
Spindinčios šviesos galia: A. Valeškos vitražo menas

Vatikanas ruošiasi popiežių Jono Pauliaus II ir Jono XXIII kanoni-
zacijai.                                                                                      EPA-ELTA nuotr.
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40 tarnystės metų – 5 psl.

Tvirta kaip rožė – 10 psl. 

GEDIMINAS INDREIKA

Šiemet sukanka 20 metų nuo
Adolfo Valeškos, iškilaus Ame-
rikos lietuvių dailės klasiko ir

vitražisto, mirties. Jis gimė 1905 m.
Kybartuose, Vilka viš  kio apskrityje. Iš
prigimties kūrybingas, Valeška atsto-
vavo pirmajai, jau nepriklausomoje
Lietuvoje su bren dusiai menininkų
kartai. 1928 m. jis baigė Kauno Meno
mokyklą.

Kaune Valeška įsteigė bažnytinio
meno studiją, kurios vienas iš pro-
jektų buvo Saločių bažnyčios atnauji-
nimas. 1930 m. surengė pirmąją
bažnyti nio meno parodą Seimo rū-
muose.  1935 m. tarptautinėje dekora-
tyvinio me no parodoje Paryžiuje pelnė
garbės diplomą už freską. Valeškos iš -
skir tinis talentas buvo vitražas, tačiau
nemažai meno darbų atliko kita tech-
nika: aliejumi, grafitu, mozaika, ke-
ramika. 1939 m. Vilniuje jis sukūrė
Bažnytinio meno muziejų, tam atra -
dęs ir įrengęs patalpas Bernardinų
vienuolyne.  – 7 psl.

Roma ruošiasi
popiežių
kanonizacijos
iškilmėms
11milijonų eurų – tokia suma turės pasirūpinti

Romos miesto biudžetas, pasitikdamas iš viso
pasaulio atvykstančius piligrimus, dalyvau-

siančius popiežiaus Jono XXIII ir Jono Pauliaus II ka-
nonizacijoje. 

Raudonoji zona aplink Vatikaną įsigalios šeštadienį
nuo 7 val. v.: miesto dalis nuo šv. Petro aikštės kolonados,
žvelgianti į Sant’Angelo pilį, tarp Borgo Sant’Angelo iš
vienos pusės ir Borgo Santo Spirito iš kitos, iki Pia aikš-
tės, taps dykuma Romos širdyje, kurioje gyvens tik tvar-
kos palaikymo pajėgų atstovai, popiežiaus žandarmerija
ir civilių apsauga, laukianti tikinčiųjų antplūdžio.

Iškilmės sekmadienį prasidės 10 val. r. Jose pla-
nuoja dalyvauti ir popiežius emeritas Benediktas XVI.
Teritorija bus visiškai izoliuota nuo likusios skubančios
Romos, čia bus taikomos aukščiausio lygio saugumo
priemonės, dalyvaujant antiterorizmo specialistams,
šukuotojų komandai, kuri tikrins požeminę kanaliza-
ciją. Ant stogų situaciją stebės snaiperiai. Ypač didelis
dėmesys bus skiriamas užsienio valstybių delegacijoms
– laukiama atvykstant 19 valstybių vadovų (dalyvaus ir
Lietuvos prezidentė Dalia Grybauskaitė), 24 premjerų,
oficialių delegacijų iš 54 šalių.

Laukiama 60 užsakomųjų skrydžių, keleto laivų, ku-
rie prisišvartuos Civitavecchia. Užsakyti 5 specialūs trau-
kiniai – gal bus net ir šeštas, daugiau nei 1700 autobusų
atvyks vien iš Lenkijos. Spėjama, jog dviejų popiežių pa-
skelbimo šventaisiais įvykyje dalyvaus apie milijoną pi-
ligrimų iš viso pasaulio. – 3 psl.

Prisikėlimo bažnyčia Toronte – ,,Kristaus prisikėlimas”.                  Audriaus Vaidilos nuotr.
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Homilija arkikatedroje bazilikoje
šv. Velykų rytą

Visų mūsų širdys yra kupi-
nos velykinio džiaugsmo.
Šiandien džiūgauja mili-

jardai žmonių visame pa saulyje.
Visuose pasaulio kontinentuose
skamba velykiniai varpai ir kyla
į dangų džiaugsmingas „Aleliuja”.
Jokia kita šventė nesukuria žmonė-
se tiek džiaugsmo, kaip šv. Velykos. Svei kindamas jus
šioje džiaugsmo šventėje, noriu pasidalyti tuo, ką šį
Velykų rytą nešioju savo širdyje.

