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Žmogus pilnas savęs yra visada tuščias.  – G. Regismanset
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Kolekcininkams...
ir ne tik? – 10 psl.

Šventiniai kepiniai – 14 psl.

Verbų sekmadienis Vilniuje. Dainiaus Labučio (ELTA) nuotr.

LAURYNAS R. MISEVIČIUS

Ne vieną sykį Lietuvoje teko gir dėti sa-
kant, kad Kovo 11-osios nebūtų be Va-
sario 16-osios. Na, mums tai sa vaime

suprantama, galbūt tik išeivijoje Lietuvos Ne-
priklausomybės at kū rimo data kovo mėnesį
nėra tiek išpopuliarėjusi, kaip pačiame Ne-
mu no krašte. Užtat labai gražu, kuomet, ir
netgi beveik pagal kalendorių, šios abi didin-
gos šventės sutampa. Būtent taip nutiko šių
metų kovo 11-ąją Connecticuto, lietuvių sos-
tine pra min tame Waterbury mieste. 

Čia jau porą dešimtmečių gyva lietuviš-
kojo „Dienos mero” „prisaikdinimo” tradi-
cija. Net ir tikrasis „žalvarinio” miesto meras
Neil M. O’Leary, sveikindamas šiais metais to-
kiu būdu pagerbtą lietuvių bendruomenės at-
stovę Rita Vileišytę-Bagdonienę, prisiminė
savo jaunystę Brooklyne, kuriame tarnavo po-
lici nin ku ir nuolat bendravo su mūsų tautie-
čiais. Waterbury tvarkos sergėtojams pasky-
rimas į Brooklyną buvo itin geidžiamas. Tuo-
met lietuvių pla čiai apgyvendintoje miesto
dalyje vy ravo tvarka ir susiklausymas. Na, o
„Dienos merės” pagerbimo šventės prog-
rama, priešais savivaldybės įstai gą, buvo pra-
dėta oficialiu lietuviškos trispalvės pakėlimu.
Iškil mėms vadovavo vietinės Lietuvos Vy čių
kuopos prezidentas Linas A. Bal sys, taip pat
neseniai tapęs Water bu ry lietuviškuoju
„meru”. – 5 psl.

Verbų
sekmadienis

Pagal Bažnyčios liturginį kalendorių
balandžio 13-ąją minėjome Viešpaties
kančios (Verbų) sekmadienį. Po jo

įžengiame į Didžiąją savaitę. Lietuvoje
Verbų sekmadienio Mišiose šventinamos ka-
dagio ar sprogstančio gluosnio šakelės. Vil-
niaus krašte paplitusios margaspalvės ver-
bos, surištos iš džiovintų javų, lauko gėlių ir
žolelių. – 2 psl.

Rita Vileišytė-Bagdonienė vienai dienai tapo Waterbury, CT,  „Dienos mere”. 
Laimos Reiss nuotraukos

Amerikos bažnyčiose šventinamos palmių šakelės.
Dainos Čyvienės nuotr. 



Iš tikrųjų, kai sūnus Aldas palie tė po-
piežiaus Jono Pauliaus II ranką, po-
piežius šventuoju dar nebuvo. Jis po-

piežiaus Pranciškaus bus pakelbtas šven-
tuoju Dangiškojo pasigailėjimo sekma-
dienį, šių metų balandžio 27 d. Įdomu,
kad toks sekmadienis bu vo įvestas Jono
Pauliaus II pastangomis. Tą pačią dieną
šventuoju bus pa skelbtas ir kitas popie-
žius – Jonas XXIII. 

2013 m. liepos 5 d. popiežius Pran ciškus
pasirašė reikiamus dokumentus, užbaigiančius šių
dvie jų popie žių kanonizacijos eigą. Po poros mė ne-
sių, rugsėjo 30 d., buvo pranešta jų šventaisiais pa-
skelbimo data. Įdomu, kad pati pirmoji popiežiaus
Pranciš kaus  enciklika  „Lumen Fidel” („Ti kėj imo
švie  sa”) buvo paskelbta irgi praėjusių metų liepos 5-
ąją.

Karol Jozef  Woytyla gimė 1920.05.18. Wadowice
mieste Lenkijo je. 1978.10.16. jis buvo išrinktas  po-
pie žiumi ir pasivadino Jonu Pauliu II. Jis tapo pir-
muoju ne italų kilmės popiežiumi nuo 1522 m. Jis
taip pat tapo vienu iš ilgiausiai išbuvusių  po piežių
(mirė 2005.04.02). Būdamas vie nas iš įtakingiausių
XX amžiaus va dovų, jis daug prisidėjo prie komu-
nizmo žlugimo ne tik Lenkijoje, bet ir visoje Euro-
poje. Jis daug dirbo ekumenizmo plėtroje ir  skatino
dialogą  tarp įvairių tikinčiųjų bendruome nių. Jis
buvo pirmasis popiežius, aplankęs musulmonų me-
četę ir žydų sinagogą. Per jo laidotuves 2005 m. ti kin-
tieji užpildė Šv. Petro aikštės kiek vieną kampelį ir
su plakatais bei žodžiu skelbė: „Sano subito!”
(„Šven tasis dabar!”). Atsiliepdamas į tai, popiežius
Benediktas XVI suspendavo taisyklę, kad reikia
laukti bent pen kerius metus prieš pradedant kano-
nizacijos bylos pro cesą. Jonas Paulius II  2009.12.19
buvo paskelbtas Dievo tarnu. 2011.05.01. jis buvo pa-
keltas į palaimintuo sius.  Bažny čios istorijoje jo pa-
skelbimo šventuo ju eiga  yra  pati trumpiausia.

Antras stebuklas, kuris yra reikalingas, kad as-
muo būtų paskelbtas šventuoju, buvo patvirtintas
dabartinio po pie žiaus Pranciškaus 2013.07.05. Ži-
nia sklaidos pranešimu, antrasis stebuklas, priskir-
tas Jonui Pauliui II, lietė moterį iš Costa Ricos. Ji

stebuklingai išgijo nuo galvos aneurizmo  2011. -
05.01 – tą pačią dieną, kai Jonas Paulius II buvo pa-
skelbtas palaimin  tuoju. 

Lietuviams Jonas Paulius II, ku rio motina buvo
lietuvė, yra ypač brangus ir artimas. Atkūrus Lie-
tuvos Nepriklausomybę, šis popiežius lan kėsi Lie-
tuvoje ir tuo prisidėjo prie tautos, bent jos dalies, at-
sigręžimo į tikėjimą. Mūsų šeima jaučiasi tarsi tu-
rinti specialų ryšį su juo, nes mano sūnus Aldas
yra palietęs jo ranką Šv. Petro aikštėje. Tai prisi-
mindamas ne seniai jis man rašė: „Tai buvo 1985 m.
liepos m.  Su  (broliu) Aidu keliavome į Lietuvą ir
tada aplink Vakarų Euro pą. Kai pravažiavo jo ma-
šina, aš iš tiesiau ranką ir mūsų rankos susilie tė.
Aido versija buvo, kad aš popiežių beveik ištempiau
iš mašinos”. O ir mes patys 40-ties metų vedybų su-
kakties proga iš jo gavome popiežišką pa laiminimą.
Pradėjus girtis, dar noriu pridėti, kad vestuvių
proga 1962 m. gavome Jono XXIII palaiminimą. Kaip
jau kažkam šypsodamasis prasitariau, gerai tu rėti
pažinčių Dan guje.

Būsimas popiežius Jonas XXIII, ūkininkų sū-
nus, gimė 1881.11.25 d.  (mirė 1963.06.03). Šeimoje jis
buvo vienas iš trylikos vaikų. Kunigu įšventintas
1904 m., o būdamas 77 me tų amžiaus išrinktas po-
piežiumi  (1958.10.28).  Dėl jo garbaus amžiaus buvo
manyta, kad jis bus trumpa laikis popiežius. Jo
sprendimas 1958 m. Kalėdų dieną aplankyti polio li-
gos paliestus vaikus vienoje Romos ligoninėje susi-
laukė dėmesio. Tai buvo pirmas popiežiaus apsilan -
kymas Ro mos vyskupijoje nuo 1870 m. Kitą die ną jis
aplankė vieną Romos kalėjimą. Jis turėjo „įprotį”
vėlai naktį „pa sprukti” iš Vatikano ir praeivių ne-
atpažintas eiti pasivaikščioti Romos gatvėmis.  Dėl

to jis buvo pramintas „Johnny Walker”.
Praėjus vos trims mėnesiams po jo iš-

rinkimo popiežiumi, 1959.01.25. Jo nas
XXIII įsteigė Ekumeninę tarybą. Netru-
kus po to, 1961.12.25. pra si dėjo jo sušauk-
tas Antrasis Vatikano suvažiavimas, daug
prisidėjęs prie Bažnyčios atnaujinimo. 

Palaimintuoju jis buvo paskelbtas
2000.09.03.  Įdomu, kad dabartinis popie-
žius Pranciškus 2013.05.03 suspendavo rei-
kalavimą dėl antrojo stebuklo reikalavi -

mo, tuo pašalindamas paskutinę kliūtį dėl paskelbi -
mo šventuoju. Vatikano ryšininkas spaudai paaiški -
no, kad toks sprendimas yra popiežiaus valioje.
Daug kankinių buvo paskelbti šventaisiais be jokių
patvirtintų stebuklų.

Dabartinė Bažnyčios nustatyta tvarka dėl pa-
skelbimo šventuoju bu vo popiežiaus Jono Pauliaus
II patvirinta 1983 m. dokumente „Divinus Perfec-
tionis Magister”. Pagal tą do kumentą yra keturios
pakopos, ve dan čios į paskelbimą šventuoju. Dievo
tarnas ar Dievo tarnaitė: procesas į šią pakopą
gali būti pradėtas praėjus penkeriems metams po
kandi dato mirties. Tai būtų vyskupijos lygio ty ri-
mas apie kandidato krikščioniškų dorybių atsi-
skleidimą jo gyvenime. Garbingasis: šioje stadi-
joje tyrimas yra perduodamas atitinkamai komi si-
jai Vatikane. Po pradinio teigiamo įvertinimo, gauto
iš devynių bylą peržiūrėjusių teologų,  kitas žings-
nis yra vyskupų ir kardinolų peržiū ra. Čia gali būti
duodama rekomen dacija, kad kandidatas turi he-
rojiš kų dorybių, tin kamų Garbingojo titului. Yra
dvi galimybės tapti Palai mintuoju: Kankinio ar
Išpažinėjo.  Kankinio atve ju nereikalaujama pa tvir-
tintų stebuklų. Mirusiam taikin gai, reikia bent
vieno stebuklo patvirtini mo. Toks stebuklas, ry-
šium su he rojiškų dorybių atsiskleidimu jo gyve-
nime, suteikia Palaimintojo ran gą. Pagaliau, Šven-
tasis: tam reika lin gas antras patvirtintas stebuklas,
įvykęs po kandidato paskelbi mo Pa laimintuoju.

Pabaigai noriu pridėti savo pas ta bą, kad Bažny -
čia šventųjų neparenka. Tai Dievo žinioje. Bažnyčia
tik kai kuriuos jau esamus šventuosius iš skiria jos
nustatyta tvarka.

Sūnus palietė 
šventojo ranką!
ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS
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Verbų sekmadienis
Atkelta iš 1 psl.

Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčia Marquette Parke Verbų sekmadienį buvo apy-
pilnė. Prieš Mišių pradžią klebonas Jaunius Kelpšas pakvietė parapijiečius palmių šake-
lių šventinimo iškilmėms.                                                                   Bernice Barakauskas nuotr.

Palaimintojo Jurgio Matulaičio misijoje Lemonte Verbų sekmadienį pirmą kartą vyko Die-
vo žodžio liturgija vaikams. Prieš pirmąjį skaitinį tėvas Algis Baniulis sukvietė vaikus prie
altoriaus, o vadovės ir globėjos (šįkart trys mamytės ir viena seselė) palydėjo juos į  kam-
barį, pavadintą ,,Pas Prelatą”, nes ten gyveno prelatas Ignas Urbonas. Vaikams buvo skai-
toma knyga apie Verbų sekmadienį, su jais buvo kalbama apie Jėzų ir verbas. 

Nuo šiol Dievo žodžio liturgija vaikams vyks kiekvieną sekmadienį 9 val. r. šv. Mišių
metu (išskyrus vaikų Mišių sekmadienį). Jos metu vaikams nuo 3 iki 8 metų amžiaus su-
prantama kalba ir užsiėmimų pagalba bus perteikiamas Dievo Žodis. Užsiėmimai vyks kam-
baryje ,,Pas Prelatą”.                                                                                         Dainos Čyvienės nuotr.



kito liudytojo apklausą.
Taip, neturiu teisininko kvalifikacijos. Bet tei-

sėjai, išgirdę skandalingąjį nukentėjusiojo pareiš-
kimą, man regis, mažų mažiausiai privalėjo įsiti-
kinti, ar iš tiesų esu tas, kuo de duosi. Taigi turėjo pa-
prašyti asmens tapatybę patvirtinančio dokumento.
Po to būtų buvę logiška išsiaiškinti, ką galiu atsa-
kyti į man mestus kalti nimus. Po mano atsakymų
greičiausiai turėjo būti tęsiama „muitinės posto už-
puoliką ryžtingai atpažinusiojo liudytojo” apklausa:
kuo remiantis jis padarė tokias išvadas, ar nesu-
klydo, mesdamas kaltinimus, ar nepamiršo pažado
sakyti vien tiesą ir tik tiesą?

Po to, mano supratimu, teisėjų kolegija priva-
lėjo pasiteirauti, gal salėje tariamąjį omonininką
atpažinusiam liudytojui klausimų turi pro kuroras
ir kaltinamųjų advokatai? Galų gale derėjo pasitei-
rauti, ar nėra iškilusių klausimų netikėtai „atpa žin -
tam Lavoriškių posto” užpuoli kui? Tačiau teisėjai
elgėsi taip, tarsi nukentėjusysis nebūtų teismo po-
sėdį stebėjusio žurnalisto pavadinęs „vie nu iš už-
puolikų”. Iniciatyvos nerodė ir prokuroras. 

Baigiantis teismo posėdžiui tei sėjai nepareika-
lavo, jog nurodyčiau savo gyvenamąją vietą, jog pa-
sižadu „niekur neišvykti” bent jau tol, kol paaiškės
visos aplinkybės. Pasibai gus posėdžiui iš teismo sa-
lės išėjau be trukdžių. Nepriėjo nei policinin kai,
nei teismo sekretorė. Tik LNK, „Lietuvos ryto” ir
„Karšto komenta ro” žurnalistai prašė paaiškinimų,
„kaip gi Vilniaus apygardos teismo posėdžių salėje
tapau omonininku”.

Kokią nuomonę apie tokį lietuviškosios teisė-
saugos elgesį gali susi daryti „statistinis Lietuvos
gyventojas”? Žinoma, šis klausimas – absurdiškas.
Kiek žmonių – tiek nuomo nių. Šios frazės nederėtų
naudoti rim tose diskusijose, ypač analizuojant tei-
sinius reiškinius. Tačiau juk ją kaip svarų argu-
mentą baudžiamosiose bylose įteisino tas pats Vil-
niaus apygardos teismas. Pasirodo, bau džia mosiose
bylose kaltės įrodymai reikalingi ne visuomet. Įsi-
dėmėkime: baudžiamosiose bylose vietoj negin či-
jamų įrodymų užtenka pasakyti „taip mano statis-
tinis Lietuvos gy ventojas”. 

Toks vertinimas nė truputėlio nepanašus į teisę.
Bet jis teisėjams labai patogus. Tokį argumentą,
esant rei kalui, lengva pakreipti tiek į vie ną, tiek į
kitą pusę. Šiuo argumentu vadovaujantis paprasta
ir apkaltinti, ir išteisinti. Juolab kad šią frazę įtei-
sinusieji Vilniaus apygardos teisėjai nė nesivargino
apklausti bent kelių „būtent taip manančių Lietuvos
statistinių skaitytojų”. 

Omenyje turiu kad ir savąją bylą, kai Vilniaus
apygardos teisme buvau nuteistas ne už tai, ką konk-
rečiai pa rašiau, o už tai, ką apie mano straipsnį
mano anoniminis „statistinis skaitytojas ir rinkė-
jas”. Vilniaus apygardos teismo baudžiamųjų bylų
sky riaus teisėjams neprireikė net „dūmų uždan-
gos”. Todėl ir tvirtinu, kad toks „geležinis” argu-
mentas labai paleng vina teisėjų darbą: kam tirti,
analizuoti, jei užtenka kaltinamajame akte brūkš-
telėti: „taip mano statistinis Lietuvos gyventojas”.

Todėl Vilniaus apygardos bau džiamųjų bylų
skyriui šią sparnuotoją frazę ir grąžinu. Nejaugi
balandžio 11-osios atvejis statistiniam Lietuvos gy-
ventojui leidžia manyti, jog lietuviškoji Temidė
dirba profesionaliai, principingai, atidžiai? Teismo
salėje atpažintas vienas iš tariamųjų Vil niaus
OMON smogikų, o visi proceso dalyviai elgiasi taip,
tarsi šios frazės nebūtų išgirdę!? Lietuva kiekviena
pasitaikiusia proga piktinasi bu vu siais sovietų omo-
nininkais, atsisa kan čiais bendradarbiauti su Lie-
tu vos teisėsauga, o čia nukentėjęs lietuvis teismo sa-
lėje atpažįsta vieną iš omo nininkų, tačiau atpažin-
tam nieka dė jui – nė vieno klausimo!? 

Neatmestina  versija, jog Vilniaus apygardos
teis mo teisėjų kolegija tiesiog nesureikšmino viešai
nu skam bėjusių skandalingųjų parody mų, suvok-
dama jų tikrąją vertę. Bet net tokiu atveju šio inci-
dento nebuvo galima nutylėti. Vidury baltos dienos
žurnalistas apkaltintas nebūtais da lykais. Mesti

sunkūs kaltinimai, pa gal kuriuos galima
sulaukti kalėjimo iki gyvos galvos. Ir vis
tik viešame teismo posėdyje sunkiais nu-
sikaltimais apkaltintam žurnalistui ne-
 su d a ryta galimybė  paaiškinti savosios
versijos. 

Vilniaus apygardos teismo teisėjai ne-
supranta, jog teismo salėje apšmeižtam ir
įžeistam asmeniui privalu suteikti gali-
mybę kalbėti? Vilniaus apygardos teismas
nesuvokia, kad nukentėjusysis, davęs aki-
vaizdžiai melagingus parodymus apie sa-

lėje sėdintį „užpuoliką”, kompromituoja visų kitų
nukentėjusiųjų liudijimus? Ką dabar apie Vilniaus
OMON byloje liudijimus duodančius žmones gali
pamanyti statistinis Lietuvos gyventojas, jei vienas
iš jų „taip užtikrintai” nesugeba... atskirti omoni-
ninko nuo žurnalisto?

Beje, įdomu, kaip teisėjai būtų reagavę, jei nu-
kentėjusysis omoni nin ku būtų pavadinęs ne salėje
sėdė jusį žurnalistą, o Lietuvos generali nės proku-
ratūros atstovą ar kaltina mojo advokatą? O jei mįs-
lingas liudytojo rankos mostas būtų buvęs nukreip-
tas į vieną iš teisėjų? Reak cija būtų buvusi tokia
pat – jokios reakcijos? 

Šmeižti žurnalistą teismo salėje – galima, Te-
midės atstovų – ne?

