773-940-5264

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

� 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, medikė, pasišventusi ligonių
ir senų žmonių priežiūrai, patyrusi, sąži-
ninga ir atjaučianti, ieško darbo. Vairuo-
ja, turi automobilį, JAV pilietė. Gali dirb-
ti ir su gyvenimu Čikagoje ir jos prie-
miesčiuose. Tel. 773-330-0092.

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

� Moteris ieško senelių priežiūros darbo.
Vairuoja, kalba lietuviškai, angliškai, ru-
siškai, lenkiškai. 
Tel. 773-387-7232. Keller Williams Realty 

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

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

Aušra�kriščiūnaitė�Padalino
Broker/savininkė

Kalbame lietuviškai, ispaniškai, angliškai

Patirtis – daugiau nei
25-eri metai

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

Prenumeruokite sau,
savo vaikams, 

draugams,
vaikaičiams! 

Vardas, pavardė _______________________________________________

Adresas _____________________________________________________

Miestas, Valstija Zip ____________________________________________________

El. paštas ____________________________________________________________

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

TIK

$35
pirmiems
metams

DRAUGAS NEWS
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sPYGLiAi,  DYGLiAi

MEČYS Š ILKAIT IS

PRISIMINIMAI

Kažkur Čikagoj, prie Lemonto
Saulutei leidžiantis lėtai
Slaugos namuose ant suolelio
Patyliai kalbas du draugai.

Šiek tiek palinkę, su lazdelėm
Plaukų belikę tik keli
Nors dar jų mintys gana aštrios
Bet dantys  pirktiniai visi.

Prisimena dienas praleistas
Dažnus vakarus su svečiais
Kai gėrė, šoko ir dainavo
Grįždavo namo paryčiais.

Kiek tų balių, baliukų būta
Švenčių visokių begalės
O savaitės gale, dažniausiai,
Pilnutėlės buvo salės. 

Ar tai būtų Jaunimo centras,
Tautininkų jaukūs namai,  
Ar Šaulių salė, Pakšto baras 
Ar didelių namų rūsiai.

Ir garsūs inžinierių baliai
Pačiame miesto vidury
Vyriškiai vilkos juodus frakus
Su „plaštakėmis” pasmakry.

O tos ponios kaip tikros damos
Ilgom suknėm lig grindų
Blizgėjo vien žiedai ant  pirštų
Ir su karatais, ir be jų   

Galybės laikraščių, žurnalų
Knygų išleisdavo šimtais
Ir visad trūkdavo to laiko
Vien juos perversti vakarais.

O kiek buvo politikuota
Visais, visokiais  klausimais
Ir bendruomenė, ir reorgai
Gąsdino netgi su teismais.

Kiek draugijų, junginių, grupių
Kiek rinkom kiekvienai vadų
Ir per minėjimus ar šventes
Klausėmės jų ilgų kalbų.

Marquette Parkas jau pasikeitęs
Daug  nepažįstamų veidų
Visa apylinkė išretėjo
Taip, kaip ir daugelis kitų.

Dabar gyvenam naujam amžiuj
Užvaldo viską technika
Kam vargti, rūpintis, planuoti
Kai viskas yra po ranka.

Ir sėdi draugai ant suolelio
Ašaros rieda nuo veidų
Norėtųs’ taip išsikalbėti
Bet nėra jau senų draugų.

R.  JOHN RAPŠYS

VELNIAS

Sėjau rūtą, sėjau mėtą,
Mačiau velnią neregėtą.
Jo galva kaip jaučio storo,
Vietoj ragų – žnyplės voro.

Iš burnos – liepsnos liežuviai,
Baidosi net ir lietuviai.
Kūnas pilkas, ištisinis,
Pagalvotum, kad banginis.

Bet tos kojos – tikro smako,
Ką užmynė, tas apako.
Vietoj uodegos – gyvatės,
Visad pešasi, kaip katės.

Pilies kuore įsitaisęs,
Daržą musmirių užveisęs.
Grįžtant mergoms iš laukų,
Velnias tempia už kasų.