Jėzaus prisikėlimas yra istorinis įvykis, atke-
liavęs į mūsų dienas iš apaštalų laikų. Apie Jėzaus
prikė li mą ir pasirodymus liudija evangelistai, ypač
Jėzaus mylimasis moki nys Jonas, kuris pirmasis at-
skubėjo prie Jėzaus kapo ir rado jį tuščią. Pa matęs
numestas drobules jis įtikėjo Jėzaus prisikėlimu dar
prieš jam pasirodant. 

Jonas paliko du Jėzaus pasirodymo aprašy-
mus. Tai Jėzaus pasirodymas ankstų rytą Marijai
Magdalietei, kuri iškart neatpažino Jėzaus ir pa laikė
jį sodininku, ir kitas Jėzaus pa sirodymas ant Tibe-
riados ežero kranto, kur jis valgė su mokiniais žuvį
ir paliepė Petrui ganyti jo kaimenę, tai yra vadovauti
Bažnyčiai. Už prisikė lusiojo Jėzaus skelbimą bei liu-
dijimą visi apaštalai, išskyrus Joną, mirė kan kinių
mirtimi. Tai labai iškal bin gas faktas: juk niekas ne-
siryžtų mirti už savo paties sukurtą istoriją.

Apaštalo Jono bei kitų evangelis tų aprašyti ir pa-
liudyti Jėzaus pa si ro dymai suteikia tikrumą, o
drauge ir didelį džiaugsmą, kad mes esame ne kaž-
kokio įžymaus žmogaus, bet Die vo galybe prikelto-
jo Kristaus se kėjai. 

Kasdien patiriame blogio siau tė ji mą, o kai kada
taip stipriai, kad jei ne tikėjimas į Prisikėlusįjį, tik -
riau siai ir mes įsitrauktume į gretas de juojančiųjų,
kad aplinkui viskas vyks ta tik į blogą pusę. Susiti-
kimas su Prisikėlusiuoju Kristumi teikia vil tį, kad
paskutinį žodį žemėje tars ne mirties kultūros  ne-
šėjai, bet tas, ku ris nugalėjo blogio ir mirties siau -

tė jimą.
Šios Velykos ypač yra labai sun kios mūsų bro-

liams ukrainiečiams, nes jie išgyvena tai, ką mes jau
bai gia me pamiršti. Šiandien jie gali rem  tis ne į šio
pasaulio galinguosius, tik į Kristų. Net pačiais sun-
kiausiais atvejais Jėzus Kristus teikia viltį, o drau-
ge ir gyvenimo džiaugsmą. Dėl to šiais mėnesiais uk-
rainiečiai be pertraukos kalba Rožinį, visas viltis su-
dėdami į dangaus pagalbą.

Kad Velykos mūsų širdis pripil dy tų tikro
džiaugsmo, reikia, kad bū tume asmeniškai susitikę
su Jėzumi. Ar tai įmanoma? Tikrai taip. Leng -
viausias, o drauge ir prieinamiausias kelias susitikti
su Kristumi yra nuo širdi malda, kai jos metu ban-
dome kal bėtis su Jėzumi kaip su Asmeniu. Tai ne me-
chaninis maldų kalbėjimas, bet maldos dialogas, kai
tyloje įsiklau some, ką mums Dievas nori pasa kyti,
ir patys atsiliepiame tuo, ko yra pilna mūsų širdis.
Šito maldos dialogo reikia mokytis per visą gyve-
nimą, nes kol nėra geros maldos, tol nėra ir gero ti-
kėjimo.

Sutinkame Jėzų kaip Asmenį kiek  vieną kartą,
kai atsigręžiame į šalia mūsų esantį silpną žmogų ir
kai dėl jo kažko reikalingo atsisakome sau, kad ne-
suinteresuotai tuo apdo va notume kitą. Ieš kokime
progų, kai Dievas leis sutikti vargstančių ir ken-
čiančių žmo  nių, nepraleiskime jų, nes tai pro  gos su-
sitikti su Jėzumi. Kol gyvename žemėje, Jėzus
mums apsireiš kia per silpnus, daug ko stokojančius
žmones. 