*  *  *

Balandžio 11-osios teismo posė dis akivaizdžiai
byloja, į kokias pavojingas intrigas įsivėlė Lietuva,
nusprendusi Vilniaus OMON siautėjimo bylai pri-
taikyti atsakomybę už sena ties terminų neturinčius
Karo nusi kaltimus ir nusikaltimus žmoniškumui.
Sykį jau tvirtinau, galiu dar sy kį patvirtinti: sena-
ties terminai su galvoti ne tam, kad žmogžudžiai,
prie vartautojai ir chuliganai išvengtų atsakomybės
teismuose. Senaties terminai reikalingi tam, kad
liudytojai teismo salėse nebūtų prievartaujami pri-
siminti dalykų, kurių po dvide šimties metų neįma-
noma tiksliai pri siminti, kad ir kaip giliai jie būtų
įsi rėžę į atmintį. Priešingu atveju rizi kuojame įsi-
velti į painiavas, kada liu dytojai nepajėgūs atskirti...
žurnalisto nuo omonininko. 

Vilniaus OMON byla dar prieš trejetą metų tu-
rėjo keliauti į archyvą. Beveik analogiška Medi-
ninkų žudy nių byla (čia kaltinimai pateikti Ry gos
omonininkams) taip pat turėjo keliauti į archyvą.
Būkime sąžiningi ir principingi: mūsų Temidė ne-
sugebėjo laiku jų ištirti. Tad ir aiškinki mės šio ap-
laidumo priežastis – objektyvios jos ar tyčinės.

*  *  *

Tačiau, deja, šios bylos reani muotos. Reani-
muotos ypač keistai. Dabar jos jau nagrinėjamos
žvelgiant per Karo nusikaltimų ir nusikaltimų žmo-
niškumui prizmę. Tarsi Vilniaus OMON siautėjimą
1991-aisiais Lietu vos pasienyje galima drąsiai paly-
ginti su Ruandos, buvusios Jugoslavijos, Čečėnijos
ar dabar jau ir ukrainie tiškojo Maidano tragedijo-
mis. Tarsi smūgį automato buože, beje, nesukė lusį il-
galaikių sveikatos sutrikimų, įmanoma palyginti
su Karo nusikaltimais ar Nusikaltimais žmonišku-
mui, kai žūsta tūkstančiai civilių asmenų, kai krau-
jas teka upėmis?  

Be abejo, 1991-aisiais muitinės ir pasienio pos-
tuose budėjusių Lietuvos pareigūnų pergyvenimai –
unikalūs, išskirtiniai. Jų negalima pamiršti. Tai –
mūsų istorija. Nieko džiugaus, kai tau virš galvos
paleidžia automato seriją ar smogia „Kalašnikovo”
buože į nugarą. Bet dauguma šių incidentų, laimė,
baigėsi lengvais ar apysunkiais kūno sužalojimais.
Dažnas liudytojas prisipažino net nesikrei pęs pa-
galbos į medikus. Ir vis tik po dvidešimties metų šių
didvyrių pergyvenimus, skausmus ir netektis de-
 rėtų analizuoti jau ne teismo posė džių salėse, bet is-
torijos vadovėliuo se, iškilminguose Seimo posė-
džiuose, istorikų konferencijose, meninių fil mų kad-
ruose ir nuotykinių romanų puslapiuose.

Tad abejoju, ar lietuviškoji Temi dė pajėgs 1991-
ųjų incidentams Lie tuvos pasienyje pritaikyti griež-
tąjį „Karo nusikaltimų ir nusikaltimų žmonišku-
mui” įstatymą. Be sparnuotosios frazės „taip mano
statistinis Lie tuvos gyventojas” vargu ar išsi vers.
Nebent pavyktų eliminuoti šių eilučių autorių, tvir-
tinantį, jog bau džiamosiose bylose priimant spren-
 dimus negalima vadovautis nei statistinių, nei ne-
statistinių gyventojų nuomonėmis. Baudžiamosiose
bylose reikalingi tik faktai.

Vilniaus apygardos teisme šių metų
balandžio 11-ąją surengtas trečias
posėdis, kuriame už akių tei siami

buvę Lietuvos OMON vadai – Boleslovas
Makutynovičius ir Vladi miras Razvodo-
vas. 

Prisiminus ankstesnįjį, balan džio 3-
iosios dienos posėdį, šis taip pat neturėjo
pasižymėti ypatingu įdomumu. Juk Vil-
niaus OMON vadai teis mo salėje nepasi-
rodė. Ir maža vilties, jog kada nors pasiro-
dys. Tad nieko sensacingo išgirsti nesiti-
kėta. Ir vis dėlto balandžio 11-osios posėdis
tapo tikra sensacija. Duodamas parodymus vienas
nukentėjusysis pareiš kė teismo salėje matąs as-
menį, 1991-aisiais dalyvavusį užpuolant Lavoriš kių
postą. Ir ranka mostelėjo į šių eilučių autorių...

*  *  *

Bet pradėsiu nuo pradžių. Daivos Pranytės-Za-
lieckienės vadovaujama Vilniaus apygardos teismo
teisėjų ko legija, kaip ir praėjusį sykį, vėlavo apie 20
minučių ir net nesiteikė į teismo salę susirinku-
siems paaiškinti, kodėl vėluojama. Pirmininkau-
janti tei sėja tiesiog pranešė, jog šaukimai į teismą
buvo pakartotinai išsiųsti buvusiam Vilniaus
OMON vadui B. Makutynovičiui ir Vilniaus OMON
štabo viršininkui V. Razvodovui. Bet šie asmenys
neatvyko. Teismas ne turįs žinių dėl neatvykimo
priežas čių. Proceso dalyvių pasiteirauta, ar galima
pradėti teismo posėdį nedalyvaujant kaltinamie-
siems. Posėdis pra dėtas be kaltinamųjų. Salėje sėdė -
jo tik du Lietuvos valstybės pasam dyti kaltinamųjų
advokatai.

Liudytojų apklausa mažai kuo skyrėsi nuo ba-
landžio 3-osios apklausos. Nukentėjusieji prisiek-
davo, kad sakys tiesą, po to pasirašydavo, jog įspėti
dėl baudžiamosios atsakomybės už melagingų pa-
rodymų davimą. Tada nukentėjusiais asmenimis
šioje byloje pripažinti asmenys papasakodavo, ką as-
meniškai patyrė per 1991-aisiais metais surengtus
Lietuvos muitinės ir pasienio postų užpuo limus.
Dažnas iš liudytojų pabrėždavo, kad visų smulk-
menų jau nebepri simena. Juk nuo tų lemtingų
dienų prabėgo daugiau nei du dešimt me čiai. 

Tada teismas perskaitydavo jų parodymus, duo-
tus iškart po incidentų muitinės postuose 1991-ai-
siais ar šiek tiek vėliau. Pasiteiravus, ar pa tvirtina
anksčiau duotus parodymus, liudininkai atsaky-
davo „taip, pa tvir tinu”. Tuomet kviesdavo liudyti
nau ją nukentėjusįjį. 

Nukentėjusiųjų apklausos ilgai netrukdavo. Nei
prokuroras, nei valstybės samdomi advokatai, nei
teisėjai klausimais nukentėjusiųjų neapi berdavo.
Buvo galima susidaryti įspū dį, jog pagrindinis lie-
tuviškosios Temidės tikslas – kuo greičiau ap klausti
kuo daugiau liudytojų. Nu kentėjusiųjų pasakoji-
mai turėjo pa našumų: Vilniaus omonininkais įvar-
dinami asmenys juos užpuolė, par grio vė, spardė,
automato buože trenkė per galvą, smogė į nugarą,
grasino mirtimi, supjaustė batus, tyčiojosi, kei-
kėsi...  

Tiesa, balandžio 11-osios dienos teismo posė-
dyje vienas nukentėjusysis prisiminė, kaip 1991-ai-
siais Lie tuvos nepriklausomybės priešinin kai jam
peršovė kojas. Bet, jeigu bū sime preciziškai tiks-
lūs, nusikaltėliai iš tiesų šaudė ne į žmones, o į au-
tomobilio, kuriame sėdėjo nukentėju sysis, ratus. 

Tad šis teismo posėdis taip ir būtų pasibaigęs be
ypatingų nutiki mų, jei ne priešpaskutiniojo liudy-
tojo pareiškimas, esą vienas iš teismo sa lėje sėdin-
čių asmenų dalyvavo 1991-aisiais užpuolant Lavo-
riškių postą.

Teisėjų kolegijai pirmininkaujanti teisėja liepė
parodyti užpuoliką. Liudytojas ranką nukreipė į
šių eilu čių autorių. Teisėja liepė atsistoti ir prisi-
statyti. Nustebęs atsistojau, prisistačiau.

Pasijutau šokiruotas. Juk liudytojas mostelėjo
ranka mano pusėn nedvejodamas. Jis neištarė „gal-
būt”, „tikriausiai” ar „labai panašus”. Jis mostelėjo
ranka tarsi būtų šventai įsitikinęs savo teisumu.
Tas liudytojo užtikrintumas ir glumino. Kodėl jis
toks tikras, jog mato žmogų, 1991-aisiais dalyvavusį
užpuolant vieną iš Lietuvos muitinės ir pasienio
postų?

*  *  *

Tačiau labiausiai nustebino tei sėjų reakcija.
Teisėjai, lyg teismo sa lėje nieko nebūtų nutikę, tęsė
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RYTYS
Rytỹs – rytinis, iš rytų pučiantis vėjas. Puslapis „Rytys” pristato JAV lietuvių naujienas iš rytų pakrantės valstijų.

VAIDA LOWELL

Velykos daugeliui lietuvių
siejasi su tradiciniais mar-
gučiais ir verbo mis. Margu-

čių rasime ant daugumos išeivių
Velykų stalo, o verbų? Spėju – ne
kiekvienuose namuose. Lietuvoje
Vilniaus kraštas išlepintas tauto-
dail ininkų sukurtomis margaspal-
vėmis verbomis, o Verbų sekma-
dienis Vil niaus senamiestyje su-
traukia tūks tantines minias. 

Praėjusį sekmadienį Tautodai-
lės institutas ir New Yorko Apreiš-
kimo parapija parėmė verbų rišimo
popie tę po šv. Mišių Apreiškimo
bažnyčioje. Verbos ir tradiciniai
„palmių la pai” buvo šventinami
Verbų sek ma dienį. 

Lietuvių kilmės Pat Sidienė
kasmet prieš Velykas organizuoja
verbų rišimo apmokymus New
Yorko Ap reiškimo parapijiečiams.
Čia ją sutikti buvo galima balan-
džio 7 d. po šv. Mišių.

Pat gimė ir užaugo JAV kartu
su mamos vokiškai kalbančiais gi-
minai čiais, kilusiais iš Austrijos –
Ven gri jos krašto. Be vokiečių kal-
bos mo teris kalba prancūziškai bei
turi tvirtus lotynų kalbos pagrin-
dus. Lietu vių kalbos ji išmoko iš
jau dabar ne beegzistuojančio „Kul-
tūros Židinio” New Yorke, o jos mo-
kytojais buvo Juozas Bolevičius-Bo-
ley bei Jadvyga Kregždys. Pat mielai
sutiko papasa koti „Draugo” skaityto-
jams apie ver bų rišimo pomėgį.

Kada ir kodėl nusprendėte or ganizuoti
verbų rišimo pamokas New Yorko ben-
druomenės nariams? 

Jau beveik dešimt metų rišu ver-
bas Apreiškimo parapijiečiams. Kar tu
su pažįstamu Joe Rudžiu (jis taip pat
gimęs Amerikoje ir vedęs lenkų para-
pijos vadovę) žinojome apie šį liaudies
meną ir visada norėjome patys iš-
mokti rišti verbas. Joe yra pasišventęs
parapijietis. Dabar jam jau per 80
metų. Lietuvių kalbą jis taip pat iš-
moko „Kultūros Židinyje” jau būda-
mas suaugęs.

Kaip išmokote rišti verbas ir kur ran-
date medžiagų joms paga min ti?

Mane pačią labai domina liau  dies
menas. Joe rasdavo verbų lenkų par-
duotuvėlėje. Visos parduotuvės verbos
turėjo kotą ant kurio buvo pri tvirtin-
tos įvairios džiovintos gėlės. Tokių me-
džiagų mes tikrai niekur negalėjome
rasti. Be to, kaip pritvirtinti tuos žo-
lynėlius prie koto? Kai kurie žolynai
buvo dažyti. Galvojo me: kaip juos nu-
dažyti?

Tuomet vieną Verbų sekma die nį
mano dabar jau a. a. vyras Vladas lan-
kėsi verslo reikalais Californijoje ir
užsuko išklausyti šv. Mišių į Šv. Ka zi-
miero parapijos bažnyčią Santa Mo-
nica mieste. Kai grįžo namo, jis man
papasakojo, kokias verbas ten matė.
Mus stebino, kad ten verbos buvo po-
puliaros. Juk beveik kiekvie nas turėjo
galimybę be jokių rūpes čių nusiskinti
palmės šakelę! Tačiau tuomet mums

Verba plaka, ne aš plaku...

abiems su Joe kilo mintis – kodėl ne-
pagaminus verbos ant nendrės kote-
lio! Nendrių buvau mačius Lietuvoje
ir žinojau, kad jų pilna mano „tėviš-
kėje” Connecticuto valstijoje. Pirma
problema išspręsta! Krepinio popie-
riaus juostelės ir vie lutė pritvirtinti
džiovintus žolynėlius išsprendė antrą
problemą!

Paprastosios rykštenės nesunku
rasti ir ji labai opiai išdžiūna. Džio-
 vinta guboja verbas pagyvina balta
spalva. Pirma verba gavosi pakanka-
mai „pilka”, bet ją jau buvo galima va-
dinti verba. 

Vytautas Čereška, vienas mūsų
parapijiečių, trečios kartos imigran-
 tas, dirba gėlių versle New Yorke. Jis
ėmė džiovinti rožes, guboją, liatrį ir
kitus augalus. Paprastoji rykštenė iš-
laiko geltoną spalvą, papuošia puokš-
 tes, tad pradėjome rinkti ir jų kote-
lius. 

Ar daug žmonių šiemet susi rin ko pa-
simokyti šio liaudies meno?

Šiais metais buvo ne per didžiau-
sias susidomėjimas. Man teko pasi-
statyti stalą truputį kitoje vietoje, gal
todėl parapijiečiai nelabai pastebėjo
šį užsiėmimą, o galbūt susidomėjimas
verbomis nyksta... Tačiau buvo labai
smagu, kai lietuvė mama su dvyniais
berniukais sustojo prie ma no stalo.
Tos dienos šv. Mišios buvo laikomos už
berniukų senelį, tad savo surištas ver-
bas šeima ir nusprendė dedikuoti se-
neliui. 

Mes visada pakviečiame daly-
vauti ispanų bendruomenę (Apreiš -
kimo parapijoje sekmadieniais po lie-
 tuviškų šv. Mišių laikomos šv. Mišios

ispanų bendruomenei – Red.). Šiemet
ispanų bendruomenė po šv. Mišių vai-
šinosi, o jų vadovė Leticia Serrano pa-
stebėjo mano užsiėmimą ir pakvie tė

kitus prisijungti. Viena moteris netgi
norėjo nusipirkti verbą. Aš jai paro-
džiau, kaip pačiai surišti verbą (mes
niekada neparduodame verbų). Tuo-
met ji parodė kitiems, dau giau siai vai-
kams. Aš jiems visiems papa sakojau

apie verbas ir paaiškinau, kaip
jas rišti, o L. Serrano viską iš-
vertė į ispanų kalbą.

Nežinau, ką jie darys su
verbomis, bet nenustebčiau,
jei per Ver bų sekmadienį jie
jas atsinešė į baž nyčią pašven-
tinti.

Visas savo surištas ver-
bas (per savaitę iki Verbų sek-
madienio aš paprastai surišu
dar keletą) sudedu į krepšelį.
Verbas pašventinu per Ver bų
sekmadienį ir kviečiu parapi-
jie čius pasiimti, bet retas ku-
ris ima. Taip pat papuošiu šo-
ninį altorių.

Po mažo susidomėjimo
šiais me tais pagalvoju, ar ver -
ta tęsti šią tradiciją. Ar įsivaiz -
duojate, kiek kruopštumo rei-
kia, džiovinant visas žoleles ir
vežant jas į Brooklyną? Bet kai
pasižiūriu į jau surištas ver-
bas, tuo met prisimenu entu-
ziastingai verbas rišančių vai-
kučių džiaugsmingus veidus,
ar prašalaičius, kurie savo ver-
 bomis papuošia amžinojo poil-
sio atgulusių sutuoktinių ar
tėvų kapus, ar lietuvių kunigą,
paprašantį atsiųs ti ver bą, ar
kas nors iš New Yorko konsu-
lato   paima  po verbą… Tik-
 rai taip, esu siuntus verbas
paštu!

Esu girdėjusi, bet neži-
nau, ar tiesa, kad šie verbų ri-

šimo apmokymai yra vieninteliai va-
kariniame žemės pusrutulyje. Išimtis
– neseniai „Neringos” stovyklos pra-
dėti verbų rišimo mokymai.

Pat Sidienė (kairėje) džiaugėsi, kad Laura Jalinskas kartu su sūnumis (iš kairės) Petru ir Luku entu-
ziastingai mokėsi verbų rišimo meno.                                                                               Raimundo Šližio nuotr.

Po Floridos skliautais
Žiemą iš kiemo vijo su puodų muzika

Kovo 2 d., sekmadienį, St. Peters burgo Lietuvių klubo valdyba suren gė „La-
šininio” pietus. Dalyvius džiu gino po salę vaikščiojantys ir riestainėlius dali-
nantys „Saulutės” mo ki niai. Netrukus iš mažosios salės įžygiavo kaukėti per-
sirengėliai. Jų eise na buvo lydima triukšmingos puo dų, dangčių ir kitokių „inst-
rumentų” muzikos bei nuoširdaus žiū rovų juoko. Kaukėti mažieji rūpestingai
vijo žiemą lauk ir skelbė, kad jau greitai ateis šv. Velykos.

Kaip ir tradicija sako, šiam karnavalui pasibaigus, prasidėjo gausios Už-
gavėnių vaišės, o po „Kanapinio” valdymo, netrukus ateis pavasaris ir linksmos
Velykų šventės su margu čių kautynėmis.

Minint Nepriklausomybės dieną nubraukė ir ašarą

Kovo 11-oji, Lietuvos Nepriklau so mybės atkūrimo diena, St. Peters burgo Lie-
tuvių klube buvo minima kovo 9 d., sekmadienį. Šv. Vardo baž nyčioje buvo au-
kojamos šv. Mišios už Lietuvą. Tautiečiai rinkosi į klubą, kur po pietų buvo pa-
minėta ši brangi mums diena. Susirinkusieji klausėsi muzikinės DVD progra-
mos – koncerto, skirto Nepriklausomybės dienai paminėti, atliekamo Lietuvos
studentų ir jaunimo chorų. 

Prieš koncertą Angelė Karnienė trumpai paminėjo šios dienos reikš mę mūsų
valstybei. Prisiminė visus, kurie paaukoję didžiausią savo auką – gyvybę, mūsų
tautai atnešė laisvę ir nepriklausomybę nuo svetimųjų. „Šian dien yra rimties
diena, bet kar tu ir džiaugsmo diena. Visoje Lietu voje rengiami Kovo 11-osios pa-
minėjimo suėjimai, koncertai. Ir mes šią die ną paminėsime, dėka Mečio Šil kai-
 čio parengto DVD, išgirsdami pačius geriausius Lietuvos chorus, dainuojančius
Lietuvos televizijoje Nepriklausomybės atgavimo šventėje”, – kalbėjo A. Karnie-
nė.

Ne vienas dalyvis, klausydamasis programos, nubraukė ašarą ir gro žėjosi
mūsų jaunimu, dainuojan čiu jautrias, prasmingas šiai dienai dainas.
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išbandyti jegas 3x3 baudų mėtymo
konkurse. Ramunė Kurbanovienė, ėmė-
si inciatyvos ir greitai sudarė net aš-
tuonias komandas. Aistros liejosi per
kraštus. Sun ku buvo visus ir suvaldy-
ti – net pasibaigus turnyrui, vaikai pra-
šė dar ir dar kartą žaisti. Pirmą vietą
baudų mėtymo konkurse laimėjo No-
jus, Alvyda ir Modestas Žukai, antrą –
Si mona Vadeikaitė, Adriana Žukas ir
Greta Diržytė  ir trečią – Marina Levi-
 šauskienė, Jorūna Rimkienė ir Maja.