Ką jis daro su mergoms –
Mįslė liks kitoms kartoms.

RADŽIVANA

Radživana, širdis mano,
Tu atrodai kaip lėlė,
Šilkais, auksu pasipuošus –
Tikra Indijos duktė.

Mūsų meilė karšta buvo,
Bet tik laiko per mažai,
Mane vis Čikaga šaukia,
Tau gi – Indija namai.

Šokdama dievų šventykloj
Prisiminsi gal mane,
Aš pakrantėj Mičigano,
Kelsiu taurę už tave.

Būk sveika, tu vaidilute,
Tolimos šalies rytų,
Kad nirvaną tau suteiktų,
Paprašysiu aš dievų. 

REDAKTORĖ

Ramunė, redaktorė „Draugo”,
Negali gyventi be slaugo.
Kai ji redaguoja,
Jis ją masažuoja,
Nuo riešų mėšlungio apsaugo.

j

Aš poetas – tą žinau,
Ką galiu, tą parašau.
Jei kas nori ko mandriau,
Teparašo dar geriau!

Kūrybingi naujadarai
ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS

Nežinau iš kur atkeliavo, bet savo temų rašiniams aplanke radau visą
eilę naujadarų. Laikas su jais susipa žinti ir žinoma, nusišypsoti. Tik
kai kuriuos riebesnius naujadarus teko atidėti į šalį. Tikrai įdomi yra
ta mū sų lietuvių  kalba. Ją toliau turtina kūrybingi naujadarai. 

Akiratis – mėlynė po akimi.
Algoritmas – reguliarus algų mo kėjimas.
Baidarės – vyrus atbaidančios mer ginos.
Baliavoti – braidyti po balas.
Balionas – vaikščiojantis iš ba liaus į balių.
Barometras – prietaisas, rodantis atstumą iki arti-
miausio baro.
Baseinas – einantis basomis.
Čiaupas – užpykęs ir su niekuo nesikal-
bantis žmogus.
Galvosūkis – alkoholinis gėrimas.
Ilgaplaukė – ilgų distancijų plau kikė.
Javai – JAV gyventojai.
Kailiadirbys – perpykęs tėvas.
Karvedys – piemuo.
Kelnaitės – merginos iš Vokie ti jos Koln miesto.
Kibernetika – mokslas apie ber nų kibinimą.
Lašiniai – vaistai, naudojami la šais.
Metrikacija – matavimas me trais.
Minimalistė – nešiojanti mini.
Nelabasis – kuris nesilabina.
Paleistuvis – vandentiekio čiaupas.
Pataikūnas – taiklus šaulys.
Pelėda – katinas.
Peleninė – Pelenės gyvenamoji vieta.
Persodinti – perkelti į kitą kalėji mą.
Pirštinės – peršamos merginos.
Plaukioti – rankioti plaukus. 
Prometėjas – netaiklus krepši nin  kas.
Pupsėti – sėti pupas. 
Runkelis – lenktynėms skirtas ke lias.
Rusenti – kalbėti rusiškai.
Sakai – kalbininkai.
Sausainis – blaivininkas.
Seklyčia – seklių įstaiga.
Sionizmas – lakstymas paskui sijonus.
Siurblynė – kokteilių baras.
Sodinukas – už grotų pasodintas pilietis.
Spyruoklė – neapjodyta kumelė.
Sumuštinis – sumuštas žmogus.
Suvestinė – piršlybos.
Svyruoklis – vėlai sugrįžęs vyre lis.
Tankinė – vieta kur daug tankų.
Tekintojas – piršlys.
Tinklininkas – žvejys.
Vadovėlis – nedidelės įstaigos va dovas.
Vartalioti – versti iš užsienio kal bų.
Velnias – kuris veltinius velia.
Vienoda – labai liesa moteris.
Virusologija – mokslas apie vy rus.
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• Patogioje vietoje tarp Čikagos ir Lemonto
• 10 minučių nuo Šv. Kazimiero lietuvių kapinių

11028 S. Southwest Hwy.
Palos Hills, illinois

(708) 974-4410

Palos-Gaidas
FUNERAL HOME

PeTKUS & Son
FUneRAL diReCToRS 

SUMMIT, 7300 W. ARCHER AVE. 