Susitikti su Jėzumi yra dar viena proga, – pro-
ga, kurios nenorime, bet kurią Dievas beveik visiems

atsiun čia – tai sudužimo ir kančios valan-
dos. Kai aplanko didelė kančia, kai su -
 dūžta mūsų ilgai puoselėtos svajo nės, mes
pasijuntame atsidūrę tarsi ant bedugnės
krašto. Ne kartą tokiais atvejais žmogus
klausia: Dieve, kodėl taip atsitiko man?
Jei atidžiai įsiklausysime, išgirsime Dievo
kvietimą priimti jį kaip patį kaip didžiau-
sią tur tą. Jei žmogus krikščioniškai iš gy -
vena kančią, ji labiausiai priartina prie Die-
vo, nes parodo, kad mes ilgą laiką bėgome,

statėme iliuzines pilis, o reikia tik vieno: kad pas
Vieš patį nenueitume tuščiomis rankomis. 

Kai Jėzus po mirties daug kartų pasirodė savo
mokiniams, jis siekė dviejų dalykų: sustiprinti jų ti-
kėjimą ir pakviesti juos būti jo prisikėlimo liudy-
tojais. Dėl to apaštalas Paulius kalbėjo susirinkusiai
miniai ir prieštaraujantiems žydams: „Taip mums
liepė Viešpats: Paskyriau tave, kad bū tum šviesa pa-
gonims, kad gelbėtum juos iki pat žemės pakraščių”
(Apd 13, 47).Gyvybės ir mirties Vieš pats to paties lau-
kia ir iš mūsų. 

Mes gyvename mirties kultūros apsuptyje. Mir-
ties kultūra reiškiasi nemeile ir nepagarba ne tik Die-
vui, bet ir žmogui. Pykčiai, kaltinimai ir tarpusavio
niekinimai tarsi nuodai trykšta aplinkui ir nuodija
mūsų gy venimą. Vertinami tik galingieji ir įta -
kingieji, vertinamas ne žmogus, bet jo pinigai, ver-
tinama ne graži žmo  gaus dvasia, bet tik sveikas ir
gra žus jo kūnas. Ši mirties kultūra veržiasi ir į mūsų,
tikinčiųjų, gyvenimą. Štai čia ir turime jausti savo
mi siją dabarties pasaulyje – liudyti ne tik savo ti-
kėjimą Prisikėlusiuoju, bet ir Jėzaus meilę bei vil-
tį. Šiandien, kaip niekad anksčiau, yra svarbu liu -
dyti meilę ir viltį.

Sveikindamas jus visus šv. Vely kų proga, linkiu
jums išgyventi vely kinį džiaugsmą ir būti Jėzaus
liudyto jais savo šeimose, mokslo įstaigose ir darbo-
vietėse. Linkiu būti meilės ir vilties nešėjais. Šių da-
lykų melsiu jums šiose Velykų ryto Mišiose. O jūs šito
melskite man, vyskupui, ir vi siems kunigams, nes
bet kurio iš mū sų gyvenimas tik tuomet turi prasmę,
kai gyvename su mirtį nugalėjusiu Viešpačiu.
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Šį sekmadienį, Pasaulinės gyvy-
bės dienos proga, Vilniaus
miesto Rotušėje bus surengti pir-

mieji Lietuvoje Gyvybės apdovanoji-
mai 2014. Kasmetine tradicija tap-
siantis renginys suburs įvairių visuo-
meninių organizacijų atstovus ir as-
menis, kuriems bus įteikiami apdova-
nojimai už aktyvią veiklą puoselėjant
gyvybės kultūrą ir šeimos vertybes.

,,Simboliška, kad per Atvelykį pri-
simename tuos, kurie šiandieninėje
visuomenėje, kurioje vyrauja komer-
cinė kultūra, liudija tikrąsias verty-
bes – tokias kaip jautrumas ir pagarba
šalia esančiam. Popiežius Jonas Pau-
lius II savo enciklikoje ‘Evangelium
Vitae’ tokius žmones vadina ‘vilties
ženklais’. Jie yra būtini mums, kai
tenka rinktis tarp gyvybės ar mirties
kultūros, tarp tiesos ar melo, tarp pa-
galbos kitam ar vartojimo, tarp meilės
ar asmens sudaiktinimo. Gyvybės kul-
tūros liudytojai yra ne tam, kad mes iš
šono žiūrėdami jais gėrėtumėmės, bet
ir patys turime apsispręsti ir įsiparei-

goti. Būkime dėmesingi ir atidūs ki-
tiems”, – pažymėjo renginį organi-
zuojančio žurnalo ,,Ateitis” redaktorė
Reda Sopranaitė.