Kitoje aikštelės pusėje vyko taik-
liausio tritaškininko rinkimai. Čia da-
 lyvavo 8 žaidėjai. Pirma vieta ati teko
Raimundui Rakauskui antra Vil mai
Mitrulevičiūtei ir trečią laimėjo Heber.

Po konkursų prasidėjo finalinės

kovos. Dėl trečios vietos
kovojo LI „Bartola” ir
„Win The Hardway”.
Amerikiečiai turėjo nu-
sileisti stip res niems
„Bartola” krepšinin-
kams. Dėl pirmos vietos
kovėsi LI „Barba rai” ir
New Jersey „Liepsna”
krepši nin kai. Šioje ko-
voje stipresni buvo Ry-
tinio Long Island „Bar-
barai”, ku riuos į perga-
lę vedė Linas Smorigi-
nas. 

Po varžybų visi rin-
komes River heade, kur

vyko Vasario 16-osios mi nėjimas ir
apdovanojimai. Rytinio Long Islando
pirmininkė, Rasa Mit ru levičienė, pa-
sidžiaugė, kad nors ir svetimame kraš-
te, bet turime galimybę visi susieiti ir
paminėti tokią ypa tingą ir svarbią
datą. Visus turnyro žaidėjus ir dalyvius
pasveikino ir apdovanojo Rytinio Long
Island ats to vas sportui Tomas Mitru-
levičius. Geriausiu turnyro žaidėju
pripažintas Algis Vadeika. Nuostabios
šeimi ninkės vaišino kugeliu ir bulvi-
niais blynais. O kas dar gali būti geriau
nei lietuviškas alus prie tokių gardžių
lietuviškų patiekalų. Visų, kurie ne da-
lyvavo šiais metais, būtinai lauksim at-
vykstant kitais, juk tokių nuos tabių
švenčių niekada nebūna per daug.

,,Draugo” 
prenumeratoriai 

gali skaityti ,,Draugą”
internete be jokio 

papildomo mokesčio. 

Pageidaujantys turėtų 

parašyti apie tai administracijai: 

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

Skaitykite ,,Draugą” 
greičiau!

Atkelta iš 1 psl.

2014 m. laureatė Rita Vileišytė, į
JAV atvykusi dar 1951 m. ir da-
bar Southbury (CT) gyvenan-
ti Amerikos lietuvė, yra vie-
nintelė gyva tikros Lietuvos le-
gendos dr. Jono Vileišio duktė.
Lietuvos Respublikos Nepri-
 klausomybės akto signataro
atžala pa dėkos kalboje prisi-
minė savo tėtį, kuris savo lai-
ku užėmė šalies Finan sų mi-
nistro, taip pat ambasadoriaus
JAV postą bei 10 metų buvo de-
mo kratiškai išrinktas Kauno
miesto meras. „Mano tėvas
būtų be galo lai mingas, maty-
damas mane šitoje vie toje ...
savo jauniausią dukrą, sim-
bo liškai pasekusią jo pėdo-
mis”, – gau siai susirinkusiems
CT, NY ir NJ lietuviams,
braukdama džiaugsmo ašarą,
sakė advokatės praktika už
Atlanto ilgą laiką besivertusi
Nepriklauso mybės akto sig-
nataro duktė. 

Rita Vileišytė-Bagdonie-
nė pasa ko jo apie nelengvus
pokario laikus, kurių metu
net 20 Vileišių šeimos na rių
buvo deportuoti, vėliau ne-
mažai likusiųjų emigravo į
Vakarus. Ji dė kojo ją ir kitus

imigrantus priglaudusiai Amerikai,
kuri leido visiems ne tik laisvai išpa-
žinti savo tikėjimą, išlaikyti lietuvių

kalbą ir kultūrą, siekti Lietuvos laisvės,
o štai Water bury netgi kasmet Vasario
16-osios proga išrinkti „Dienos merą”. 

2008 m. Rita Vileišytė iš-
leido savo atsiminimus, pava-
dintus „Tolimai siais vaizdais”,
kuriuose daug dėmesio skiria-
ma įžymiajam signatarui, auto -
rės tėvui. 2014 m. lietuvių „Die -
nos merės” kūryba itin domė-
josi specia lus Waterbury mero
patikėtinis tarptautinei ben-
druomenei iš Puerto Ri co kilęs
Geraldo Reyes, perdavęs nomi-
nantei oficialius sveikinimus
nuo Senatoriaus Christopher
Mur phy bei Kongreso atstovės
Elizabeth Esty. 

„Žalvarinis” miestas per-
nai sėkmingai atgaivino prieš
keletą dešimtmečių užgesusio
tarptautinio festivalio tradiciją,
kai gegužės mėnesį Waterbury
miesto centre šalia miesto bib-
liotekos esančioje pievelėje su-
si rinkdavo tūkstančiai įvairias
tautas atstovavusių dalyvių ir
svečių. Šiais metais, gegužės 17-
ąją, šeštadienį, vėl visus kvie-
čiame apsilankyti Connec ticuto
lietuvių „sostinėje”. Daugiau
informacijos apie šią šventę ne-
tru kus surasite tinklalapyje
www.waterburyct.org.

Connecticuto lietuviai renka dienos merą 

Golfo turnyras rinko 
lėšas labdarai Lietuvoje

Lietuvos garbės konsulo Algi man-
 to Karnavičiaus ir jo sudaryto ko-
 miteto surengtas jau keturioliktas Flo-
ridos lietuvių golfo turnyras pra ėjo la-
bai sėkmingai. Suskridę iš įvai rių JAV
miestų, ir net iš Anglijos, gol fo mėgė-
jai lietuviai ir svečiai ame rikiečiai
buvo pamaloninti puikiu oru. Nuotai-
kingos žaidynės prasidėjo vasario 27 d.
ir baigėsi pagrindiniu turnyru kovo 3
d. „Pasisveikinimo” vakaras vyko kovo
1 d. Lietuvių klu be, kur be puikių An-
gelės Straukie nės parengtų vaišių, sve-
čiai buvo pradžiuginti Klubo pramo-
ginių šokių grupės „Ritmas” progra-
ma. 

Prie „kilniųjų gėrimų rūsio” smar-
 kiai darbavosi Aurelijus Kil bauskas,
malšinantis lietuviškais ir kitokiais gė-
rimais golfo žaidėjų ir svečių troškulį.
Ant gražiai paruoštų stalų buvo išdė-
liotos „silent auction” dovanos, ku-
rios atnešė gražų pelną. Golfo žaidėjai
komentavo, kad šis Lietuvių klube su-
rengtas „pasisvei ki  nimo” vakaras buvo
pats  smagiausias.

Kaip ir praeityje, taip ir šiais me-
tais visas turnyro pelnas skiriamas lab-
darai –  organizacijai „Vaiko vartai į
mokslą”. Po pernai įvykusio golfo tur-
nyro organizacijos pirmi nin kė Aldona
Vaitys laiške dėkojo už paramą ir lin-
kėjo sėkmės rengiant kitų metų tur-
nyrą. Jos linkėjimai iš sipildė – šių
metų turnyras buvo sėkmingas. 

Kalbama, kad jubiliejinės, pen kio-
 liktosios golfo žaidynės kitais me tais
bus neeilinės – ypatingos.

Dainininkai kviečiami
į naują grupę

St. Petersburge, Floridoje, Lietu vių
klube susikūrė dainininkų grupė. 

„Bangos” pirmininkė bei naujo-
sios grupės administratorė Ramutė
Krikščikienė kviečia prisijungti vi sus
dainos mylėtojus. Grupės meninė va-
dovė – Asta Lukienė. Grupė re petuoja
Lietuvių klube antradieniais nuo 6:30
val. v. ir ketina, jei sąlygos leis, pasi-
rodyti klube per Motinos die ną.

Grupė dar „nekrikštyta” ir vardo
parinkimui skelbiamas konkursas.
Nugalėtojui bus skiriamas 25 dolerių
prizas.

Visais grupės reikalais skambinti
Ramutei (tel. 727-687-1061) arba Astai
(tel. 727-251-2309).

Parengta pagal
St. Peters burgo „Lietuvių žinių” Nr. 452

RASA MITRULEVIČIENĖ

Suplazdėjo trispalvė… Pasigirdo
teisėjo švilpukas… Rytinio Long
Island LB šiemet vasario 16-ąją

šventė krepšinio aikštelėje ir tai turė-
tų tapti kasmetiniu Vasario 16-osios
tur nyru. Į Southamptono krepšinio
aikš telę suvažiavo 8 komandos, turėjom
svečių iš New Jersey, užsiregistravo ir
dvi amerikiečių komandos. Visos ko-
mandos buvo apylygės, todėl kovos
buvo labai įtemptos ir įdomios. 

Po šeštadieninės mokyklėlės į aikš-
telę įriedėjo ir mažieji „kazickiu kai”
(A. Kazickienės lituanistinės mo kyklos
mokiniai). Vaikučiai, mo kytojai, tė-
veliai, visi kas nežaidė krep šinio galėjo

Naujos tradicijos pradžia Long Islande

Po apdovanojimų Gerdos Vadeikienės ir Kęstučio Jankūno nuotraukos

Pirmos vietos nugalėtojai „Barbarai”. Baudų mėtymo konkurse antrą vietą laimėjo – Greta, Simona ir
Adriana.

Straipsnio autorius Laurynas Misevičius kartu su šių metų
laureate, Nepriklausomybės akto signataro dukterimi Rita
Vileišyte-Bagdoniene (dešinėje) bei ankstesne Waterbury
„Dienos mere” nominuota Janina B. Nawarskas, knygos apie
sunkų pokario emigrantės iš Lietuvos likimą ir banguotą
gyvenimą išeivijoje „Child Lost” (anglų kalba) autore. 
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Netrukus įžengsime į šv. Velykų šventę.
Krikš čioniui ši šventė yra vi so jo tikėjimo
pagrindas. Jeigu Kris tus nebuvo prikeltas,

tai tuščias mū sų skelbimas ir tuščias mūsų tikėji-
mas, sako apaštalas Paulius. Be prisi kėlimo, Kris -
taus kančia ir mirtis netu rėtų jokios prasmės. 

Tikėjimas nėra magija ar religin gumas, kurio
centre yra tik žmogus ir jo nesuskaičiuojami porei-
kiai, išsa ko mi Dievui. Jeigu įvyks stebuklas, tuo-
met aš tikėsiu. Sukalbėsiu tam tik ras maldas, kad
gaučiau iš Dievo sveikatą, ar nešiosiu tam tikrą
me da likėlį, kuris apsaugos mane nuo piktosios
dvasios veikimo. Tai vis ta pati pagonybė, kuri ne -
si derina su tikėji mu. Mūsų tikėjimas yra išbando-
mas  Evangelijoje  skelbiama  žinia, žinia, verta mi -
lijono, pinigais neišmatuojama žinia. Moterys, atė -
jusios patepti Jėzaus kūną, pamato angelą, kuris
skel bia: Kristus prisikėlė, Jo čia ne bėra! Kristus
prisikėlė, kad mes daugiau nebemirtume, kad mes
gyventume, kad per jo nuopelnus gautume nuodė-
mių atleidimą. Štai mūsų tikė ji mo pagrindas, štai
visai žydų tautai  duoto pažado išsipildymas. 

Labai skaudu, kad daugeliui žmo nių pasaulyje
nieko nesako Kris taus prisikėlimo įvykis, jų gyve-
nimai taip ir prabėga, užliūliuoti pilkos kasdieny-
bės ir nepaliesti įstabaus atpir kimo slėpinio. Jie
sukasi nuodėmės mirties rate ir Kristaus geroji ži -
nia su jais prasilenkia, nepasiekia jų nuo pasaulio
triukšmo apkurtusių ausų, nepasiekia kasdieny-
bės rūpesčiais pripildytos širdies. Žmogus ieško sa -
vo saugumo darbe, karjeroje, įvai rio se bičiulystė-
se, pasiekimuose, tačiau visa tai sąšlavos palyginus
su Jėzaus Kristaus Meilės pažinimo didybe, rašo
apaštalas Paulius. 

Mus, krikščionis, Velykų žinia tu rėtų pripildy-
ti neišmatuojamu džiaugs mu. „Krikščionys turi

būti džiaugsmingi”, – rašo popiežius Pran ciškus.
Kristus mus išlaisvino iš nuo dėmės mirties, iš pra-
ga ro, kuris prasideda jau čia, žemėje. Per stebuk-
lin gą Velykų naktį mes šlovinsime Dievą už visus
stebuklus, kurie įvyko mūsų gyvenime. Kaip gieda -
me vely kiniame Exultet: „Laiminga kaltė, kuri su -
silaukė tokio didžio Atpir kėjo”! 

Evangelijoje angelas liepia mo terims eiti ir
nunešti prisikėlimo žinią mokiniams. Ir mes, su -
laukę šv. Velykų švenčių, visus, kuriuos sutiksime
savo kelyje, sveikinkime žo džiais: Kristus prisikė-
lė! Jis nori nu ri tinti akmenį ir nuo tavo širdies, bū -
ti Tavo gyvenimo šviesa! 

Kristaus prisikėlimo įvykiai sąlygoja apaštalų
atsivertimą. Prisi kė lęs Kristus jiems pasirodo ir 40
dienų juos moko, pasiųsdamas skelb ti Evangeliją į
visas tautas. Anksčiau Kristaus kančios išgąsdinti
apaštalai dabar tampa drąsūs ir pasiryžę dėl  Kris -
taus pralieti savo kraują. Vėliau jie visi mirs kan-
kinio mirtimi, paliudydami, kad Kristaus prisikė-
limas nėra melagingas liudijimas, kaip ban dė
suformuluoti aukštieji žydų kunigai. O stebuklin-
gas buvusio aršaus krikščionių persekiotojo apaš-
talo Pauliaus atsivertimas kelyje į Damaską rodo
nepaprastą Kristaus Evangelijos žinios veiksmin-
gumą. 

Šių dienų pasaulyje krikščionis su Kristaus
prisikėlimo žinia gali atrodyti kaip tas pajacas,
kuris bando išgelbėti kaimą nuo gaisro. Kas gi pati-

kės juokdariu? Tačiau nepaisant mūsų vaidmens,
liu dykime Kristaus darbus savo gyvenime mūsų
arti mie siems, pažįstamiems ir svetimiems.

Nesvarbu kokiame nuodėmių dugne būtų atsi-
dūręs žmogus, Kris taus gailestingumas neturi
ribų. Jis yra pasiruošęs atleisti, prikelti iš dvasinės
mirties ir atverti rojaus vartus. Latrui ant kry-
žiaus buvo duota paskutinė gyvenimo valanda –
kaip galimybė atsiversti, kreiptis į šalia kabantį Iš -
ganytoją. Mums yra duodama dar viena Velykų
šventė kaip galimybė išgyventi savo krikštą, savo
Paschą – perėjimą iš mirties į gyveni mą, išgyventi
savo buvimo krikš čio nimi džiaugsmą. 

Jėzuitų dvasinėse pratybose „Eik į savo kam-
barėlį” yra pasakojama apie du draugus Albrecht
Dürer ir Franz Knigstein, kurie siekė tapti meni-
ninkais. Kadangi neturėjo pini gų mokslui, nu -
sprendė, kad vienas jų ieškos darbo ir padės kitam,
kol šis baigs mokslus. Tada jis pardavinės savo pa -
veikslus ir apmokės už kito studijas. Metė burtą,
kam pirmajam stoti į universitetą. Dürer pradėjo
mokslą, o Knigstein ėmėsi darbo. Dürer pasirodė
ne paprastai gabus. Uždirbęs pakankamai pinigų
norėjo išpildyti savo pasižadėjimą. Tik tada pama-
tė, kokią didelę kainą užmokėjo jo bičiulis: ilgi fizi-
nio darbo metai sužalojo jautrius Knigstein pirštus
ir jis turėjo atsisakyti svajonės tapti dailininku.
Tačiau šis dėl to nesigailėjo ir džiaugėsi draugo
sėk me. Paveikslų galerijoje kabo žymus Dürer dar-
bas: „Besimeldžiančios ran  kos”. Dürer nutapė savo
bičiulio rankas, kai jis meldėsi. Šis paveikslas liu-
dija meilės ir aukos istoriją. 

Ir mums žaizdotos Kristaus ran kos tepaliudija
jo neišmatuojamo gai lestingumo ir neišsemiamos
dieviš kos Meilės slėpinį. 

Redaktorė Aušra Jasaitytė Petry • 8830 Magnolia Court • Orland Park, IL 60462 • El. paštas: ausra67@sbcglobal.net

SKAUTYBĖS KELIAS

Jūrų Skautai
Čikagos „Lituanicos“ tunto jūrų
skau tai Gytis Kelmelis, Jokūbas Gu-
čius ir Martynas Juškelis kartu su va-
do  vu, j.b. Viliumi Dundzila planuoja
šią vasarą, liepos 10–12 d., burlaiviu
perplaukti Michigano ežerą iš Čika-
gos uosto į Buriavimo kursus Rako
stovykloje, MI. Ši iškyla pavadinta
„Sail Rakas“. Buriavimo kursai vyksta
liepos 12–19 dienomis.

J. b. Vilius Dundzila su jūrų skautais.
j. ps. s. Aro Galinaičio nuotr.

Prisikėlimas
RENATA ŽIŪKAITĖ

SietuvoS DraugovėS SvarBuS PranešimaS
Pranešame, kad „Sietuvos“ draugovės sueiga balandžio 17 d.  NEĮVYKS. Sueiga yra nukeliama į gegužės 15 d. Nuo
gegužės mėnesio sueigos vyks pas Ireną Kirkuvienę. Adresas: 5 Bennington Court, Lemont, Illinois 60439. Laikas
lieka tas pats – 1 val. p. p.

Su Velykomis!
Linguoja pirmieji žiedai.
Su Velykomis!
Dainuoja parskridę paukščiai.
Su Velykomis!
Sveikina iš aukštai pavasario saulės spinduliai.

Sveikinu visus „Skautybės kelio” rėmėjus, 

bendradarbius, skaitytojus su 

gražiausia pavasario švente!

Su šv. Velykomis!

AUKA Mylita Nasvytienė

Aidi Velykų varpai po visą žemę,
jie skelbia išganymą dangaus.
Viešpats paaukoja savo Sūnų,
išdildęs nuodėmes žmogaus!

Savo auka nušluostė mūsų ašaras,
atleido nuodėmes, kai buvome kalti.
Mūsų nelaimėse atsiuntė dangaus paguodą,
buvo prie mūs arti!

Jis laimina mūsų gyvenimą,
sūnaus auka paruoštas amžinybėn kelias.
Ten danguje tikri mūsų namai,
kur garbės himnus gieda angelai.

Dėkoju Viešpačiui už suteiktas dovanas,
globok toliau mūsų namus.
Globok mūsų tėvynės žemę,
dėkoju už paguodą ir džiaugsmus!