CiCeRo, 5940 W. 35 ST.

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

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

www.draugas.org/mirties.html

PADĖKA
A † A

PILYPAS NARUTIS
Po ilgos ir sunkios ligos, 2014 m. birželio 7 d., sulaukęs 94 me -

tų iškeliavo į Amžinybę a. a. Pilypas Narutis, skyręs savo gy -
veni mą Lietuvos laisvės kovai ir lietuvybės išlaikymui.

Palaidotas Šv. Kazimiero kapinėse, Čikagoje.
Ypatingą padėką reiškiame klebonui kun. Jauniui Kepšui,

kun. Gediminui Keršiui už atnašautas šv. Mišias, pamokslą, pa -
ly dėji mą į kapines, šv. Rožinio maldas koplyčioje.

Labai dėkingi Juozui Polikaičiui už pravestą atsisveikinimą,
konsului M. Gudynui už tartą užuojautą ir perskaitytą buvusio
prez. Valdo Adamkaus prasmingą užuojautą.

Ačiū dr. Augustinui Idzeliui už prisimintą istorinį a. a. Pilypo
Naručio gyvenimo tarpsnį 1941 m. sukilimo eigoje, Stasei Peter -
sonienei ir dr. Algiui Norvilai už prisiminimus plačioje visuo -
meninėje veikloje, dr. Rožei Šomkaitei už mirties pranešimą per
Lietuvos radijo su žurn. Vidmantu Valiušaičiu ir dr. A. Idzeliu.

Dėkojame sol. A. Barniškiui, smuikininkei, vargonininkei už
dvasinį pakėlimą giesmėmis.

Dėkojame A. Dundzilai už „Requiem” „Tėviškės žiburiuose”.
Jaudina Lietuvos ateitininkų prisidėjimas išlydint į Amžiny -

bę a. a. Pilypą Narutį šv. Mišiomis, savo maldomis ir užuojauto-
mis.

Gili padėka visiems, siunčiant aukas šv. Mišioms, gėles, au -
kas Ateitininkų Šalpos fondui bei išreiškusiems užuojautas
„Drauge” ir asmeniškai, apsilankiusiems koplyčioje ir kapinėse.

Visiems, visiems, nuoširdus ačiū.

Nuliūdusi Naručių šeima

Stuttgarto brangų prietelių inž. PILYPĄ NARUTĮ
į jau kų Viešpaties prieglobstį bus su džiaugsmu su -
tikusios mok. Elena Vyšniauskienė su mamyte Petro -
nėle Andziuliene.

Jų vardu gili užuojauta šioj pusėj slenksčio liku -
siems žmonai ELVYRAI, vaikams VYTAUTUI, RA-
SELEI, DAINELEI ir visiems jų artimiesiems.

Regina Malcanaitė Petrauskienė

A † A
HENRIKAS ŽIDONIS

Mirė 2014 m. rugpjūčio 6 d., LaGrange, IL.
Gimė 1923 m. vasario 22 d. Lietuvoje, Panevėžyje.
Gyveno LaGrange Park, IL.
Nuliūdę liko: žmona Eleonora Račkauskaitė Židonienė;

duk tė Annie Žilinskaitė; duktė Julie Žilinskaitė Tamason,
anūkė Nicole Antoinette Tamason; dvi seserys Genovaitė
Maldėnienė su šeima ir Liolė Kazlauskienė su šeima.

Velionis pašarvotas šeštadienį, rugpjūčio 9 d. nuo 9 val. r. iki
10 val. ryto Švč. M. Marijos Gimimo bažnyčioje, kurioje 10 val.
ryto bus aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių a. a. Henrikas bus
palaidotas Šv. Kazimiero kapinėse.

Nuoširdžiai kviečiame visus artimuosius, draugus ir pažįs-
tamus dalyvauti laidotuvėse.