Iš viso bus įteikta dvylika simbo-
linių gyvybės lašo formos statulėlių
skirtingoms nominacijoms, tarp ku-

rių – ,,Už šeimos instituto stiprinimą”,
,,Už pagalbą saugant gyvybes Ukrai-
noje”, ,,Už paramą kalinamiems re-
žimo gniaužtuose”, ,,Už gyvybės ver-
tybių sklaidą viešojoje erdvėje” ir ki-
tos. Tarp  apdovanotojų – įvairios ben-
druomeninės organizacijos, žymūs vi-
suomenės veikėjai, politikai.

Tikimasi, kad šis renginys prisi-
dės ir prie teigiamų pokyčių viešojoje
erdvėje: ,,Žiniasklaida šiandien taip
pat yra smarkiai paliesta mirties kul-
tūros, nes čia dominuoja pataikavimas
žemiausiems instinktams – gausu pa-
tyčių, smurto, lytinių santykių, atsie -
tų nuo meilės, įsipareigojimo kitam
asmeniui, propagavimo. Tad labai ver-
tinu kiekvieną, kuris dažnai tik savo
asmeninėmis pastangomis drįsta
plauk ti prieš srovę ir ginti tas pama-
tines dorines normas, ant kurių iš-
augo visa mūsų kultūra”, – pastebėjo
,,Bernardinai.lt” apžvalgininkas Do-
natas Puslys.

Bernardinai.lt

Apdovanojami gyvybės kultūros ir šeimos puoselėtojai
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Eidamas 97-uosius metus balan -
džio 22 d. mirė Martynas F.
Yčas, Vil niaus universiteto

garbės daktaras, JAV Syracuze Uni -
ver sity (NY) profesorius. Velionio se -
suo Evelyna Yčai tė-Taggart savo laiš -
ke rašo: „Su dide liu gailesčiu prane -
šu, kad brolis mirė šį rytą Boulder
mies  te (Colorado valst., JAV). Jis gy -
veno pas sū nų Jo ną ir marčią Lavi -
nia. Be to, ne tektyje yra likę ir kiti du
sūnūs su šeimomis – Juozas ir vy -
riau  siasis Martynas.”

Kaip savo laiku rašė Vilniaus
uni versiteto prof. Dobilas Kirvelis,
Mar tynas F. Yčas – pasaulio žmogus.
Ru sijoje gimęs lietuvių kilmės JAV
pi lie tis, New Yorko valstijos universi-
teto profesorius, Vilniaus universite-
to gar   bės daktaras, Afrikoje ir Aust -
ra li joje dirbęs biologas teoretikas.
Studi juojantieji genetiką bei bioche-

miją iš vadovėlių žino, kad G. Ga -
movas, M. Yčas ir A. Ričas 1954 m. su -
galvojo biologinio genetinio kodo
trip letus.

Gimė M. Yčas Voroneže 1917 m.
žymių Lietuvos visuomenės veikėjų –
Hipatijos (Šliūpaitės) ir Martyno Yčų
– šeimoje, Pirmojo pasaulinio karo
me tais pasitraukusioje į Rusiją. Ryš -
ki tėvų ir senelių visuomeninė veikla
pri vertė Vilniaus universiteto Teisės
fakulteto studentą 1940 m. trauktis iš
Lie tuvos, o Antrojo pasaulinio karo
rea lijos blaškė ji po pasaulį, kol nu ve -
dė į JAV. Čia tarnavo armijoje, stu di -
javo biologiją ir kitus mokslus Uni -
ver sity of  Wis consin, California Ins -
ti  tute of  Technology, o daugiausiai
me  tų dirbo New Yorko valstijos Sy  ra -
cuze University.

M. Yčas – mokslinio mąstymo
žmo    gus. Jau iš šios knygos turinio

skai tytojas turbūt pajus paveldėtą
pla tų ir šakotą požiūrį į gamtos ir vi -
suomenės mokslus, filologiją ir kul -
tū rą. Ši knyga – tai originalus bandy-
mas, remiantis biologija, suvokti
žmo    gų, visuomenę, jų paradoksus,
bei su prasti gyvosios gamtos ryšį su
žmogumi, jo elgsenos keistenybėmis.
Skai ty tojas turės galimybę pajusti
bio  logo teoretiko mąstymo specifiką,
susipa žin ti su mokslinio pažinimo
metodologija, faktų atradimais bei jų
interpretacijų klystkeliais. 