Kai visa buitis gieda Aleliuja,
savo širdy žinau –
Nesu verta, Viešpatie, Tavo aukos,
puolu ant kelių ir meldžiuos!

v.s. fil. Aušra Jasaitytė Petry
,,Skautybės kelio“ redaktorė
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Šv. Velykas švęskime kartu 
VIOLETA RUTKAUSKIENĖ

Šventos Velykos yra brangiausia
visų krikščionių šventė. Tai ne
vien  margučiai, zuikučiai, su-

pynės – tai  me tas ir nuoširdžiai mal-
dai, susikau pimui. Šiais metais  balan -
džio 20 d.  2 val. po pietų šiaurinio Ili-
nojaus apy linkų  lietuviai  Prisikėlimo
stebuklą  ir Šv. Velykų  džiaugsmą
švęs  savo  gimtąja kalba, kartu susi-
rinkdami į pamaldas Santa Maria del
Popolo pa rapijos koplyčioje, Mundelein
mies telyje. Čia,  šiame miestelyje ir šio-
je pa rapijos koplyčioje, nuo  gruodžio
16 d. reguliariai, kiekvieną trečiąjį
mė ne sio  sekmadienį  vyksta  katalikiš -
kos pamaldos lietuvių kalba. Tai di de-
 lis džiaugsmas lietuviams katali kams,
kai po ilgesnio  laiko vėl atsirado gali-
mybė turėti lietuviškas pamaldas šiau-
rinėje Čikagos pusėje.  

2013 metų rudenį, lietuviams de-
 dant  daug pastangų ir padedant kata-
likų bažnyčios vadovams Lietuvoje
bei čia Čikagoje, pagelbstint Bright on
Park parapijiečiams  bei vyskupui  R.
Norvilui užtariant, Čikagos kardinolas
Francis George, OMI priėmė  sprendi-
mą įkurti Šiluvos Mergelės Marijos ka-
talikų misiją prie Santa Maria del Po-
polo parapijos Munde lein. Misijos va-
dovu  paskirtas  Mar quette Parko lie-
tu vių bažnyčios vado vas Jaunius Kelp-
šas. Iš Čikagos  at vyksta ir šv. Mišias ce-
lebruoja kunigas Gediminas Keršys.

Prieš kurį laiką uždarius Šv. Bal -
tramiejaus bažnyčią Waukegane, o lie-
 tuvius  parapijiečius  perkėlus į ki tą pa-
rapiją, lietuviškų pamaldų  ne liko. Ta-
čiau naujai į apylinkę atvyku sieji lie-
tuviai emigrantai nenuleido rankų.
Kuriantis lietuviškai Gedimi no litua-
nistinei mokyklai (GLM), pa dedant
apylinkės lietuvių sen bu viams ir Či-
kagoje reziduojantiems  lie tuvių ku-
nigams, gimė ir siekis  at gaivinti  lie-
tuviškas pamaldas šiauri nėje pusėje.
Jau pirmaisiais lietuviš kos mokyklos
gyvavimo metais tuo metinė direktorė
Irena Rutkaus kie nė, talkininkaujant
Gediminui Da mašiui, kreipėsi į kuni-
gą Jaunių Kelp šą dėl lietuviškų pa-
maldų atgai vi nimo  šiame  lietuviška-
me telkinyje. Pirmas lietuviškas pa-
maldas  at nau jinti pavyko jau 2004 m.,
įsipra šius į St. Joseph bažnyčią Li-
berty ville miestelyje. Įsijungus į  čią
misiją  kun. Nerijui Šmerauskui, tada
dar tik  teologijos mokslų studentui,
jam vadovaujant  susiorganizavo  Pir-
mo sios  Komunijos  grupė, kurioje
Pir mo sios Komunijos sakramentui
ruo šėsi  GLM mokinukai, o kai kada ir
studentiško amžiaus  jaunimas. Pa-
 mal doms mokslo metų gale vienąkart
metuose mus priimdavo St. Patrick
baž nyčia Wadsworth miestelyje. Ta-
 čiau  labai  norėjome, kad  pamaldos
vyk tų prie arčiau  lietuviško centro –
lituanistinės mokyklos, kad ir jos  mo-
 kinukai, jų tėveliai galėtų regulia riau
dalyvauti  šv. Mišiose.  Kelis kartus
kartus pavyko  suorganizuoti  Mi šias
Santa Maria del Popolo bažnyčioje.
Lietuvos tūkstantmetį iškilmingai
šventėme Mundelein St. Mery kunigų
seminarijos koplyčioje, vietos lietu-
vius aplankius arkivyskupui Sigi tui
Tamkevičiui. Mišioms iš Čikagos at-
 vykdavo kun. Jaunius. Kelis kartus
jam talkino ir kiti  lietuvių kunigai,  to-
kie kaip  kun. dr. Gediminas Jankū nas,
tuo metu teologijos mokslus gilinęs
Mundelein  kunigų seminarijoje. 

Kiek ilgai išlaikysime lietuviš kas

pamaldas, dabar  jau priklauso nuo
mūsų  pačių – nuo mūsų prisidė jimo,
lankomumo bei gerų norų. Arti miau-
sios lietuviškos Mišios šiaurinėje pu-
sėje vyks jau per pačias Šv. Ve lykas, ba-
landžio  20 d.  2 val. po pietų, Santa Ma-
ria del Popolo parapijos koplyčioje,
116 N. Lake St. Mundelein, IL. 60060.
Aktyviai dalyvaukime, švęs  kime Pri-
sikėlimo stebuklą ir  Velykų džiaugsmą
kartu, gausiai  su si rinkdami  šventi-
nėse  Mišiose. Pa kvieskime savo arti-
muosius, draugus, praneškite jiems
šią gerą naujieną.

Lietuviškos Mišios šiaurinėje Či-
 kagos pusėje lietuviškai  Santa Maria
del Popolo parapijos koplyčioje taip pat
vyks gegužės 18 d. ir birželio 15 d. To-
limesnis pamaldų tvarkaraštis bus
skelbiamas vėliau,  skaitykite prane ši-
mus spaudoje. Dėl platesnės informa-
cijos ga  lima skambinti tel. 224-717-
1463.

Brighton Parko Švč. Mer-
gelės Marijos Nekalto Pra-
sidėjimo bažnyčioje Ver-
bų (Palmių) sekmadienį Eu-
charistijos šventimą atna-
ša vo kun. Gediminas Ker-
šys. Prieš šv. Mišias visi pa-
rapijiečiai susirinko gale
bažnyčios, kur buvo pa-
šventintos palmių šakelės
ir iškilmingoje procesijoje
žmonės apėjo visą bažny-
čią. Giedojo parapijos cho-
ras, vadovaujamas vargo-
ninko Algimanto Barniš-
kio.  Skaitovai Apolonija
Steponavičienė, Gintaras
Ilevičius, Raminta Mikuc-
kienė, Viktoras Kelmelis ir
Joana Drutytė kartu kunigu G. Keršiu dramatiškai perskaitė Kristaus kančios Evangeliją pagal Matą. Šv.
Mišioms patarnavo Tomas ir Nicole Fanelli bei Eucharistijos ministras Reid Fanelli. 

Liudo Kužmarskio nuotraukos



8 2014 BALANDŽIO 15–17, ANTRADIENIS–KETVIRTADIENIS DRAUGAS

Vilnius (BNS) – Lietuvos vyriau-
siasis administracinis teismas (LVAT)
dėl euro referendumo nusprendė kreip-
tis į Konstitucinį Teismą (KT). Refe-
rendumo iniciatoriai tai vadina ini-
ciatyvos stabdymu, tuo tarpu Vyriau-
siosios rinkimų komisijos (VRK) pir-
mininkas Zenonas Vaigauskas teigia,
kad šį klausimą būtina išspręsti. Kitu
atveju susidaro situacija, kai reikia re-
gistruoti visas iniciatyvas, jei tik šios
formaliai tinkamai surengtos.

VRK nuomone, pirmiausia turi
būti parengtas tinkamas įstatymo pro-
jektas, kuris neprieštarauja tarptau-
tiniams įsipareigojimams arba pa-
rengtas visas įstatymų paketas, kuriais
būtų atsisakoma ne tik euro įvedimo,
bet ir tarptautinių įsipareigojimų Eu-
ropos Sąjungai.

VRK atsisakė registruoti inicia-
tyvinę grupę rinkti parašams refe-
rendumui dėl lito išsaugojimo.

Rengti referendumą dėl lito iš-
saugojimo siekė Kovo 11-osios nepri-
klausomybės atkūrimo akto signataras
Romualdas Ozolas, tautininkai Julius
Panka, Gintaras Songaila, ekonomis-
tas Audrius Rudys, verslininkas Gin-
taras Jonas Aleknavičius, rašytoja
Erika Drungytė ir kiti.

Iniciatyvinė grupė norėjo rinkti
prašus referendumui dėl Konstitucijos
pataisų, kad Lietuvoje nacionalinė va-
liuta būtų tik litas, o pinigų emisiją ga-
lėtų atlikti tik Lietuvos bankas. Ini-
ciatoriai taip pat siūlė Konstitucijoje
numatyti, kad sprendimas pakeisti
nacionalinę valiuta kitais pinigais ga-
lėtų būti priimtas tik privalomuoju re-
ferendumu.

Tam, kad referendumas būtų su-
rengtas, iniciatoriai turi surinkti ne
mažiau kaip 300 tūkst. rinkimų teisę
turinčių piliečių parašų.

Euro likimą spręs Konstitucinis Teismas 
Vilnius (lrt.lt)

– Taline, apie 50
žmonių, susirinkę
prie Rusijos am-
basados pareikšti
solidarumo Kry-
mui ir Ukrainos
rytų prorusiš-
kiems aktyvis-
tams, kalbėjo apie
galimybę sureng-
ti referendumą ir
Estijos šiaurės ry-
tuose, kur gyvena
nemažai rusakal-
bių.

Estijos saugu-
mo tarnyba anks-
čiau pranešė, kad
akciją prie Rusijos ambasados rengė tie patys asmenys, kurie inicijavo riaušes
2007-ųjų balandį, kai iš miesto centro į kapines buvo perkeltas paminklas sovietų
kariui. Vienam jų – Dmitrijui Linteriui nebuvo skirta jokia bausmė, o kitas –
Jurijus Žuravliovas, kuris apsivogė, – nuteistas atidedant bausmę.

Prorusiški aktyvistai Estijoje nurimti nežada – kitą akciją rengia balandžio
20-ąją šalia parlamento.

Taline aktyvistai prabilo apie referendumą

Vilnius (Bernardinai.lt) – Stras-
būre vykstančios Europos Tarybos
Parlamentinės Asamblėjos (ETPA) ple-
narinės sesijos metu dauguma balsų
priimta Rezoliucija, suspenduojanti
iki pirmosios ETPA plenarinės sesijos
2015 m. pradžios Rusijos delegacijos
balsavimo teises, dalyvavimą ETPA
valdančiuose komitetuose ir ETPA de-
leguojamuose rinkimų stebėjimuose.
Tai padaryta remiantis išvadomis, kad
Rusija aiškiai pažeidė Europos Tarybos
(ET) Statutą aneksuodama Krymą.

Pataisoms, kuriomis buvo siūloma
anuliuoti arba suspenduoti Rusijos
delegacijos narystę ETPA, pritrūko
balsų. Vis dėlto buvo priimta Rezoliu-
cijos pataisa, kuria sakoma, kad
Asamblėja pasilieka teisę panaikinti
Rusijos kredencialus, jei ši šalis ir to-

liau eskaluos įtampą regione ir neat-
šauks Rusijos aneksijos. Nepaisant
dažnai girdimo Rusijos delegatų noro
palaikyti dialogą, jie paliko salę ir ne-
dalyvavo diskusijoje.

Tris valandas besitęsiančių dis-
kusijų metu beveik visi parlamentarai
pripažino, kad Krymo referendumas ir
po to sekusi aneksija yra neteisėta ir
prieštaraujanti tarptautinei teisei. Ta-
čiau nuomonės dėl taikytinų Rusijos
delegacijai sankcijų griežtumo išsi-
skyrė. Už griežčiausią sankciją – kre-
dencialų  panaikinimą – griežtai pasi-
sakė ir balsavo Jungtinės Karalystės,
Lenkijos, Švedijos, Baltijos valstybių,
Ukrainos, Gruzijos ir Moldovos atsto-
vai, kai kurie Čekijos ir Kroatijos par-
lamentarai.

Stabdomos Rusijos balsavimo teisės

Vilnius („Draugo” informacija) – Lietuva
turi realią galimybę pirmą kartą šalies istori-
joje turėti savo atstovą Jungtinių Tautų (JT) neį-
galiųjų teisių komitete. Socialinės apsaugos ir
darbo ministrė Algimanta Pabedinskienė Lie-
tuvoje reziduojančių ambasadų atstovams pri-
statė mūsų šalies kandidatą – socialinių moks-
lų daktarą, Vytauto Didžiojo universiteto So-
cialinio darbo katedros profesorių, Socialinių
mokslų fakulteto dekaną Joną Ruškų.

Ministrė pakvietė Lietuvoje reziduojančių
ambasadų atstovus paremti J. Ruškaus kandi-
datūrą ir palaikyti Lietuvos siekį pirmą kartą
deleguoti mūsų šalies atstovą į JT neįgaliųjų tei-
sių komitetą.

Pagrindinis Neįgaliųjų teisių komiteto
veiklos tikslas – stebėti, kaip įgyvendinamos
Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvencijos
nuostatos. Komitetas periodiškai vertina vals-
tybių pateikiamas ataskaitas ir nagrinėja in-

dividualius skundus prieš valstybes.
Komitetą sudaro 18 asmenų. Visi jie privalo būti aukštos moralės specia-

listai, turintys pripažintą kompetenciją ir patirtį Jungtinių Tautų neįgaliųjų
teisių konvencijos reglamentuojamose srityse. Šiuo metu Komitete savo atsto-
vus turi Vokietija, Australija, Jordanija, Danija, Ispanija, Turkija, Jungtinė Ka-
ralystė, Tailandas, Čilė, Korėja, Tunisas, Vengrija, Kenija, Uganda, Gvatema-
la, Serbija, Ekvadoras, Meksika.

Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių komiteto narių rinkimai organizuojami
š.m. birželio 10 d. New Yorke. Būsimos kadencijos trukmė 2015–2018 metai.

Vilnius („Draugo informacija) –
Socialinės apsaugos ir darbo ministrė
Algimanta Pabedinskienė paskelbė,
kad šiemet vėl atnaujinamas lėšų sky-
rimas į Lietuvą grįžtančių tremtinių
bei jų šeimos narių gyvenamajam būs-
tui įsigyti. Pasak ministrės, 2014 m.
šiam tikslui iš valstybės investicinio
fondo bus skirta 700 tūkst. Lt, o 2015-

2017 m. laikotarpiu papildomai pla-
nuojama skirti dar 6 mln. litų butų įsi-
gijimui. Dar beveik 1,5 mln. Lt keti-
nama skirti socialinės integracijos
priemonėms – tai ir tremtinių persi-
kėlimo išlaidoms kompensuoti, lietu-
vių kalbos mokymui, vaikaičių ne-
mokamam mokslui, gyvenimui ir pan.

Lietuva gali turėti balsą JT neįgaliųjų teisių komitete

Skirs lėšų grįžtančių tremtinių būstui

Berlynas (ELTA) – Rusija Vakarų
sankcijas šaliai dėl Ukrainos krizės va-
dina beprasmiškomis ir įspėja pir-
miau siai Vokietiją dėl žalos ilgametei
partnerystei.

„Kuo griežtesnės bus sankcijos,
tuo tvirčiau elgsis rusų visuomenė”, –
ekonomikos konferencijoje Berlyne
pareiškė Rusijos vicepremjeras Igo-
ris Šuvalovas. Anot jo, grasinimai ne-
privers nei prezidento Vladimiro Pu-
tino, nei kitų rusų užimti tokią pozi-
ciją, kurios norėtų JAV, Vokietija ar ki-
tos Vakarų partnerės. Vicepremjeras
kartu įspėjo netempti Ukrainos Vaka-
rų kryptimi. Tai esą „tikrai būtų nu-

sikalstama”.
Neprotingais I. Šuvalovas vadino

Vakarų svarstymus mažinti priklau-
somybę nuo rusiškos naftos ir dujų. To-
kie debatai pirmiausiai Vokietijoje
įgavo pagreitį. „Jei jūs norite suma-
žinti priklausomybę, būsite priklau-
somi nuo kitų”, – sakė jis. Rusija, ant
vicepremjero, turi kitų potencialių
partnerių energijos tiekimui. Jis turėjo
omenyje tokias Azijos valstybes, kaip
Kiniją. Pareigūnas pabrėžė, kad Rusi-
ja ir praėjusiais dešimtmečiais visada
punktualiai tiekė naftą ir dujas. Jo ša-
liai esą negalima primesti nepatiki-
mumo.

Rusija Vakarų sankcijas vadina beprasmiškomis

Maskva (ELTA) – RF vicepremje-
ras Dmitrijus Rogozinas paskelbė tris
strateginius uždavinius, iškilusius Ru-
sijai kosmose: „plėsti mūsų buvimą že-
mose orbitose apie Žemę ir pereiti
nuo jų įsisavinimo prie naudojimo; įsi-
savinti ir kolonizuoti Mėnulį ir erdvę
apie jį; pasiruošti ir pradėti įsisavinti
Marsą ir kitus Saulės sistemos objek-
tus”. 

Pasak vicepremjero, Rusija ketina
įžengti į Mėnulį visiems laikams, ka-
dangi jis – „ne tarpinis distancijos
taškas”. „Kažin ar tikslinga surengti

10–20 skrydžių į Mėnulį, o paskui vis-
ką mesti ir skristi į Marsą ar asteroi-
dus. Šis procesas turi pradžią, bet ne-
turi pabaigos”, – sako D. Rogozinas.

Jo nuomone, Mėnulis yra labai
svarbus fundamentalių mokslinių ty-
rimų objektas. Be to, natūralus Že-
mės palydovas gali tapti technologinių
tyrimų ir naujos kosminės technikos
bandymų poligonu.

Rusija planuoja išlaipinti pirmąjį
žmogų Mėnulyje 2030 metais, po to
ten turi būti įkurta bazė. 

Rusija Žemėje nebeįsitenka – kolonizuos Mėnulį

Vilnius (BNS) – Lietuva pagal tu-
rimas aukso atsargas balandžio mėnesį
yra 82-a pasaulyje, rodo naujausi Pa-
saulinės aukso tarybos (angl. World
Gold Council) duomenys.

Balandį, palyginti su kovo mėne-
siu, Lietuvos pozicijos nepakito. Ne-
sikeičia ir Lietuvos turimas fizinis
aukso kiekis – jis toliau siekia 5,8 tonos
ir balandį sudarė 3,1 proc. visų šalies
oficialiųjų atsargų.

Naujausiais duomenimis, Latvija
pagal turimas aukso atsargas (6,6 to-
nos) užima 80 vietą, Estija į Pasaulinės
aukso tarybos skelbiamą 100 pasaulio
valstybių ir tarptautinių organizacijų
(Tarptautinio valiutos fondo, Europos
centrinio banko ir kitų) sąrašą nepa-
teko.

Pirmojoje vietoje yra JAV, kurios
aukso atsargos siekia 8,1 tūkst. tonų.

Lietuva pagal aukso atsargas – 82-oje vietoje 

Parengė Vitalius Zaikauskas

LIETUVA  IR PASAULIS

Lietuvos atstovas pirmą kartą gali
tapti JT neįgaliųjų teisių komiteto
nariu socialinių mokslų daktaras,
VDU profesorius Jonas Ruškus.
SADM-ELTA nuotr.

Talinas po Rusijos provokacijos Taline 2007 m.            Alfa.lt nuotr. 



9DRAUGAS 2014 BALANDŽIO 15–17, ANTRADIENIS–KETVIRTADIENIS

VERSLO NAUJIENOS

Ekonominės prognozės: kas laukia
pasaulio per ateinančius metus

Lėtėjanti Kinijos ekonomika, neslūgstanti įtampa tarp Ukrainos ir Ru-
sijos – tai tik keletas reikšmingiausių pastarųjų ekonominių įvykių.
Ekonomikos ekspertų teigimu, 2014 metais numatomas 3,1 proc. glo-

balios ekonomikos augimas, o 2015m. – 3,4 proc. augimas.
Tarp išsivysčiusių rinkų, ekspertai prognozuoja kiek didesnį eurozonos

šalių ekonomikos augimą. Taip pat šviesesnėmis spalvomis piešiamos ir JK
bei Švedijos augimo prognozės. Vis dėlto sumažintos Japonijos ekonomikos
augimo prognozės.