Giliai liūdinti šeima

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

A † A
JŪRA ORILLION
(DIDŽBALYTĖ)

Staiga mirė 2014 m. rugpjūčio 5 d., vakare namuose, sulauku-
si 81 metų.

Gyveno Bloomingdale, Illinois.
Gimė Lietuvoje, Šakių rajone.
Nuliūdę liko: vyras John (Jack), sūnus John, dukros Julie su

vyru Larry,  Donna, Linda ir Susan su vyru Roy, devyni vaikai -
čiai ir du provaikaičiai, brolis Adomas su žmona Regina, sesuo
Ona Stoškus, sesuo Vida su vyru Algiu Bendoraičiu. 

Jūra priklausė Lietuvos Dukterų draugijai, Lietuvių
Bendruo menei ir apylinkės organizacijoms. Buvo skautė.

Velionė bus palaidota pirmadienį, rugpjūčio 11 d. Queen of
Heav en kapinėse, Hillside, Illinois.

Laidotuvės privačios.
Prašome prisiminti Jūrą maldoje.

Liūdinti šeima

Kodėl žydai ir vėl bėga
Atkelta iš 3 psl.

Tačiau labiausiai nerimą kelian tis
šios bylos faktas yra tas, kad pagrobi-
me ir nužudyme dalyvavo 28 asme-
nys, o be to, nemaža dalis namo, kuria -
me vyko egzekucija, gyventojų žinojo,
kas vyksta, tačiau tylėjo. „Ilan Halimi
nužudymas buvo pirmoji žmogžudys-
tė, kai žydas nužudomas dėl to, kad yra
žydas. Nusikaltėlių prietarai ir ne-
žmoniškumas kelia pasibaisėjimą. Neį-
tikėtina, kad per 24 dienas, kai jis
buvo kalinamas ir kankinamas, niekas
nė nesvarstė galimybės anonimiškai
paskambinti policijai”, – teigė Prancū -
zijos žydų institucijų atstovaujamo-
sios tarybos pre zidentas Roger Cu-
kierman.

Daugelis dėl neapykantos kursty-
mo kaltina prieštaringai vertinamą
komiką Dieudeonne, kuris sukūrė iš-
virkščią nacistinio pasisveikinimo ges-
tą. Socialinė žiniasklaida yra pil na
nuotraukų, kur šio komiko sekėjai de-
monstruoja šį saliutą prie sinagogų,
Holokausto memorialų, mo kyk los Tou-
louse, kur buvo nužudyti trys žydų
mokiniai ir mokytojas, o taip pat ir
Aušvico vartų. Pats Dieu donne nei-
gia, kad gestas yra antise mitinis ir aiš-
kina, jog tai yra „išsilaisvinimo nuo
vergijos” ženklas.

Dabar prie antisemitizmo bangos

kilimo prisideda ir karai Sirijoje bei
Irake. Prancūzijos vyriausybė prog-
nozuoja, kad Sirijoje kaunasi 800 dži-
hadistų iš Prancūzijos. Ten taip pat yra
keli šimtai britų. Tarp šių džiha distų
buvo ir Mehdi Nemmouche, kuris kal-
tinamas dėl išpuolio Briu selio žydų
muziejuje. Prancūzijos policija pas jį
rado „Kalašnikov” automatą ir pistole -
tą – ginklus, kurie, kaip manoma, buvo
panaudoti per išpuolį.

Be ginklų buvo rasta ir balta pa-
klodė, ant kurios buvo užrašytas ISIS
vardas (Islamiškoji valstybė Irake ir Le-
vante). Ši teroristinė grupuotė už grobė
plačias teritorijas Irake. R. Cukier-
man teigia, kad džihadiszmas jau tapo
naujuoju nacizmu. „Žydai Prancūzijoje
ar Belgijoje yra žudomi dėl to, kad jie
yra žydai. Tai verčia žmones galvoti
apie išvykimą iš Prancūzijos”, – teigia
R. Cukier man.