Viena svarbesnių knygos „Apie
biologiją” (1994) gijų veda sielos su -
pra timo link. Nors ši knyga sumany-
ta humanitarinių polinkių studen-
tams, be jokios abejonės, su didžiau-
siu įdomumu ją skaitys platus visuo -
me nės ratas – tiek biologija besi do -
mintys moksleiviai ir studentai, tiek
filologai, filosofai ir menininkai.

Pažymėtina, kad autorius knygą
neatlygintinai dovanojo Lietuvai, jos
jaunimui. Joje, be kita ko, rašoma:
„(...) čia teigiu, kad tarp tiksliųjų ir
humanitarinių mokslų praraja tik ta -
riama, nes pasaulis vienas ir nedalo-
mas. Todėl humanitariniai mokslai
ge riau suprantami, neišleidžiant iš
akiračio tiksliųjų mokslų ir atvirkš -
čiai. Tai aš iliustruoju pasitelkdamas
biologiją, bet ne vien ją...”

Visų pažinojusiųjų atmintyje –
nuostabūs susitikimai su Profesoriu -
mi Vilniuje, Biržų krašte. Jį visur ly -
dėjo ne tik artimųjų meilė, bet ir kitų
žmonių nuoširdi pagarba, susižavėji-
mas ir moksline mintimi, ir jos per -
tei kimu.

Parengė Lietuvos Reformacijos istori-
jos ir kultūros draugijos pirmininko pava -
duo tojas Vytautas A. Gocentas

Netekome pasaulinio garso žmogaus: 
mirė profesorius Martynas F. Yčas

Martynas Yčas ir Jonas Basanavičius pakeliui į Ameriką, 1913 m.

Atkelta iš 1 psl.

Jonas XXIII ir Jonas Paulius II. 
Kodėl jie šventi?

,,Gerasis popiežius” ir ,,žmonijos dvasios tėvas”.
Artėjant dviejų popiežių kanonizacijai, popiežiaus
Jono XXIII šventumo bylos postulatorius Giovan-
giuseppe Califano ir popiežiaus Jono Pauliaus II pos-
tulatorius mons. Slavomiras Oderis Vatikano spau-
dos salėje dalijosi mintimis apie popiežių šventumą
apibūdinančias savybes, ryškėjusias jau nuo jau-
nystės.

Jonas XXIII – paprasto tikėjimo žmogus, ,,gerasis po-
piežius”. Tikintieji iš karto pripažino popiežiaus Jono
XXIII ,,šventumo kvapą”, kuris ir savo raštuose bei
veikloje, dar būdamas seminaristas, vėliau – kuni-
gas, vyskupas, popiežius, turėjo autentišką šven-
tumo dvasią. Tai, ką dovanojo būdamas gyvas, te-
bedovanoja iš dangaus. Tad pernai liepos mėnesį pa-
skelbta žinia apie jo kanonizaciją buvo priimta su
dideliu džiaugsmu.

Dar būdamas seminaristas, asmeniniuose už-
rašuose A. G. Roncalli rašė apie savo pasiryžimą šven-
tai gyventi pasitelkiant keturis žingsnius: vienybės
su Viešpačiu dvasia, susitelkimu širdyje, rožinio mal-
da, darna su savimi, atsakomybe už savo veiksmus.

Šiuos pasiryžimus vėliau atnaujino ir kaip ku-
nigas, vyskupas, popiežius. ,,Jei vadina mane Šven-
tuoju Tėvu – toks turiu būti. Noriu ir turiu būti šven-
tas”, – rašė jis.

Visiškai patikėjo save Dievui, kad Jis jame veik-
tų. Šią iškilią asmenybę geriausiai atskleidžia api-
būdinimas: ,,ganytojas ir tėvas”, puikiai apibendri-

nantis popiežiaus dvasingumą: tai ge-
rumo, nuoširdumo, romumo, paprastu-
mo, švelnumo, džiaugsmo ir dosnumo
junginys. Lankė ligonines, kalėjimus, Ro-
mos periferijas, dalijosi savo džiaugsmu

su kitais. Jo gerumas nebuvo bendrinė savybė, tačiau
kilo iš meilės. Kaip sakė popiežius Pranciškus, pa-
saulis pripažino jį kaip ganytoją – ganytoją kaip tėvą.

Kitos savybės, kurios gerai atspindi popiežiaus
Jono XXIII šventumą – paklusnumas ir taika, pasi-
rinktos kaip jo pontifikato moto. Paklusnumas visada
ir visur vykdyti Bažnyčioje tarnystę, kurios iš jo lau-
kiama. Taika – tai jo šventumo šerdis, kurią nešė vi-
sam pasauliui. Taikaus ir kitus sutaikančio popie-
žiaus romumas kilo iš Šv. Dvasios ir evangelinio pa-
klusnumo Viešpačiui.