Šiaurės Amerika
JAV ekonomikos augimas kiekvienais metais turėtų tik spartėti. 2014 me-

tais numatomas 2,9 proc. augimas, 2015 m. – 3,1 proc., 2016 m. – 3,2 proc. au-
gimas. Vis dėlto atkreipiamas dėmesys į didžiausią riziką šiame regione – tai
yra mažas infliacijos lygis.
Pietų Amerika

Šiais metais Brazilijoje vyks Prezidento rinkimai. Nuo išrinkto Prezidento
vykdomos tolimesnės politikos smarkiai priklausys ir viso regiono ekonominė
situacija. Vis dėlto ekspertai mano, kad šiame regione ekonomika taip pat tu-
rėtų augti. 2014 metais augimas turėtų sudaryti 1,3 proc. BVP, 2015 m. – 1,8 proc.,
o 2016 m. gali siekti net 2,5 proc. BVP.
Vakarų Europa

Vakarų Europoje vienareikšmiškai pirmauja Vokietija. Būtent šioje ša-
lyje numatomas didžiausias vartojimo atsigavimas. Jeigu daugumai kelia ne-
rimą, kaip situacija Rusijoje gali paveikti šį regioną – manoma, kad būtent
Vakarų Europos ekonominiams rodikliams tai įtakos nelabai turės. 2014 me-
tais ekonomikos augimas turėtų siekti 2,2 proc. BVP, 2015 m. – 2,3 proc., o 2016
m. – 2,2 proc. BVP.
Rytų Europa

Neabejojama – jei Vakarų Europos šalis įtampa tarp Rusijos ir Ukrainos
beveik nepaveiks, tai Rytų europiečiai šioje vietoje gali paliūdėti. Ekonomistai
teigia, kad susiklosčiusi situacija lems lėtesnį Rytų Europos ekonominį re-
giono augimą. 2014 metais prognozuojama, kad bendras augimas sudarys 1
proc. BVP, 2015 m. – 2,3 proc., o 2016 m. – 2,5 proc. BVP.
Azija

Šiam regionui ateinančiais metais turėtų būti liūdniausia. Pasak eko-
nomistų, 2014 metais šiame regione ekonomikos augimas turėtų sudaryti 0,9
proc. BVP., 2015 metais – 1 proc. BVP.

Ekonomika.lt

Skalūnų dujos pradžioje bus 
neapmokestinamos 

4 valdžios mitai apie žemę 

Viešoje erdvėje diskutuojama, kaip reglamentuoti žemės rinką, kurią ge-
gužę esame įsipareigoję atverti užsieniečiams. Kol referendumo likimas
neaiškus, valdantieji skubos tvarka siekia priimti žemės saugiklių

įstatymą. Jis pristatomas kaip kompromisinis, švelnesnis nei referendumo rei-
kalavimai ar netgi būtinas Lietuvai kaip Europos Sąjungos narei. Parduoti vi-
suomenei tokią su realybe prasilenkiančią idėją yra viešųjų ryšių viršūnė. Tad
metas susprogdinti valdžios muilo burbulus.

Mitas #1 – reikia saugiklių, nes žemę išpirks užsieniečiai
Šiek tiek skaičių – vos apie 5% dirbamos žemės priklauso įmonėms ir iš tų

5 proc. tik penktadalis priklauso užsienio kapitalo įmonėms. Taigi, užsieniečiai
Lietuvoje valdo vos 1 proc. dirbamos žemės. Iki šiol galiojęs žemės įsigijimo reg-
lamentavimas turėjo spragų. Jomis pasinaudoję užsieniečiai pirko dirbamą žemę
ir per pastaruosius 24 metus buvo nupirktas – vos 1 proc. Tad galbūt nėra pagrindo
bijoti, jog žemę staiga ims ir supirks kitataučiai?

Kuomet iš tiesų reikėtų susirūpinti kapitalo pritraukimu į žemės ūkio sek-
torių, mosuojame mediniu kalaviju prieš išsigalvotas pabaisas. Tokioje situa-
cijoje pristatyti save kaip didvyrius, kovojančius prieš spekuliantus, yra didis
viešųjų ryšių specialistų meistriškumas.

Mitas #2 – saugikliai yra kompromisinis sprendimas
Plačiai eskaluojama, neva saugiklių įstatymas yra kompromisinis susita-

rimas tarp žemės savininkų, ūkininkų ir visuomenės dalies, palaikančios re-
ferendumo iniciatyvą. Nė velnio. Projektą iš esmės kritikuoja ūkininkus ir že-
mės savininkus vienijančios asociacijos, nuo javų ir grybų augintojų iki žvyro
ir durpių kasėjų, tiek smulkios ar stambesnės įmonės, tiek privatūs savininkai.

Projektui nepritaria ir pačios valdžios institucijos. Europos teisės ir Teisės
departamento išvadose aiškiai ir nedviprasmiškai konstatuojama: žemės sau-
giklių projekto nuostatos galimai prieštarauja Europos Sąjungos teisei ir Lie-
tuvos Respublikos Konstitucijai, taip pat pagrindiniams teisėkūros principams.

Tad kas tie „jie”, su kuriais buvo pasiektas kompromisas derinant saugik-
lių įstatymo projektą? Tikrai ne žemės savininkai, ne ūkininkai, ne ūkį norin-
tys steigti jauni žmonės ir net ne valdžios institucijų teisininkai.

Mitas #3 – į žemės pirkimo sandorius įtrauksime bendruomenes
Pagal saugiklių projekto nuostatas, leidimą įsigyti žemę išdavinės savi-

valdybės, kurioje perki žemę, administracijos direktorius, gavęs leidimą iš sa-
vivaldybės tarybos sudarytos komisijos. Komisijos nariai – seniūnai, savivaldybės
administracijos atstovai, Nacionalinės žemės tarnybos atstovai ir jau esami tos
savivaldybės žemės savininkai.

Čia tas pats, lyg Gedimino prospekto klubų savininkai susirinkę spręstų,
ar gali jų gatvėje steigtis naujas naktinis klubas. Įdomu, kiek jie tokių leidimų
išduotų?  Pridėkime dar savivaldybių atstovus ir gausime vadovėlinį korupci-
nio židinio atvejį. Tad atskiro tyrimo prašytųsi žemės saugiklių įstatymo pro-
jekto antikorupcinio vertinimo išvada: „Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, darytina
išvada, kad įstatymų projektuose korupcijos pasireiškimo tikimybė yra maža”

Mitas #4 – saugikliai skirti apsaugoti paprastus žmones
Valdžia sako, kad nori apsaugoti paprastus žmones, bet iš tikrųjų jų spren-

dimai naudingi stambiesiems žemvaldžiams, kuriems plėtra nėra tokia aktua-
li. Tuo tarpu smulkiems ūkininkams plėtros galimybės bus apsunkintos.

Kitiems paprastiems žmonėms – mieste gyvenantiems, bet neūkininkau-
jantiems, norintiems parduoti žemę arba jauniems, norintiems steigti ūkius –
teks pradėti puoselėti kitas svajones.

Projekte yra reikalavimas žemę pirkti tik toje savivaldybėje, kurioje esi re-
gistruotas, arba besiribojančioje. Tai reiškia, kad jeigu nori parduoti žemę Bir-
žų rajone, tai pirkėjų gali ieškoti tik šioje savivaldybėje ir dar keturiose – Pas-
valio, Panevėžio, Kupiškio ir Rokiškio rajonų savivaldybėse. Itin nepasisekė že-
mės savininkams Skuodo ar Druskininkų rajonuose – jų savivaldybės ribojasi
vos su trimis kitomis, taigi pirkėjų ratas dar mažesnis. O kuo mažiau pirkėjų,
tuo mažesnės kainos už žemę savininkas galės prašyti.

Žemės šiaip jau niekas taip paprastai neparduoda, nebent kokia bėda pri-
spiria. Tai jeigu močiutė apsispręstų dėl anūko mokslų parduoti savo laukus ir
sumokėti už studijas, dėl mažo pirkėjų rato pinigų mokslams gali nepakakti arba
pirkėjas iš viso neatsiras.

Pavasaris – sėjos metas, tad tikra pagalba būtų netrukdyti žmonėms dirb-
ti. Dėkui už rūpestį mūsų žeme, mieli politikai, bet žmonės yra pajėgūs patys
susitvarkyti su savo turtu.

Austėja Kazlauskytė,
Lietuvos laisvosios rinkos institutas

Valiutų santykis (2014 metų balandžio 14 d.) 

1 USD (JAV doleris) – 2,4851 LTL 

1 EUR (euras) – 3,45 LTL

1 AUD (Australijos doleris) – 2,33LTL

1 CAD (Kanados doleris) – 2,27 LTL 

1 GBP (Didžiosios Britanijos svaras sterlingų – 4,17 LTL 

1 NZD (Naujosios Zelandijos doleris) – 2,15 LTL
Parengė Vitalius Zaikauskas 

Vyriausybės strateginis komitetas nusprendė, kad skalūnų dujos pir-
mus trejus arba ketverius metus nebus apmokestinamos, o vėliau du-
joms taikomas 15 proc. mokesčio tarifas teigia aplinkos ministras Va-

lentinas Mazuronis. V. Mazuronis aiškino, kad komitetas nurodė ministeri-
jai sukurti tokią aplinką, kad ji pritrauktų už-
sienio investuotojus. Todėl, pasak ministro, at-
sižvelgiant į Lenkijos pavyzdį, taip pat bus tai-
komas lengvatinis mokestis skalūnams.

Nuspręsta keisti ir tradicinės naftos mokes-
čių tarifą. Vietoj dabartinio 2–20 proc. mokesčio,
kuris priklauso nuo išgaunamos naftos kiekio,
siūloma visoms bendrovėms pritaikyti 12 proc. ta-
rifą.

Šiandien tradicinei naftai mokesčiai yra
nuo 2 proc. iki 20 proc. (...) Ir yra skaičiuojama pa-
gal kiekvieną gręžinį atskirai. Tai dabar bus 12
proc., nepriklausomai nuo kiekio ir skaičiuojama
ne iš kiekvieno gręžinio, o pagal įmonės išgau-
namą naftą, ties tokiu pasiūlymų apsistota”, – aiš-
kino ministras.

V. Mazuronis teigė, kad taip pat bus siūlome
žvalgybiniams gręžiniams netaikyti poveikio
aplinkai vertinimo. Šis bus reikalingas nebent la-
bai giliems gręžiniams.

„Jeigu žiūrėti techniškai, mes būtume pasiruošę jį padaryti gana grei-
tai, bet iš tiesų tai diskusijų eigoje išryškėja, kad jeigu norime ne tik paskelbti,
o po konkurso turėti realų rezultatą – tai yra ateinantį investuotoją, tai tu-
rime padaryti namų darbus. Pradedant nuo visuomenės parengimo. (...) Dar-
bas su potencialiais investuotojais. Ir tai padarius, galima skelbti. (...) Negaliu
pasakyti, kada tai bus”, – teigė V. Mazuronis.

Pernai politikai svarstė skalūnų dujas apmokestinti 40 proc. baziniu mo-
kesčiu, o toks mokestis būtų didžiausias pasaulyje.

Vienintelė skalūnų dujų konkurso dalyvė – JAV energetikos bendrovė
„Chevron” pernai spalį pasitraukė, motyvuodama nepalankia mokestine bei
teisine aplinka Lietuvoje. Jos atstovai Lietuvoje teigia, kad įmonė šiuo metu
nekomentuoja, ar dalyvaus naujame konkurse.                                            BNS

Pipedia.com nuotr.     
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Kolekcininkams... ir ne tik?
Kad jų kūryba pasiektų Tėvynę

Prieš porą savaičių į mano pašto dėžutę atke-
liavo milžiniškas vokas. Atplėšęs jį pama-
čiau seniai lauktą knygą Kolekcijų istorijos: Na-

ciona linis M. K. Čiurlionio dailės muzie jus. Šio 331
puslapių albumo sudarytoja – Daina Kamarauskie-
nė. Gausus būrys ir tekstų autorių – jų net 24! Kny-
ga skirta visiems smalsiems mu ziejų lankytojams,
istorijos ir istorijų mėgėjams, kuriems įdomu, kaip
at si randa daiktai muziejuje. Leidinyje pristatomos
net 75 kolekcijos, su kaup tos per 90 muziejaus gyva-
vimo metų, iliustruotos beveik 400 kūri nių, pasa-
kojamos jų formavimosi sąlygos. Knygoje išskiria-
mi ir pa vieniai kūriniai, patekę į muziejų nepa-
prastu, intriguojančiu būdu. Tekstuose atsiskleidžia
tyrinėjimų rezultatai, pasiekti po ne vienerius me-
 tus trukusio detektyvo verto dar bo. Šioje knygoje gau-
su intriguojan čių faktų, įdomių tiek meno mėgėjams,
tiek kolekcininkams, tiek tyri nėtojams. Tai nėra iš-
sami studija, o tik glausta apžvalga, atskleidžianti
muziejinės veiklos virtuvę.

Besklaidydamas šį tikrai gražų leidinį supratau,
kiek daug jame yra teisioginių sąsajų su išeivija. Tad
susipažinkime...

Didysis muziejaus mecenatas – 
Čikagoje dirbęs redaktorius

Ar daug mes, šio laikraščio skai tytojai, žinome
apie vieną pirmųjų Draugo sveikatos patarimų skil-
ties (su pertraukomis 1922–1965) redaktorių, gydytoją
Aleksandrą Račkų? Aleksandras buvo knygnešio My-
kolo Račkaus sūnus, į JAV atvykęs su tė vais 1910 me-
tais. Mokydamasis St. Laurent kolegijoje ir Mont-
realyje įsidarbinęs viename muziejuje konservato-
riumi, labai susidomėjo muzieji ninkyste. Paska-

tintas Jono Basanavi čiaus pradėjo rinkti lie-
tuvių išeivijos istorijos medžiagą ir 1917 me-
tais Čika goje kartu su kitais entuziastais įstei-
gė Lietuvių numizmatų ir istorijos draugiją.
Priklausė Amerikos numizmatų asociacijai
(ANA), buvo vienas iš Čikagos monetų kolek-
cinin kų klubo (Chicago Coin Club) stei gėjų.
1935-aisiais į Lietuvą atvežė sa vo surinktą nu-
mizmatikos kolekciją ir Lietuvių numizmati-
kos ir istorijos draugijos rinkinius. Steigiant
Vy tau o Didžiojo kultūros muziejų, 1936 m.
lapkričio 6 d. Švietimo ministerijos kultūros
departamento raštu jam buvo perduoti visi
Valstybės archeologijos komisijos žinioje buvę
Alek sandro Račkaus rinkiniai: didelė biblio-
teka, apiimanti istorinę, lituanis tinę ir nu-
mizmatinę literatūrą, žemė lapiai, Amerikos lietuvių
relikvijos – vėliavos, uniformos, šalmai, antspaudai,
draugijų fotografijos, plakatai, bukletai, ir didžiau-
sia pasaulyje vie no žmogaus surinkta lietuvių nu-
mizmatikos kolekcija, sudaryta iš daugiau kaip
1,700 vienetų, tarp kurių yra ne vienas unikumas. Į
muziejų jie buvo priimti 1937 metais. Perdavęs rin-
kinius, jis nenustojo kaupti asme ni nės kolekcijos.
1938–1940 m. Kaune vertėsi privačia pratika, kartu
buvo JAV konsulato gydytojas, 1940 m., so vietams
okupavus Lietuvą, pa sitrau kė į JAV, palikęs viską,
ką buvo su rinkęs, savo dvarelyje Maironiškių kaime
Lapių valsčiuje. Ši kolekcija buvo nacionalizuota ir
taip pat perduota muziejui. Račkus mirė 1965 m. spa-
lio 9 d. Čikagoje.

Nuo Fribourgo iki Marquette Parko

Muziejuje saugoma vieno žymiausio tarpukario
Lietuvos kolekci nin kų Vlado Daumanto rinkinio da-
 lis. 1936 m. jis pirmasis Vytauto Didžiojo kultūros mu-
ziejui dovanojo egzotiško Egipto senienų, kurios,
deja, sunyko. 1940 m. Sovietų  Sąjun gai okupavus šalį,
pasikeitė ir padė tis. 1941 m. Kultūros paminklų ap-
saugos įstaiga nusavino dalį rinkinio, kuris pateko
į muziejų. 1944 m. traukdamas į Vakarus, Dauman-
tas pats laikinai saugoti paliko Vytauto Di džiojo kul-
tūros muziejui dalį savo kolekcijos, kuri 1949–1950 me-
tais pe rė  jo muziejaus nuosavybėn, kadangi jis buvo
pripažintas dingusiu be ži nios. Keletą rinkinio eks-
ponatų mu zie jus įsigijo iš žmonos Antaninos Vait ke-
vičaitės-Daumantienės (1898–1982).

Manau, kad daugeliui vyresnio amžiaus ši po-
kario metais Čikagoje gyvenusio žmogaus pavardė
nesvetima.Vladas Daumantas – Lietuvos poli ti kas,
visuomenės veikėjas, ko lek cininkas, bibliofilas, po-
liglotas. 1911 m. baigė Kauno kunigų semi na riją, gi
1916 m. Fribourgo universitetą (beje, ir aš galiu pa-
sididžiuoti studijavęs šiame Šveicarijos katalikiš-
kame židinyje!  – R. M. Lapas). Dalyvavo Lausanne
(1916, 1918), Berno (1916, 1917), Hagos (1916) konfe-

rencijose, buvo Nukentė jusiųjų nuo karo šalpos ko-
miteto ir Lietuvos informacinio biuro Lau sanne na-
rys. Nuo 1919 m. – Lietuvos Respublikos įgaliotasis
atstovas Švei carijoje. Po 1922 metų iš politinės veik-
los pasitraukė. Nuo 1924 m. dirbo Kauno apygardos
teismo prisie ku siuo ju vertėju, priklausė „XXVII
knygos mėgėjų draugijai”. Buvo aistrin gas kolekci-
ninkas. Gy ven damas už sie nyje ir Lietuvoje, su-
 kaupė didžiulę ir vertingą meno ko lekciją, kurią su-
darė porceliano, ke ramikos, stiklo, tekstilės, metalo,
medžio dirbiniai, bal dai, retos ir se nos knygos. 1944
metais Daumantas pasitraukė į Va karus. Pokario me-
tais jis kuklią užuovėją rado Čikagoje, Marquette Par-
ke gyvenusio kompozitoriaus Vlado Jakubėno pa-
stogėje. Dalį Dau manto rinkinio įsigijo tuo met Či-
kagoje gyvenęs dailininkas Kazys Varnelis. Po Dau-
manto mirties pali kimo likučius išpardavinėjo ve lio-
nio kompozitoriaus Jakubėno žmo na Olga. Paklau-
sęs jos patarimo, paklojęs visas savo studentiškas san-
taupas, iš Daumanto rinkinio įsigijau mu ziejinės ver-
tės akvarelę – Ka je tono Sklėriaus 1916 m. „Seną estę”.
Taip ir liko vienas karo metu Dau manto gabentas kū-
rinys čia, „vėjų mieste” – Čikagoje.