2011 ir 2012 metais į Izraelį emig-
ravo 2 tūkst. Prancūzijos žydų. 2013-ai-
siais,  po išpuolio Toulouse, šis skai čius
jau siekė 3 289. R. Cukier man teigia ma-
nąs, jog šįmet į Izraelį išvykusių Pran-
cūzijos žydų skaičius sieks 5–6 tūkst.

Pagal „Newsweek” parengė 
Donatas Puslys
Bernardinai.lt
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Išskirtiniai pokalbiai – kitos savaitės ,,Drauge”!
Rusijos agresija, informaciniai karai ir šnipų intrigos. Išskirtinis ,,Draugo” ko-
respondento G. Visocko pokalbis su garsiu britų apžvalgininku, politikos žino-
vu, „The Economist” redaktoriumi Edward Lucas. 

Kaip prieš 25 metus gimė tai, kas iš pradžių atrodė neįmanoma – Baltijos
kelias. Su tuometine jo koordinatore Angonita Rupšyte kalbėjosi mūsų žurna-
listas Vitalius Zaikauskas. 

Tai tik dvi iš daugelio temų, kurias siūlome jums kitos savaitės antradie-
nio ir ketvirtadienio laidose. Neapsiribokite tik šeštadienio ,,Draugu – skaity-
kite laikraštį visą!

Prieinamiausias ir ekonomiškiausias būdas – 
internetinė (PDF atsispaudinamųjų 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.

Kęstutis Sušinskas, gyvenantis Lemont, IL, tapo
„Draugo” garbės prenumeratoriumi. Šį skaitytoją

„Draugas” lankys dar vienerius me tus. Nuoširdžiai
dėkojame už tai, kad mus skaitote ir sveikiname

tapus garbės prenumeratoriumi.

Jurgis Lukaitis, gyvenantis
Ames, iA, tapo „Draugo” garbės

prenumeratoriumi. Šį skaitytoją
„Draugas” lankys dar vienerius me -

tus. Nuoširdžiai dėkojame už tai, kad
mus skaitote ir sveikiname tapus gar-

bės prenumeratoriumi.

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

� Primename, kad rugpjūčio mėnesį šešta-
dieninė ,,Draugo” laida jus pasiekia be priedo
,,Kultūra”.

� Kvie čiame visus į tarptautinį krep šinio
turnyrą, kuriame žais ne tik Čikagos lietuvių
krepšinio lygos (ČLKL) geriausios komandos,
bet ir iš Vilniaus atvažiavusi Š. Marčiu lio nio
krepšinio mokyklos U–18 komanda. Nepra-
leiskite šios progos susitikti ir su legendiniu
Lietuvos krep ši nin  ku Šarūnu Marčiulioniu!
Pats Š. Marčiulionis žada atvykti į turnyro fi-
nalą, kuris vyks rugpjūčio 10 d., sekmadienį,
PLC Riškus salėje.

� JAV LB Lemonto apylinkės Socialinių rei-
kalų skyrius trečiadienį, rugpjūčio 13 d., 1
val. p. p. kviečia visus į PLC Lemonte skai-
tyklą, kur matysime  filmą ,,Šiluva”.

� Lietuvių Fondas kviečia jus į ypa  tingą va-

karonę su Algirdu Kauš pėdu! Rugpjūčio 22
d., sekmadienį, Lietuvių dailės muziejuje,
PLC. Pra džia – 6:30 val. v. LF nariams įėji-
mas ne mokamai, visiems kitiems – auka.
Daugiau  informacijos el. paštu: admin@lith-
fund.org arba tel. 630-257-1616.

� Pasaulio lietuvių centras kviečia jus į šių
metų PLC gegužinę! Rug pjū čio 24 d., sek-
madienį, PLC kie melyje. Pietūs, draugai ir šo-
kiai. Jus links mins muzikantai Rasa Zubrec -
kaitė su Jeronimu Vitavičiumi. Pra džia – 12
val. p. p. Įėjimas nemokamas. Mais tas su-
augusiems – 15 dol., vai kams iki 10 m. – 5
dol. Daugiau in formacijos tel. 630-257-8787
(PLC ad mi nistracija). 