Berlynas plius Kaunas = neįkainojamo
paveldo jungtis

1974 m. sausį į muziejų atkeliavo pirmieji 148 dai-
lės kūriniai iš žy maus lietuvių kolekcininko ir
meno mecenato Mykolo Žilinsko dar 1967 m. Lietu-
vai pradėtos dovanoti kolekcijos. Paveikslai iš Vakarų
Berlyno, kur 1940 m. priverstas emigruoti įsikūrė dos-
nusis mecenatas, buvo parvežti ir 1971, ir 1972 metais.
Gavę oficialius įpareigojimus, juos gabeno LSSR kul-
tūros ministerijos ir Lietu vos dailės muziejaus at-
stovai. Par vežtieji darbai buvo apžiūrimi ir sutvar-
komi Lietuvos dailės muziejaus restauratorių ir tik
tuomet perduodami M. K. Čiurlionio dailės muziejui
Kaune. Taip nuo 1974 m. beveik kasmet muziejų pa-
siekdavo didesnės ar mažesnės siuntos dovanojamų
vertybių iš Vakarų Berlyno. Iki 1995 m. į muziejų at-
keliavo 1,685 meno kūriniai – didžiausia dovana Na-
cionalinio M. K. Čiurlionio dailės muziejaus istori-
joje. Mykolo Žilinsko diplomatinių sugebėjimų dėka
dovanojamai koekcijai eksponuoti Kaune iškilo dvi
naujos dailės galerijos: 1979 m. – Kauno paveikslų ga-
lerija, o 1989 m. – dailės galerija, atidarymo metu pa-
va dinta jo vardu. 1990–1991 m. Mykolui Žilinskui jau
sunkiai sergant, iš Vakarų Berlyno buvo parvežtas
jo archyvas, o po mecenato mirties 1992 metais mu-
ziejaus rinkinius papildė ir asmeninė jo biblioteka,
memorialiniai daiktai ir baldai. 

Svarią Žilinsko kolekcijos dalį sudaro ir iš Rytp-
rūsių kilusių ar čia gyvenusių ir kūrusių meninin-
kų darbai. Istoriko išsilavinimą turintis ko lekcinin-
kas Rytprūsius visuomet lai kė svarbia Lietuvos
valstybės sude damąja dalimi. Tad su pirmosiomis
siuntomis iš Berlyno Kauną pasiekė garsaus imp-
resionisto Lovis Corinth (g. Tepliavoje), Karaliau-
čiaus dailės akademijos profesoriaus Arthur Deg ner
(g. Gumbinėje), Bruno Biele feld (g. Blumenavoje) ir
kitų darbai.

Sugrįžo ir 
Vytauto Kazimiero Jonyno palikimas

Po 1975 m. viešnagės tėvynėje išei vijos daili-
ninkas Vytautas Kazi mieras Jonynas (1907–1997)
ėmė puo selėti galerijos Lietuvoje įkūrimo idėją,

Ar kolekcionavimas – įgimtas bruo žas? Kas
gi priverčia mus pasi rinkti vienokią ar kitokią ko-
lekcio navimo kryptį? Kodėl vieni žmonės lyg
pamišę skaičiuoja savo sukauptus trofėjus, o
kiti niekada gyvenime nė ra nieko kolekcionavę?

Tiesą sakant, daugelis kolekcininkų ir patys
nežino, iš kur tas pomėgis ir kodėl jie kolekcio-
nuoja. Akivaizdu viena – kolekcininkų aistra yra
įaugusi jiems į kraują, o kolekcionuojami daiktai
puikiai atspindi kolekcininko pomėgį, veiklą,
min tis, jausmus ar gyvenimo būdą. Jei į kišenę įsi-
dedate neįprastą degtukų dėžutę ar iš visų ke-
lionių parsivežate po atviruką – jumyse gali sly-
pėti kolekcininko siela. Taip pat daug priklauso
ir nuo to, ar šei moje būta kolekcininkų. Tikėti na,
kad sūnus gali natūraliai tęsti kruopš  tų tėvo
dar bą – kaupti pašto ženklus ar senovines mo-
netas.

Naujame skyrelyje ,,Kolekcinin kams… ir ne
tik?” atsispindės daug įdo mių spalvingų istorijų.
Juk paga liau mes visi esame vienokie ar kitokie
kolekcininkai …

Kazys Šimonis (1887–1978). Karalienė. Apie 1930. Drobė,
aliejus 63,5 x 58,5 Dovanotas Gražvydos Giedraitytės (JAV),
1992.

Kazimieras Žoromskis (1913–2004). Natiurmortas. Drobė, aliejus
63, 7 x 77. M. K. Čiurlionio galerijos (Čikaga) dovana. 2002

Transatlantinio lakūno Felikso Vaitkaus sutikimas prie Vy-
tauto Didžiojo kultūros muziejaus. Pirmoje eilėje iš kairės:
antras Rapolas Skipitis, trečias Feliksas Vaitkus, ketvirtas
Aleksandras Račkus. Kaunas, 1935. Fotografija 22,5 x 15,5
Gauta iš Aleksandro Račkaus nusavinto ūkio. 1940



Balandžio 17 d.

Lietuvos energetikų diena.

– 1790 m. mirė Benjamin Franklin,  JAV
politikas, rašytojas, išradėjas, mokslininkas,
verslininkas (gimė 1706 m.).

– 1861 gimė Juozas Paukštys, spaudos
darbuotojas, leidėjas, JAV įsteigė savaitraštį
„Vienybė lietuvninkų“ ir spaustuvę. 1886–1897
m. šiame laikraštyje bendradarbiavo. Išleido
apie 40 knygų. Parengė bei išvertė kai kuriuos
leidinius („Sposabas greito išsimokinimo ang-

liškos kalbos“ (1886 m.), „Dainos lietuviškos, iš
visur surinktos“ (1887 m., 1893 m.) ir kt. (mirė
1906 m.)  

– 1892 m.  Rietave, Bogdano Oginskio
dvare, įžiebta pirmoji Lietuvoje elektros lem-
putė.

Balandžio 18 d.
Tarptautinė paminklų apsaugos diena.

– 1358 m. imperatorius Karolis IV pasiūlė
Algirdui ir Kęstučiui krikštytis.

– 1955 m. mirė Albert Einstein, vokiečių
fizikas, suformulavęs specialiąją reliatyvumo
teoriją, o vėliau ir bendrąją reliatyvumo teo-
riją (gimė 1879 m.).

Balandžio 19 d.

Sekretorės diena

– 1389 m. popiežius Urbonas VI pripaži-
no, kad Lietuvos krikštas yra teisėtas ir tikras.

– 1882 m. mirė Charles Robert  Darwin,
anglų gamtininkas ir keliautojas, sukūręs evo-
liucinę gyvųjų organizmų natūralios atrankos
teoriją – darvinizmą (gimė 1809 m.).

– 1918 m. Lietuvos Tarybos nutarimu nu-
statytos Lietuvos tautinės vėliavos spalvos.

Balandžio 20 d.
Tarptautinė kovos su triukšmu diena.

– 570 m. gimė Mahomet, islamo pradi-
ninkas, musulmonų laikomas paskutiniuoju iš
pranašų, per kurį Alachas perdavė Koraną. Taip
pat diplomatas, prekiautojas, filosofas, orato-
rius, įstatymų leidėjas, reformatorius ir karinis
lyderis (mirė 632 m.).

– 1850 m. gimė  Daniel Chester French,
amerikiečių skulptorius. Jo žymiausias darbas
– sėdinčio Abraham Lincoln skulptūra, esan-
ti Lincoln Memorial, Washington, DC. 

Memorialas buvo atidarytas 1922 m. ge-
gužės 30 d. Statinio architektas buvo Henry Ba-
con. Pastatytas graikų dorėninės šventyklos sti-
liumi. Jame yra Abraham Lincoln skulptūra ir
dviejų garsių jo pasakytų kalbų inskripcijos. Čia
buvo pasakyta daug garsių kalbų, įskaitant ir
Martin Luther King kalbą „Aš turiu svajonę”. Me-
morialas nuo 1966 m. spalio 15 d. yra įtrauktas
į nacionalinį istorinių vietų registrą.

– 1887 m. Paryžiuje įvyko pirmosios au-
tomobilių lenktynės.
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Trečioji balandžio savaitė

Balandžio 14 d.

– 1759 m. mirė vienas žymiausių baro-
ko kompozitorius Georg Friedrick Handel
(gimė 1685 m.) 

–1836 m. gimė Jurgis Kolesinskis, kuni-
gas, 1863 m. sukilimo dalyvis, JAV lietuvių pir-
mosios Šv. Jurgio bažnyčios Čikagoje pirma-
sis klebonas (mirė 1912 m.).

– 1912 m. Atlanto vandenyne „Titanikas“
susidūrė su aisbergu: žuvo daugiau nei 1500
laivo keleivių ir įgulos narių.

– 1956 m. pirmą kartą pademonstruotas
vaizdo grotuvas.

– 1962 m. Georges Pompidou tapo
Prancūzijos prezidentu.

Balandžio 15 d. 
Kultūros diena.

– 1452 m. gimė Leonardo da Vinci, ita-
lų Renesanso architektas, tapytojas, poetas,
skulptorius, muzikantas, meno teoretikas, in-
žinierius, išradėjas, filosofas (mirė 1519 m.).

Gimė Anchio kaime netoli mažo Vincio
miestelio Toskanoje (da Vinci reiškia „iš Vinčio“),
30 km nuo Florencijos. Jo tėvas Ser Pietr da Vin-
ci – pasiturintis notaras, motina Katarina –
valstiečio duktė. Leonardas buvo nesantuokinis
vaikas ir augo tėvo šeimoje.

Leonardas lankė kaimo pradžios mokyk-
lą ir gana sunkiai išmoko rašyti, skaityti ir skai-
čiuoti. Ankstyvoje vaikystėje jaunojo dailininko
pasaulėžiūrai didelę įtaką padarė dėdė Fran-
cesco, su kuriuo jis praleisdavo daug laiko.

Dėl jo darbų retumo ir brangumo nuolat
„atrandami“ iki tol laikyti „nežinomais“ jo pa-
veikslai, pavyzdžiui, yra manančių, kad Kražių
bažnyčioje taip pat yra buvęs L. da Vinci pa-
veikslas (Švč. Mergelė Marija) arba jo kopija. Au-
tentiškais Leonardo darbais patvirtinti tik apie
10 paveikslų. 

– 1912 m. mirė Juozapas Montvila, ku-
nigas, savo sielovados pareigą skęstančiame
laive „Titanikas“ atlikinėjęs iki pat mirties (g.
1885 m.).

– 1952  – New Yorko „Franklin Bank“
ban ke išduotos pirmosios mokėjimo kortelės.

– 1980 m. mirė Jean-Paul Sartre, pran-
cūzų rašytojas, publicistas, dramaturgas. Vie-
nas iš žymiausių XX amžiaus egzistencialistų.
1964 m.  Sartre atsisakė jam skirtos Nobelio
literatūrinės premijos (gimė 1905 m.). 

Balandžio 16  d.

– 1883 m. gimė Augustinas Voldemaras,
tarpukario Lietuvos politinis veikėjas, istorikas,
pirmosios vyriausybės vadovas (mirė 1942 m.).

– 1889 m. gimė Charlie Chaplin, vienas
žinomiausių XX a. aktorių ir režisierių, kome-
dinio žanro atlikėjas (mirė 1977 m.).

kur būtų iš JAV atgabenta jo kū ryba,
vyktų parodos, meistriškumo užsi-
ėmimai. Diskutavęs su užsie nyje gy-
venančiais tautiečiais, Kazi miero Žo-
romskio patartas, rinkosi vie tą gale-
rijai statyti Druskinin kuose, šalia M.
K. Čiurlionio memorialinio muziejaus.
Architektas Algi mantas Kančas ir Lie-
tuvos vyriausybės skirtos lėšos 1989 m.
realizavo dailininko svajonę M. K.
Čiurlionio mieste įkurti Vytauto Ka-
zimiero Jo nyno galeriją, šiuo metu tu-
rinčią per tūkstantį eksponatų. Di-
džioji dalis ko lekcijos iš New Yorko at-
gabenta dailininko pastangomis, kita
dalis – archyvas, piešinių eskizai, nuo-
trau kų albumai, laiškai, dailininko
užra šai – pasiekė galeriją po dailinin-
ko mirties, Amerikoje gyvenančios
dukters Giedros Jonynas-Troncone
iniciatyva. Beatričės Kleizaitės-Vasaris
nupirkto ir dovanoto galerijai Vytauto
Ka zimiero  Jonyno vitražo „Fa tima” iš
Brooklyno Angelų karalienės bažny-
čios pervežimą gal erijon finansavo dr.
Juozo Kazicko fondas. Nors galerija
buvo pastatyta, realiai duris atvėrė
1993 metais.

Kalėdų senelio iš 
Čikagos dovanos Kaunui

2002-ųjų išvakarėse į Kauną iš Či-
kagos M. K. Čiurlionio galerijos atke-
liavo didelė dovana – 398  tapybos, gra-
fikos, skulptūros ir taikomosios dailės
darbų. Nacionalinis M. K. Čiurlionio
dailės muziejus praturtėjo ne tik lie-
tuvių klasikų (Adomo Gal diko, Adolfo
Valeškos, Adomo Varno, Viktoro Viz-
girdos ir kitų) kūriniais, bet tai buvo ir
galimybė susipažinti su naujais išei-
vijos lietuvių kūrėjų vardais. Ta proga
muziejuje atidarytos šią dovaną supa-
žindinančios parodos: „Čikaga – Kau-
nas: galerijos su grį žimas” (2002) ir
„Čikaga – Kaunas: Svajonių Lietuva”
(2003). Plačiai išei vijos rinkinys pri-
statytas parodoje „Pasaulio meridia-
nuose nuo Europos iki Australijos”
(2006). Nuo 1999 m. Kau no paveikslų ga-
lerijoje įrengta nuolatinė Pasaulio lie-
tuvių ekspozicija. 

Šios dovanos priešistorė netrum-
 pa. Sovietinės okupacijos metais išei-
vijos dailininkai gyveno viltimi, kad,
Lietuvai atgavus nepriklauso mybę, jų
kūryba pasieks Tėvynę. Zenono Kolbos
iniciatyva 1956 m. Čika goje buvo įkur-
ta Amerikos lie tuvių dailininkų są-
junga (šioje knygoje 256 puslapyje klai-
dingai pa va din ta „Lietuvių amerikie-
čių meni nin kų klubu” – R. M. Lapas pa-
staba). 1957 metais ši sąjunga įsteigė
Meno kūrėjų fondą, kurio vienas iš pa-
grindinių tikslų buvo formuoti galeriją,
kaupiančią lietuvių dailininkų kūri-
 nius. Jau tais pačiais metais Jau nimo
centro patalpose Čikagoje duris atvėrė
M. K. Čiurlionio vardu pa va dinta M. K.

Čiurlionio galerija. Kilus vidiniams ne-
susipratimams, galerija skilo. Dailinin -
kas Kolba su kai ku riais bendramin-
 čiais savo sukauptus fon dus 1975 m.
perkėlė iš Jaunimo centre esančios
galerijos į Midland taupymo ir skoli-
nimo bendrovės patalpas, o vė liau į Pa-
saulio lietuvių centrą Lemonte.

Anot knygos Kolekcijų istorijos:
Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės mu-
ziejus sudarytojos Dainos Kama raus-
kienės, „Lietuvai atgavus nepri klauso-
mybę, galerijos veiklos mastai mažėjo,
ir 2000 metais pasirašiusi  per davimo
aktą ir 2001 metais išsiuntusi kolekci-
ją į Kauną, galerija galėjo paskelbti rea-
lizavusi numatytus tikslus ir taip už-
baigusi savo pirminį gyvavimo eta-
pą”.

Bet tuo pačiu galima retoriškai pa-
mąstyti, ar tai nebuvo dviejų svar-
biausių lietuviškų dailės židinių išei-
vijos sostinėje mirties akto pasirašy-
mas? Toks klaustukas tebekamuoja
ne viena išeivį, juolab Čikagoje gyve-
nantį meno mylėtoją. Galbūt neapgal-
votai paskubėta?

Dar viena pikantiška istorija iš
„vėjų miesto”

Nevien rinkinius, bet ir po vieną
drobę išeiviai aukojo Kauno miesto
„panteonui” – Nacionaliniam M. K.
Čiurlionio dailės muziejui. Vienas toks
atvejis – brandaus amžiaus su laukusios
ir Čikagos Marquette Par ke tebegyve-
nančios Gražvydos Gied rai tytės dova-
na. Savo dovanojimo rašte Giedraitytė
pasakoja, kad šis Kazio Šimonio (1887
–1978) paveikslas 1930 m. parodoje Ry-
goje laimėjo pirmąją vietą. Tais pačiais
metais autorius jį padovanojo Jurbar-
ke gyvenan čiam savo bičiuliui peda-
gogui ir rašytojui Antanui Giedriui-
Giedraičiui (1892–1977), kurio kūri-
nius vaikams jis dažnai iliustruodavo.
1944 m. trauk damasis į Vakarus, Gied-
raitis su savim pasiėmė šį ir dar vieną
didesnį Šimonio paveikslą „Danutės
portretą” – jo penkerių metų duk relės
atvaizdą. Per visus neramumus iš sau-
 gotus paveikslus jis nusivežė į JAV ir
laikė savo bute Worcester, MA. Dar bū-
damas gyvas, Giedraitis „Da nu tės port-
retą” atidavė Čikagos M. K. Čiurlionio
galerijai su sąlyga, kad ši jį gali per-
duoti tik Nepriklausomos Lietuvos
meno galerijai (čikagiečiai visą savo ga-
lerijos kolekciją padova nojo 2000 me-
tais). Rašytojui mirus, paveikslas „Ka-
ralienė” liko dukters Gražvydos globai.
Ji 1992 m. paveikslą padovanojo (anot
šios knygos su darytojos „sugrąžino”,
tarsi ši drobė buvo pavogta – grubi so-
vietų terminologijos liekana!  – R. M.
Lapo pastaba) Naciona liniam M. K.
Čiur lio nio dailės mu ziejui.

Parengė Raimundas Marius Lapas

Kolekcininkas Vladas Daumantas savo bibliotekoje. Kaunas, 1935.



doro Rivadavija] ir Colonia Sar nien to
[Kolonia Sarnientas]) – 5 000, Cordo-
bos [Kordoba] mieste ir provincijoj – 3
000 ir Tucumano [Tukumanas] mieste
ir provincijoje– 2 000 žm. 285

Praslinkus įsikūrimo dešimtme-
čiui (1939-aisiais) Lietuvos valstybės
kontrolės vyriausiasis revizorius J.
Grabauskas savo pro memoria su įsiti-
 ki nimu kalba apie 35 000 Argentinos
lie tuvių, iš kurių 15 000 yra susispietę
Buenos Aires286. 1931 m. lietuvių imig-
rantų galėjo padaugėti dėl persikėlė-
lių iš Brazilijos, bet greičiausiai tai
stipriai išpūstas skaičius. 1939 m. duo-
menys, atrodo, realistiškesni. Buvo
laiko susiskaičiuoti, nes naujų imig-
rantų ne pri sidėjo. Ir, žinoma, buvo ga-
lima apgrai bomis nustatyti 6–8 metų
na tū  ralaus prieaugio dydį. Be to, anų
laikų šaltiniuose nuolat kalbama apie
nelegalią, tad neapskaitytą imigraciją.
Visa tai sudėjus, gali atsiverti kelias
link statistinių prieštaravimų paaiški-
nimo. Argentinoje nuolat randame

daugiau lietuvių, nei matome juos iš-
emigruojant iš Lietuvos.

Net po I pasaulinio karo Ar-
gentina viliojo savo neaprėpia-

mais pampų plotais, laisvų že-
mių vaizdiniais ir demokra-

tiška konstitucija, kurios tė-
vai (Juan Bautista Alberdi)

vadovavosi principu Go-
berna es poblar – valdyti

tai yra apgyvendinti.
Konstitucija skel bė, kad

svetimtautis naudojasi
Argentinos teritorijoje

visomis ci vilinėmis piliečio
teisėmis, gali užsiimti pramone, pre-

kyba ir amatu; gali turėti ne judamą
turtą, pirkti jį ir perleisti kitam, gali
plaukioti upėmis ir jūros pakraščiais;
gali laisvai praktikuoti savo kultą;
gali paveldėti palikimą ir tuoktis pa-
gal įstaty mus. Konstitucijos kūrėjai
siekė įtvirtinti principą, kad federa-
linė val džia rems europiečių migra-
ciją, vengs kokių nors mokestinių ap-
sunkinimų, o per du metus nuo imig-
ravimo pradžios natūralizuos be jokių
mokesčių. 1930-ieji ir pasaulinė ekono-
minė krizė tuos konstitucinius paža-
dus kiek sumažino, tačiau šalis vis dar
buvo suvokiama kaip imigrantų rojus.

284. Redakcijos prierašas. – Pasaulio lietuviai, 
p. 132.

285. Pranešimas apie lietuvių emigraciją Pietų
Amerikoje 1931. In: Lietuvos Respublikos emigra -
ci jos politika 1920–1940 m., p. 141.

286. J. Gabausko pro memoria. In: Lietuvos Res -
pub likos emigracijos politika 1920–1940 m., p.185.
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KARKLO DIEGAS
lietuvių pasaulio istorija

EGIDIJUS ALEKSANDRAVIČIUS

91

Lietuviams išeiviams Argentina
buvo jau senokai atrastas ir vaiz-
duotėje pri jaukintas kraštas.

Kaip Brazilijoje, taip ir Argentinoje lie-
tuviai jau buvo išbandę kolonizacijos
ir pramoninių miestų imigrantų
bendruomenės gy ve  nimo sko nį. Kaip
ir visais kitais Pietų Amerikos išei-
vystės atvejais, ankstyvoji statistika
čia yra labai mig lota. Tačiau yra vie-
nas labai svarbus faktorius, kuris se-
nuosius Argentinos lietuvius suartino
su naujaisiais – jau nepriklausomos
Lietuvos pi liečiais. Jau nesyk minė-
jome, kad stipresnei diasporai susifor-
muoti Brazilijoje trukdė didelis lietu-
vių išsibarstymas laike ir erdvėje. Per
mažas kritinis skaičius vienos tauty-
bės imigrantų per didelia me laiko
ruože. Čia matyti skirtumas tarp Ar-
gentinos ir Brazilijos lietuvių is tori-
jos.

Skirtingai nuo Brazilijos, kur ant-
roji lietuvių išeivijos banga 1926–1929
m. be veik prasilenkė su tais tūkstan-
čiais pirmosios bangos (XIX a. pa bai-
gos) lietuvių, Argentinoje senieji imig-
rantai gan sąmoningai sutiko naujuo-
sius imigrantų bū rius. Galbūt, tai sie-
tina su faktu, kad jau XX a. pradžioje
senieji lietuvių išeiviai sugebėjo susi-
 telkti į organizacijas. 3 deš. jie dar buvo
išlaikę tą minimalų lietuviš ko sąmo-
 ningumo ir organizacijos lygį, kuris
padėjo susitikti su naujaisiais atei viais
iš Lietuvos. Argentinos lietuviai jau
prieš I pasaulinį karą veikė kaip dau-
giau mažiau sąmoninga diaspora, ir
tai buvo pamatas naujai ekonominių
imigrantų iš nepriklausomos Lietuvos
bendruomenei. Savo ruožtu  naujieji
atei viai gaivino senųjų lietuvių tapa-
tybę, stiprino atplukdytomis žiniomis
apie atgimstančią Lie tuvą, net jei patys
turėjo dėl pragyvenimo sunkumų pa-
likti gimtą kraštą. Anuo metu emigra-
cija ir stiprus meilės savai šaliai jaus-
mas galėjo derėti gana dažnai. Tai,
beje, nėra kokia nors istorinė anoma-
lija. Ir šiandien daugelio Pietryčių Azi-
jos šalių diasporos Australijoje ir Šiau-
rės Amerikoje pasižymi didele meile
pro tėvių tėvynei, nepaisant fakto, kad
visi jie buvo išginti svetur sunkumų.

Tačiau nepaisant šio pozityvaus
fakto, ano meto Argentinos lietuvių gy-
veni mo atspindžiai laiko tėkmėje nu-
blanko, nebuvo aprašyti ir ištirti. Ar-
gentinoje nei tada, nei vėliau neatsira -
do šviesuomenę įkvepiančio metrašti-
 ninko, kokiu Bra zilijos lietuvių dias po-
roje XX a. 8 deš. tapo kunigas Antanas
Saulaitis, sumanęs, sudaręs ir redaga-
vęs lietuvių imigracijos į Braziliją pen-
kiasdešimtmečio knygą. Deja, niekas
nefiksavo ateities atminčiai argenti-
niečių pasakojimų. Paradoksalu, kad
net 1935 m. P. Ruseckui renkant ir re-
daguojant visai tuometinei lietuvių di -
asporos sąmonei labai svarbią knygą
Pasaulio lietuviai, nepavyko rasti au-
toriaus, gebėjusio kiek plačiau apra-
šyti Argentinos lietuvių nutikimus.
Net pats redakto rius matė būtiną ko-
mentarą po vienu iš Argentiną lie-
čiančiu straipsneliu:

Nežiūrint pastangų, Redakcijai
nepavyko gauti nešališko straipsnio,
kuriame būtų objektyviškai aprašytas
bendras kultūriškas Argentinos lietu-
vių veikimas, būtų suminėtos visos jų
organizacijos ir p/anašiai/. Šiaip gi
pa žymėtina, jog Argentinos lietuvių
veikla, imant atskiromis visuomeniš-
komis grupėmis, gana didelė ir gra -
ži.284

Argentinos lietuvių pasaulėžiūri-
nis-visuomeninis susiskaldymas (apie
jį dar bus kalbama vėliau), anot kny-
gos redaktoriaus, buvęs toks didelis,

kad net nesu gebė -
ta pasipasakoti dau-
giau mažiau visus
lietusios, visus lietu-
vius prisimenan čios is-
torijos. Atpasakojimo
sun kumai, kurie užklupo
diasporos sąmoningumą
gaivinti siekusioje knygoje
1935 m., it koks gluminantis
šešėlis atlydi ir nūdienos isto-
riką. Jaučiama buvus labai
judrų Buenos Airių lietuvių gy-
venimą, o štai at mintis – labai
trumpa, šaltinių ir tyrinėjimų irgi yra
labai mažai.

Nuo 1923 m., kai Lietuvos statisti-
kos departamentas ėmėsi rinkti emig-
raci jos duomenis, Argentinon jau iš-
keliaudavo šimtai lietuvių. Nuo 1925
m. skaičiai šoktelėjo aukštyn – pasiekė
689. 1926 m. į šią Pietų Amerikos šalį iš-
vyko 1 353 Lietuvos piliečiai, 1927 m. –
1 995, 1928 m. – 2 151, 1929 m. – 6 095, 1930
m. – 2 280, 1931 m. išvykstančiųjų srau-
tai nuslūgo (tik 189). Argentinos lietu-
vių diasporos augimo statistika grei-
čiausiai buvo didesnė, nei siekia de-
partamento duomenys. Pirmiausia dėl
to, kad ten nusikeldavo dalis itin ne-

 sėkmingai
pradėję gyveni mą

Brazilijoje. Gandai sklido
apie geresnes, žmo giškesnes dir-

bančiųjų sąlygas Ar gen tinoje, o jos
imigracijos taisyklės buvo truputį
griežtesnės. Čia gali me pa lyginti lietu-
vių emigrantų kelią į JAV per Kanadą.
Iš čia galėjo kilti statistinis prieštara-
vimas.

1931 m. Lietuvos užsienio reikalų
ministerijos emigracijos referentas
savo pra nešime apie lietuvių emigra-
ciją Pietų Amerikoje atvirai prisipa-
žino:

Tikrojo lietuvių skaičiaus Argen-
tinoje nežinoma, bet spėjama jų esant
arti 40 000. Iš jų priskaitoma Buenos
Aires mieste ir provincijoje apie 25 000,
Rosario [Rosarijus] mieste – 5000, Pata -
gonijoj (Comodoro Rivadavia [Komo-
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DR. JOVITA KERELIS
DR. DAIVA BIDVA
DANTŲ GYDYTOJA

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

Tel. 708-598-8101

Dr. PETRAS V. KISIELIUS
INKSTŲ, PūSLėS, PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA
Center for Health

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

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

7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652

Kab. tel. 773-471-3300

ŠirDieS ir KrAUjAGYSliŲ liGOSChirUrGAi

ViDAUS liGOS 

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

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

Chicago, IL 60638
Tel. 773-229-9965

Valandos susitarus

AKiŲ liGOS

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

Joliet, IL 60435
Tel. 815-741-3220

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

Lietuviams sutvarkys dantis už prieinamą kainą 
Susitarimui kalbėti angliškai arba lietuviškai

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

Chicago, IL
Tel. 708-422-8260 

DAntŲ GYDYtOjAi

Advokatas
GInTARAS P. ČEPĖnAS

6436 S. Pulaski Rd., 
Chicago, IL 60629

Tel. 773-582-4500
Valandos susitarus

ADVOKATAI

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

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

DR. RENATA VARIAKOJYTĖ
SKAUSMO GYDYMO SPECIALISTė

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

Nugaros, kaklo, galvos, sąnarių bei kitų
skausmų gydymas

SKAUSMO GYDYMAS

Prenumeruokime 
ir skaitykime 

,,DRAUGĄ”!

ĮVAIRūS

� Moteris, turinti medicininį išsilavi-
ni mą, pasišventusi ligonių ir senų žmo-
nių priežiūrai, patyrusi, sąžininga ir at-
jaučianti, ieško darbo. Vairuoja, turi
automobilį, JAV pilietė. Siūlyti įvairius
variantus. Tel. 773-330-0092.

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

� Moteris ieško žmonių priežiūros dar-
bo, galimi pakeitimai. 

Tel. 773-615-5235.

� Moteris ieško žmonių priežiūros dar-
bo su gyvenimu. Turi rekomendacijas
ir praktikos. Gali pakeisti nuo penkta-
dienio 2 val. p. p. iki sekmadienio vaka -
ro. Tel. 708-691-2948.

� Moteris ieško senelių priežiūros dar-
bo su gyvenimu lietuvių ar rusų šei-

mose. Gali dirbti ir kitoje valstijoje.
Ne  vairuoja. Tel. 773-366-1448.

� Moteris ieško žmonių priežiūros dar-
bo savaitgaliais arba rytais valymo dar-
bo. Vairuoja, skaniai gamina valgyti, turi
dokumentus. 
Tel. 708-860-4643.

� Vyresnio amžiaus moteris ieško
žmonių priežiūros darbo. Legalūs do-
kumentai, vairuoja mašiną. Didelė dar-
bo patirtis. 630-903-4065

� Moteris, turinti patirtį, ieško  žmonių
priežiūros darbo su gyvenimu.  

Tel. 872-214-9356.

� Moteris ieško pagyvenusių žmonių
priežiūros darbo su gyvenimu. Turi
do kumentus, vairuoja, didelė darbo
patirtis, geros rekomendacijos. 

Tel. 262-305-8533.
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Dana Rugienius, IL; Rasa Sprindys, NY; Christopher Stewart, CA. 

Atminimo įnašais pagerbti ir įamžinti Lietuvių Fonde:
a.a. Michelangelo Abbinanti (IL) (aukojo: Oreta Eidukytė, IL);

a.a. Eugenija Grudzinskaitė-Treimanis (FL) (aukojo: Aldona Grinis, FL; 
Aldona Dambravienė su šeima, CO; dr. Danutė Valiūnienė su šeima, FL; 

Romualdas ir Aldona Dulskiai su šeima, FL; Mečys ir Irena Šilkaičiai, FL; 
Albinas ir Angelė Karniai, FL).

LIETUVIŲ FONDO AUKOTOJAI
Nuoširdžiai dėkojame 2014 m. sausio, vasario, kovo mėn.

Lietuvių Fondo aukotojams, kurių dosnumo dėka, 
LF kapitalas padidėjo $5,316 suma! 

Maloniai kviečiame visus remti Lietuvių Fondą. 
mūsų tauta – mūsų ateitis.

LF Vadovybė

LIETUVIŲ FONDAS – LITHUANIAN FOUNDATION, INC.
A NOT-FOR-PROFIT TAX EXEMPT ILLINOIS CORPORATION, 

Fed. ID# 36-6118312
14911 127TH ST., LEMONT, IL 60439, USA

Tel. 630-257-1616 – admin@lithfund.org – www.lithuanianfoundation.org 

� Įsirašykite ir įrašykite artimuosius į Lietuvių Fondo narius.
� Pažymėkite svarbias progas fondo įnašais-gimimus, krikštynas, 

gimtadienius, mokslo baigimus, šventes, vedybas, jubiliejus.
� Atminimo įnašais pagerbkite mirusiuosius.
� Rašydami testamentus, bent dalį turto palikite Lietuvių Fondui.

Priimame kreditines korteles

DRAUGAS NEWS

naujas mėnesinis laikraštis
angliškai skaitantiems

Prenumeruokite sau, savo vaikams, 
draugams, vaikaičiams! 

TIK

$35
pirmiems
metams

4545 W 63 STREET
CHICAGO, ILLINOIS 60629

Nuo 1992 metų Draugo fondas padeda išlaikyti
mūsų lietuvišką, katalikišką „Draugo” laikraštį.

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

Remkime Draugo fondą

Draugo fondas 4545 W. 63rd St., Chicago, IL 60629 • tel: 773-585-9500 
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Ruošia Nijolė Nausėdienė • El. paštas: nausediene@hotmail.com

MŪSŲ STALUI

Šventiniai kepiniai Velykų stalui

Dažnai mes naudojame mamos, mo čiutės ke-
pinių receptus, nes jie jau išbandyti ir gerai
žinomi. Tačiau ne viena nori išbandyti ir nau-

jus receptus, įnešti į savus namus kažką naujo, nu-
stebinti savuosius ir draugus. Gy venime viskas
keičiasi, keičiasi ir kepinių receptai, jų paruošimo
bū das. 

Kiekviena šeimininkė stengiasi šventinį stalą
paruošti kaip galima skoningiau ir gražiau. Sko-
ningai pa dengtas stalas yra lyg mūsų ruošiamos puo-
tos simbolis. Jis, žinoma, įvairiomis švenčių pro-
gomis būna vis kitoks. Žmogų patenkina ne tiek pa-
tys valgiai, kiek skoningas jų pa teikimas. Ne veltui
Goethe yra pasa kęs, kad valgis pirmiausia patrau-
kia akį, o tik vėliau skrandį.

Velykiniam stalui kepamos bab kos. Jos ypa-
tingos tuo, kad į jų sudėtį įeina daug kiaušinių (net
18, 24, 36, 40 ir t. t.). Prie babkų receptų priskiriamas
ir mūsų šakotis. „Bobos” jau yra daugiau kaip pa-
gerinta, šventinė bulka. 

Babka su romu

Reikės: 1/2 puodelio pieno, 50 gramų mielių, 1
svaro miltų, 12 kiau šinių, 1/2 svaro sviesto, trupučio
druskos, 1 puodelio cukraus, citrinos žievelės. Reikės
kelių kepimo formų.

Sirupui: 1/2 puodelio cukraus, 3 šaukštus romo,
1 puodelio vandens.

Į pusę puodelio šilto pieno sudėti mieles, iš-
maišyti, pridėti kelis šaukštus miltų, kad tešla būtų
kaip blynams ir palikti, kad pakiltų. Pakilusią tešlą
gerai lyžele išplakti, įberti druskos, įpilti kiaušinius,
ištrynus iki baltu mo su puodeliu cukraus. Gerai iš-
mai šius pridėti apie svarą miltų, pusę sva ro gerai iš-
trinto sviesto, pusę šaukštelio druskos ir sutarkuo-
tą citrinos žievelę (tešla neturi būti skysta). Gerai iš-
minkius pastatyti šiltoje vie toje, kad dar kartą teš -
la pakiltų. Tada dar kartą gerai išplakti, sudėti į pa-
ruoštas formas ir vėl pastatyti šiltoje vie toje, kad pa-
kil tų. Kai tešla pakils trečią kartą, kepti orkaitėje va-
landą. Atski rai sumaišyti pusę puodelio cukraus,
puodelį vandens ir tris šaukštus ro mo. Išėmus iš or-
kaitės babkas, padėti ant pailgo pus dubenio ir at-
aušinus užpilti pa ruoštu sirupu vieną šoną, pa-
skui apvertus ant kito, užpilti ir kitą ir taip kelis kar-
tus vartyti, kol babka sugers visą sirupą. Po to pa-
statyti ant lėkštės, kuri išklota gražiai iškarpytu po-
pieriumi. 

Cukruota „boba”

Reikės: 1 lazdelės ir 2 šaukštų nesūdyto sviesto,
1 puodelio pieno, 1½ (30,8g) presuotų mielių, 2 didelių
kiau šinių, 2 trynių, 1/2 puoduko cukraus, trupučio
druskos, 1 šaukštelio vanilės ekstrakto, 1 šaukštelio
apelsinų likerio, 1 apelsino tarkuotos žievelės, 1/2 cit-
rinos žievelės, 1/2 puoduko mažų ra zinų, 4 puodukų
miltų, po 1/2 puoduko: tamsių razinų, šviesių razinų,
sumaltų migdolų ir 1/4 puoduko šilto vandens.

Į kaistuvėlį supilti pieną ir kai tin ti, bet neuž-
virti. Sudėti sviestą ir, kai ištirps, nuimti nuo ugnies
ir at vėsinti. Į dubenėlį sutrupinti mieles, truputį cuk-

raus, užpilti šiltu vandeniu ir dviems minutėms
padėti į šalį.

Į elektrinio maišytuvo dubenį sudėti kiau-
šinius ir trynius. Kiek pasukus suberti cukrų,
druską ir sukti tol, kol masė sutirštės. Supilti
va nilės ekstraktą, likerį, apelsino ir citrinos žie-
veles, mieles. Palengva įmai šyti du puodukus
miltų. Lėtai sukant supilti pieno mišinį. Trum-
pai pasukti. Tešlą išimti iš maišytuvo, padėti ant
lentos, supilti likusius miltus, minkyti. Gali pri-
reikti ir daugiau miltų. Į gerai išminkytą tešlą
sudėti migdolus ir razinas. Min kyti reikia tol,
kol priedai vie nodai pasiskirstys. Dubenį patep -
ti sviestu ir įdėti tešlą. Apsukti, kad ir viršus

gautų sviesto. Staltie sėle pridengti ir padėti vienai va-
lan dai į šiltą vietą, kad pakiltų. Pakilusią tešlą nu-
spausti žemyn. Vėl uždengti ir vienai valandai padėti
šiltai. Tuo tarpu paruošti dvi kepimo formas. Ge-
riausiai tinka forma kiauru vidu riu. Patepti sviestu,
pabars ty ti miltais. Nukratyti neprilipusius miltus. Į
dubenėlį supilti vieną trečdalį puoduko miltų, vieną
šaukštą sviesto, du šaukštus rudo cukraus, pusę
šaukštelio cinamono ir viską pirštais sutrinti į kruo-
peles. Šį miši nį vienodai pa skleisti į paruoštas formas.
Pakilusią tešlą padėti ant miltais pabarstytos lentos
ir vieną minu tę minkyti vis ją patempiant. Pa da linti
pusiau ir su dėti į paruoštas formas. Pridengti ir leis-
ti pakilti. Pa tepti kiaušinio try niu, atskiestu su tru-
pučiu vandens. Kepti įkaitintoje orkaitėje 350˚F tem-
peratūroje apie 45–50 minučių.

Iškepus išversti ant vielinio tinklelio ir atvėsinti.

Aguonų tortas

Reikės: 2 puodelių aguonų, 1 1/2 puodelio cuk-
raus, migdolų, 4–5 šaukš tų pyrago džiūvėsėlių, 1/2
šaukštelio malto cinamono, 9 kiaušinių.

Kremui: 1 litro grietinėlės (apie 4 puodelius), 3
puodelių cukraus, 2 šaukštelių vanilinio cukraus.