� Šiuo metu vyksta registracija ar tėjantiems
,,Žiburėlio” mokslo me tams! Kviečiame be-
sidominčius tė ve lius kreiptis į ,,Žiburėlio”
administra ciją tel. 630-257-8891.

T. Daukanto jūrų šaulių kuopa, š. m.
rugpjūčio 17 d. 12 val. kviečia į ge-
gužinę, kuri vyks Ateitininkų na -
muose, 1380 Castelwood Dr., Lemont.
Švęsime ŽoLinĘ. Atsisveikinimo su
želmenimis bei gėlėmis šventę. Ger -
sime žolelių arbatą, šaltą alų. Mėgau -
simės gardžiu maistu. Šventės metu
veiks loterija. Vyks tautodailininkų
mugė. Visus linksmins Ligita ir Algi -
mantas Barniškiai. Visi laukiami. Tel. pa-
siteirauti: 773-550-4609

Rugpjūčio 16–17 d.  Lietuvos Vyčiai 
(144-oji kuopa) rengia 

100-tąsias LIETUVIŲ DIENAS
Schuylkill Mall, Frackville, PA, (Center Court)

dARBoTVARKĖ
Šeštadienis, rugpjūčio 16 d. 
11:30 val. ryto – koncertuoja muzikinė grupė ,,Sensations”

12:30 val. p. p. – Atidarymo iškilmės (vėliavų įnešimas, Amerikos ir
Lietuvos himnai, invokacija, LR garbės konsulės Pennsylvanijos valstijai
Kristos Bard kalba, Paul Domalakes sveikinimas).

1 val. p. p. – 5 val. p. p. – meninė  programa (pasirodys ,,Malūnas”,
,,Žilvinas”, ,,Varpelis”, koncertuos Kolorado Romas, lietuvių liaudies
ansamblis ,,Varpelis”,   vyks ,,Krupniko” ir lietuviško alaus ragavimas kon-
kursas ir kt.); 2 val. p. p.  – skelbiami stipendininkai.

5  val. p. p. – Lietuvos Vyčių Lietuvių Dienų pirmosios dienos užda-
rymas

Sekmadienis, rugpjūčio 17 d.
11:30 val. ryto – koncertuoja  muzikinė grupė ,,Sensations”

12 val. p. p. – Atidarymas (prekiautojų pristatymas, Paul Domalakes
sveikinimas; pasirodys partizanai, šokių grupė ,,Gintaras”, LR ambasados
Washingtone atstovo Mindaugo Žičkaus sveikinimas, koncertuos lietu-
vių liaudies ansamblis ,,Varpelis”, šokių grupė ,,Malūnas”, ,,Žilvinas”,
Kolorado Romas)

5 val. p. p. – Loterijos ir konkurso laimėtojų paskelbimas

• Uždarymas 
(meninė programa, pasišokimas, padainavimas ir kt. linksmybės)   

,,God Bless America” ir ,,Lietuva Brangi”

• Vėliavų išnešimas. 

Su pagarba prisiminkime a. a. kun. izidorių Gedvilą, gimusį 1922 m. sausio 2 d.,
į amžinybę iškeliavusį š. m. liepos 26 d. Palaidotas liepos 30 d. Calvary Cemetery ka-
pinėse Sunny Hills, Floridoje.

Su liūdesiu – Sunny Hills, FL lietuviai

JAV LB Lemonto apylinkė organizuoja autobusą į Baltijos kelio 25 metų sukakties pami-
nėjimą, kuris rengiamas rugpjūčio 23 d., 3 val. p. p. Daley Center Plaza, Čikagoje.
Autobusas nuo Pasaulio lietuvio centro išvažiuos 1val. p. p., atgal į Lemontą iš miesto
centro – 6 val. v. Kaina 10 dol. JAV LB nariai raginami registruotis ir dalyvauti. Dėl vietų
autobuse skambinkite Aleksui Kalvaičiui 847-863-4991.