Aguonos užplikomos verdančiu vandeniu ir pa-
liekamos per naktį, kad išbrinktų. Į kiaurasamtį įklo-
jama dviguba marlė ir supilamos aguo nos, kad nu-
varvėtų. Paskui du kartus mėsmale sumalamos per
tankų sie telį. Į dubenį su maltomis aguonomis mu-
šama po vieną kiaušinio trynį ir beriama po šaukš-
tą cukraus. Po to smarkiai sukant yra sudedami visi
kiau šiniai bei supilamas cukrus. Pas kui suberiami
smulkinti migdolai ir sudedami labai gerai išplakti

baltymai (baltymai iki plakimo laikomi šal tai), su-
beriami džiūvėsėliai; masė maišoma, kol taps vie-
nalytė.

Tešla sudedama į riebalais pateptu  pergamen-
tiniu popieriumi išklotą torto formą ir vidutinio karš-
tumo orkaitėje kepama apie 30–40 minučių; atauši-
nama formoje. Atvėsęs kepinys perpjaunamas per
pusę horizontaliai ir aptepamas kremu. Galite ir ne-
pjauti, o daugiau kremo užpilti ant vir šaus ir kraš-
tų.

Ruošiant kremą reikia į sudrėkintą emaliuotą
puodą supilti šviežią grietinėlę. Jai užvirus, sube-
riamas cukrus ir toliau verdama ant mažos ugnies
vis mediniu šaukštu maišant. Kai spalva pradeda
keistis, maišoma inten sy viau, o kai pasidarys gels-
va košelė, kremą galima tepti tarp sluoksnių (jei per-
pjovėte plokštainį) arba ant torto ir šonų. Puošiama
vaisiais iš kompoto.

Migdolinis tortas

Reikės: 1 sv migdolų, 1 sv cuk raus, 2 šaukštų svies-
to, citrinos žie velės, 2 šaukštų miltų, 13 trynių, 1 puo-
 delio uogų iš uogienės (be siru po).

Svarą nuvalytų migdolų sugrūs ti, užpilti kiek
vandens; pridėti svarą smulkaus cukraus, du šaukš-
tus svies to, sutarkuotą citrinos žievelę ir du šaukš-
tus miltų; viską gerai iš maišyti, pridedant po vieną
trynį. Ge rai ištrynus supilti į formą, dalį tešlos pa-
likus pagražinimui. Ant vir šaus uždėti uogų iš uo-
gienės be siru po. Iš likusios tešlos padaryti briauną
aplink tortą ir „tinklelį” ant viršaus. Kepti orkaitė-
je pusę valandos.

Šokoladinis tortas su riešutais

Reikės: 4 kiaušinių, 3 šaukštų šilto vandens, 1/2
puoduko cukraus, ¾puoduko miltų, 1/3 puoduko krak-
molo, 2/3 puoduko pagruzdintų su maltų riešutų (laz-
dyno ar kitų), 1/2 šaukštelio kepimo miltelių, 1/2 šaukš-
 telio cinamono, 3 šaukštų cuk raus, trupu čio druskos.

Pertepimui: 1/2 puoduko riebios grietinėlės,
1/2 šaukšto cukraus, 2/3 puoduko pagruzdintų ir su-
maltų rie šutų.

Miltus, krakmolą, kepimo milte lius, cinamo-
ną, truputį druskos su maišyti, persijoti ir padėti į šalį.
Kiau šinių trynius, šiltą vandenį elektriniu maišytuvu
kiek paplakus po truputį berti cukrų. Gerai išsukti,
kad nesijaustų cukraus ir padėti į šalį.

Kiaušinių baltymus plakti iki standžių putų. Taip
vis sukant su pertraukomis po truputį berti cukrų
(tris šaukštus). Kai baltymuose nesijaus cukraus, try-
nių masę sumaišyti su baltymų mase. Toliau į kiau-
šinių masę maišant berti po truputį pa ruoš tus mil-
tus, o po to mediniu šaukštu palengva maišant po tru-
putį su berti riešutus.

Atidaromą 11 colių skersmens torto formą pa-
tepti sviestu, pabarstyti manų kruopomis ar pyrago
džiūvėsėliais ir supilti paruoštą masę. Išlyginti ir kep-
ti įkaitintoje orkaitėje 350˚F temperatūroje 40–50 mi-
nučių. Geriau kepti dieną prieš vartojimą, nes tada
lengviau jį perpjauti. Tortą perpjovus, vieną skritulį
įdėti atgal į formą.

Grietinėlę su cukrumi plakti iki standumo.
Įmaišyti riešutus ir pa skleisti ant pagrindo. Išlyginti
ir už dėti antrą skritulį. Padėti į šaldytuvą 7–9 va-
landoms ar ilgiau.

Prieš tiekiant į stalą, atidaryti formą ir tortą per-
dėti ant lėkštės. 1/2 puoduko grie tinėlės išplakti su
pusę šaukštelio cukraus. Apdengti torto paviršių ir
pabarstyti riešutais. Ant viršaus galima uždėti laz-
dyno riešutų.

Šaldytas tortas su braškėmis

Biskvitas toks pats kaip torto su riešutais.

Pertepimas: 1 puodukas plonai supjaustytų
braškių, pusė puoduko riebios grietinėlės, pusė šaukš-
to cukraus.

Tiekiant į stalą tortą aptepti iš plakta grietinėle,
papuošti keliomis braškėmis, jų lapeliais arba šoko -
lado drožlėmis.

Pavasarėjančiais laukais
su gervių klyksmu
pro baltą beržą
verkiančia sula
ateina atgimimas
bunda žemė
užlieja širdį
šiltas jausmas
tarsi Baltijos banga
sugrįžta vėl gyvybė
į kiekvieną medį, pumpurėlį
sugrįžta paukščiams
ir žmonėms jausmai
žiūriu į dangų
aš rankas iškėlęs
Velykos – Dieve, kaip gerai.
Velykos tavo namuose

Linkiu visiems
„Draugo” skaitytojams
– linksmų šv. Velykų!
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naują knygą apie 
JAV lietuvius 

galite nusipirkti ,,Drauge”
Vilniaus tarptautinėje knygų mugėje pristatytą šiais metais leidyklos „Aukso žuvys” išleistą
knygą ,,Manėm, kad greit grįšim” (sud. Dalia Cidzikaitė, Laima Petrauskaitė VanderStoep
ir Dalia Stakytė Anysienė) galite įsigyti ,,Draugo” knygynėlyje. Kaina – 25 dol. (Illinois vals-
tijos pridėtinės vertės mokestis – 9.25 proc., persiuntimas paštu – 5 dol.). Teiraukitės tel.:
773-585-9500. 

Knygoje – aštuoniolika pokalbių su JAV lietuviais, kurie Antrojo pasaulinio karo
metais nuo artėjančio sovietų fronto ir tremties grėsmės buvo priversti palikti Lietuvą ir
trauktis į Vakarus. Knygos sudarytojų paš nekovai atvirai pasakoja apie bėgimo iš Lietu-
vos aplinkybes, gyvenimą DP stovyklose Vokietijoje, apsisprendimą emigruoti ir įsikūrimą
Jungtinėse Amerikos Valstijose.

Knyga ,,Manėm, kad greit grįšim” yra didesnio projekto – Sakytinės istorijos projektas
– dalis, kurį 1995 m. sumanė JAV Lietuvių Bendruomenės Kultūros taryba. Projekto
metu į magnetofono juostas įrašyti 65 pokalbiai. 30 pokalbių įrašyti Čikagos apylinkėse,
35 – kitur. Šiandien bent pusė kalbintų asmenų jau yra mirę.

www.draugas.org/mirties.html

A † A
Prof. emeritas

VYTAUTAS JUOZAS ČERNIUS
1926.04.26–2014.04.10

Lietuvių išeivijos JAV mokslininkas, edukologas, psicholo-
gas, prof. Vytautas J. Černius mirė 2014 m. balandžio 10 d.

Prieš 87 metus gimė Mažeikiuose, Lietuvoje.
Karo metu pasitraukė į Vokietiją, kur studijavo Pinneberg ir

Munster universitetuose.
Persikėlęs į JAV, apgynė daktaro laipsnį Čikagos universite-

te. Temple universitete, Philadelphijoje, išdirbo 30 metų psicho-
logijos, edukacijos ir tarptautinio švietimo srityse. Vytautas
išleido apie 50 spausdinių anglų, lietuvių ir vokiečių kal bomis,
įskaitant tris knygas. Vytauto Didžiojo universitete įsteigė
Pedagogikos centrą, tapo jo direktoriumi, po to Švietimo studijų
vedėju ir VDU Atkuriamojo senato nariu. Buvo paskirtas VDU
garbės profesoriumi. 2011 m. apdovanotas Lietuvos švietimo mi -
nisterijos premija. Nuo 2007 m. dirbo prie prof. B. Makausko
knygos Lietuvos istorija vertimo į anglų kalbą.

Vytautas buvo Lie tuvos skautų organizacijos narys.
Giliame liūdesyje liko: žmona Marija (Trumpytė); duktė

Sigita su vyru Ubaldo Ferranti ir anūkai Traiano ir Lavinija;
sūnus Linas; seserys Marytė Černiūtė ir Danutė Gylienė  bei jos
vaikai su šeimomis; brolis Alis su žmona Rasele ir jų vaikai su
šeimomis, posūnis dr. Edmundas ir jo žmona dr. Magda
Fiksinski ir jų duktė Julia.

A. a. Vytas buvo a. a. Julijos ir a. a. Juozo Černių vyriausias
sūnus ir a. a. Vitos Pavilčiūtės vyras.

Trečiadienį, balandžio  16 d. 9 val. ryto įvyks atsisveikinimas
Palaimintojo Jurgio Matulaičio misijoje, 14911 127 St., Lemont,
IL, 60439. Šv. Mišios bus atnašaujamos 10 val. ryto.

Laidotuvės ketvirtadienį, Tautinėse lietuvių kapinėse, priva-
 čios.

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus, pažįstamus ir
mokslo bendradarbius dalyvauti a. a. Vyto atsisveikinime.

Vietoje gėlių pageidaujama siųsti aukas organizacijoms
„Vaiko vartai į moks lą” arba „Saulutė”.

Nuliūdusi šeima

A † A
VALERIJA ČEPAITIENĖ

VALIŪTĖ
Mirė 2014 m. balandžio 10 d. 7:56 val. ryto.
Gimė 1912 m. sausio 1 d. Rygoje, Latvijoje.
Gyveno Čikagoje, West Lawn apylinkėje, anksčiau

Telšiuose ir Marquette Park.
Nuliūdę liko: duktė Giedrė Čepaitytė; anūkai Vidas Paulius

su žmona Fiona, Linas Paulius; Laima Palubinskienė su vyru
Kovu, Rima Juškienė su vyru Vytu, Algis Paulius Jr. su žmona
Violeta; proanūkai Teofilis, Gaja, Mantas, Aleksandras, Cara ir
Nicholas; žentas dr. Algis Paulius su žmona Violeta, kiti gimi-
nės Lietuvoje.

A. a. Valerija buvo žmona a. a. Kosto, mama a. a. Laimos
Pau lienės, sesuo dail. a. a. Telesforo, a. a. Igno ir a. a. Petro.

Velionė bus pašarvota šeštadienį, balandžio 19 d. 9 val. ryto
Švč. M. Marijos Gimimo bažnyčioje, Marquette Park, ku rioje
10 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios ir iškilmingi palaimini-
mai. Po iškilmingų palaiminimų a. a. Valerija bus palaidota Šv.
Kazimiero kapinėse.

Vietoje gėlių prašom aukoti Sisters of  Immaculate Concep -
tion, Ateitis fondui arba Lietuvos Dukterų draugijai.

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir  pažįstamus
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę artimieji

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

A † A
JONUI VIDŽIŪNUI

mirus Kalifornijoje, nuoširdžiai užjaučiame brolį
JURGĮ, ilgametį Jaunimo centro tarybos narį ir
visus gimines.

Čikagos Jaunimo centro
taryba ir valdyba

A † A
DAGMARA JURCIENĖ

PUODŽIŪNAITĖ

Mirė 2014 m. balandžio 11 d. 7:03 val. vakaro Holy Family
Villa nursing home.

Gimė 1918 m. vasario 19 d. Sankt Peterburge, Rusijoje.
Gyveno Palos Heights, IL ir St. Petersburg Beach, FL. Buvusi

vais tininkė Jurcys Pharmacy Čikagoje, Marquette Park apylin-
kėje.

Dagmara buvo žmona a. a. Tado Jurcio ir sesuo a. a.
Mindaugo Puodžiūno.

Nuliūdę liko: pusbrolis Edas Puodžiūnas su žmona Hanalore,
jų vaikai ir anūkai; pusseserė Jūratė Jakštytė Landfield su vyru
Jerome, dukterėčia Rima Beliūnaitė; dukterėčia Dalia Stepo nai -
tienė ir jos vaikai; anūkė Lydia Jurcytė ir jos mama Virginija
Jurcienė.

Dagmara ir Tadas abu priklausė Korp! Neo Lituania.
A. a. Dagmara bus pašarvota pirmadienį, balandžio 21 d. 10

val. ryto Zion Ev. Liuteronų bažnyčioje, 9000 S. Menard Ave, Oak
Lawn, IL 60453. Religinės apeigos 11 val. ryto. Po religinių apei-
gų velionė bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse.

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir  pažįstamus daly-
vauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę artimieji

Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel. 800-994-7500 arba www.pet-
kusfuneralhomes.com

A † A
Prof. VYTAUTUI ČERNIUI

mirus, reiškiame gilią užuojautą velionio šeimai ir
giminėms.

JAV LB Krašto valdyba
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Massachusettse bus teikiamos 
konsulinės paslaugos

Lietuvos generalinis konsulatas New Yorke gegužės 31 dieną rengia kon-
sulinių pareigūnų išvykstamąją misiją į Massachusettso valstiją, Cape Codo
apylinkes.

Konsulinės misijos metu bus priimami Lietuvos piliečių prašymai dėl pasų
keitimo ir išdavimo, asmens grįžimo pažymėjimų, užsienyje registruotų civili-
nės būklės aktų įtraukimo į apskaitą Lietuvoje, gyvenamosios vietos deklaravi-
mo, konsulinės registracijos. Taip pat bus atliekami notariniai veiksmai ir pri-
imami prašymai dėl Lietuvos Respublikos pilietybės.

Konsulinės paslaugos bus teikiamos adresu 746 Lumbert Mill Rd.,
Marstons Mills, MA 02648.

Norinčius užsiregistruoti ir dėl išsamesnės informacijos prašome skam-
binti į Lietuvos generalinį konsulatą New Yorke tel. 1 212 354 7840 arba rašyti
elektroniniu paštu: konsuline.misija.ny@urm.lt.

LR gen. konsulato new Yorke info

Didžiosios savaitės 
Velykinių pamaldų tvarka

Ziono lietuvių liuteronų bažnyčia
9000 South Menard Ave.,

Oak Lawn, IL 60453
Tel. 708-422-1433; Fax: 708-422-1485; e-mail: zionlithlutheran@aol.com 

Balandžio 18 d. – Didysis penktadienis
4:30 val. p. p. –  Pamaldos su  šv. Komunija
6 val. v. – Tenebrae – ,,Sutemų” apeigos (anglų kalba)

Balandžio 19 d. – Didysis šeštadienis
10:30 val. r.  – Velykinių kiaušinių ieškojimas ir žaidimai „Spindulėlio” ir para-
pijos vaikams bei svečiams

Balandžio 20 d. – Velykų prisikėlimo sekmadienis 
8 val. r. – Prisikėlimo šv. Mišios (lietuvių ir anglų kalba) su šv. Komunija, daly-
vaus choras ir solistai  
9:30 val. r. – 12 val. p. p. – Velykiniai pusryčiai
10:30 val. r. – lietuviškos šventinės Velykų pamaldos su šv. Komunija.

Balandžio 22 d. –  Velykinės pamaldėlės vaikams 
12 val. p. p. – Velykinės pamaldos ,,Spindulėlio” vaikams ir tėvams.

Prenumeruokime ir skaitykime 
,,DRAUGĄ”!

,,Draugą” atminkime savo testamente.

Baigę bakalauro studijas, kviečiami 
studijuoti magistrantūroje Lietuvoje
Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerija patvirtino 2014 metais tei-
kiamų stipendijų ir išmokų magistrantūros studijų Lietuvoje kainai apmokėti. Į
šią paramą galės pretenduoti ir lietuvių kilmės užsieniečiai. Priklausomai nuo
aukštųjų mokyklų siūlomų programų studijos gali vykti lietuvių, anglų ar kita
užsienio kalba. 

Norintys gauti paramą magistrantūros studijoms dokumentus Švietimo ir
mokslo ministerijai turi pateikti iki 2014 m. liepos 15 d. Atkreipiame dėmesį,
kad asmuo, pateikdamas įsakyme nurodytus dokumentus, turi būti jau priim-
tas į magistrantūros studijas pasirinktame Lietuvos universitete.

Informaciją apie studijas Lietuvoje, universitetų kontaktus galima rasti inter-
neto svetainėje: http://www.studyinlithuania.lt/en/

PAS MUS 
IR

APLINK MUS

Advokatas
VYTENIS LIETUVNINKAS

4536 W. 63 Street
Chicago, IL 60629

(Skersai gatvės nuo „Draugo” )

Tel. 773-284-0100

Namams pirkti paskolos 
duodamos mažais mėnesiniais 

įmokėjimais ir prieinamais nuošimčiais.
Kreipkitės į 

Mutual federal Bank, 
2212 West Cermak Road. 

Tel. (773) 847-7747

Traffic & CDL Violations / DUI
Criminal Defense / Record Expungements

Auto Accidents / Personal Injury
Real Estate / Civil Disputes

Kalbame lietuviškai • Priimame kreditines korteles
9 East Irving Park Rd. Roselle, IL 60172
Tel.: (630) 635-2385 www.spokaslaw.com

ThE LAW
OffICE Of
AnDRIUS
SPOKAS

Apsilankykite
,,Draugo”

tinklalapyje
www.draugas.org

Brighton Parko
Švč. Mergelės Marijos 

Nekalto Prasidėjimo bažnyčios
(2745 W. 44th St., Chicago, IL)

ŠVENTINIS TVARKARAŠTIS 

• Ketvirtadienį, balandžio 17 d., 6:30 val. v., Paskutinės Vakarienės šv.
Mišios bus aukojamos trim kal bom (angliškai, lietuviškai ir ispa niš kai). Šv.
Mišias aukos klebonas kun. Ro bertas  Coleman, kun. Gedi mi nas Ker šys ir kun.
Armando Rami rez-Ruiz.        

• Didįjį Penktadienį, balandžio 18 d., 12 val. p. p., Kryžiaus pagerbimo
pamaldoms vadovaus kun. Ge diminas Keršys.

• Šventąjį Šeštadienį, balandžio 19 d., 8 val. v., Velyknakčio šv. Mišios
bus aukojamos trim kalbom (angliš kai, lietuviškai ir ispaniškai).   Šv Mi šias
aukos klebonas kun. Robertas Coleman, kun. Gediminas Keršys ir kun.
Armando Ramirez-Ruiz

• Velykų Sekmadienį, balandžio 20 d., 10 val. r., Kristaus Prisikėlimo šv.
Mišias lietuviškai atnašaus kun. Gediminas Keršys.
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Ypatingi draugai j&s% laukia...
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ir naudingoje mokytoj( stovykloje!
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Klausimai apie registracij!? Kreipkit"s pas Goda Misi#nien$,gmisiuniene@maironis.org (630-915-3110)

Klausimai apie susimok"jim!? Kreipkit"s pas Laima Petroli#nien$, laimap@sbcglobal.net (630-710-3442).

Registracijos formas rasite m!s" svetain#je, www.svietimotaryba.org
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