Jonas Paulius II – ,,žmonijos dvasios tėvas”. Karolis
Wojtyla visuomet turėjo ryškų polinkį maldai ir me-
ditacijai, savo gyvenimą tvarkė taip, kad per jį pa-

sireikštų Dievo šlovė. Į savo gyvenimą žvelgė ir jį ap-
mąstė kaip slėpinį. Jo būtis nuo jaunų dienų buvo pa-
žymėta praradimų skausmo – anksti neteko motinos,
brolio, vėliau mirė ir tėvas, tad būsimam popiežiui
teko išgyventi skaudžią vienatvę. Gal todėl stengė-
si dalinti kitiems gailestingąją meilę, kurią žmonės
suprato kaip šventumo išraišką. Studijų laikais,
pamatę jį einantį koridoriumi, bendramoksliai pa-
sitikdavo jį šūkiais: ,,Štai eina būsimas šventasis”.

Tėvas ir mokytojai jaunajam seminaristui padėjo
išsiugdyti esminius bruožus: paprastą tikėjimą,
misticizmą, drąsą pasitikti gyvenimo iššūkius. Pa-
prastas tikėjimas jį palaikė, suteikė jėgų, todėl jam
reikėjo bendrauti su žmonėmis, reikėjo gyvos Baž-
nyčios. Malda tapo jo kasdiene duona. Mistinių iš-
gyvenimų dėka savo gyvenimo šaltinį atrado Dieve,
iš čia kilo paskata gyventi kaip Dievo žmogui. Jis jau-
tė turįs nešti Gerąją naujieną į žmonių širdis, kad jie
būtų šventi.

Pasitikėdamas žmogaus sielos gelme, jis gerai su-
vokė ir žmonijos ribotumus, kurie įgijo nacizmo ir ko-
munizmo veidus. Šiuos popiežiui teko pamatyti iš arti.
Kaip Dievo atsaką į šiuos režimus jis matė Dievo gai-
lestingumą, kurį pažino iš s. Faustinos Kowalskos, jo
jaunystės laikais gyvenusios Krokuvoje, vizijų.

Jonui Pauliui II ypač svarbi buvo dovana, tapusi
įsipareigojimu. Kiekvienas žingsnis gyvenime buvo
pažymėtas mylimo žmogaus kančia, meile, tad jis jau-
tėsi tapęs ,,skolininku” ir iki gyvenimo pabaigos jau-
tė pareigą mokėti ,,skolą” už dovaną – gautą meilę,
dovanojant ją kitiems.

Tačiau vien gerų dorybių sąrašo nepakanka ofi-
cialiai pakelti į altorių garbę. Abu ganytojai matomi
kaip dangiškieji užtarėjai, kurie ir toliau lydi Dievo
tautą. Jų užtarimo galią patvirtina ir stebuklai: tai
Floribetos Moros Diaz ir Caterinos Capitani atvejai.

Parengta pagal Bernardinai.lt

Roma ruošiasi
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Šv. Velykos Dievo Apvaizdos parapijoje

SOUTHFIELD, MI

REGINA 
JUŠKAITĖ-ŠVOBIENĖ

Prisikėlimo rytas aušta,
Pabunda lauktas vieversys.
Ar supranti, koks šiltas jausmas,
Kai Kristus keliasi širdy?..

Velykų rytas žadina pasaulį,
Maldoj širdys vienijasi.
Giesmė skirta Prisikėlimo Saulei.
Jei Kristus kėlės – kelsimės visi.

Kun. Vito Kaknevičiaus eilės

Sekmadienis, balandžio 20 d. Nuo-
stabus pavasa rio rytas. Po ilgos
ir sunkios žiemos Velykų sek-

madienį pa sitaikė gražus, saulėtas
oras.  Die vo Apvaizdos lietuvių bažny -
čioje, Southfield, MI, buvo aukojamos
pri si kėlimo šv. Mišios. Giesmes gie-
dojo Kas tytis Giedraitis, Romas Mazi -
liauskas, Linas Mikulionis ir Vytas
Underys. Vargonavo Rita Giedrai tie -
nė, kuri su Simona Gavrilenko taip
pat pagiedojo kelias giesmes. Ypač pa -
ki  liai skambėjo „Linksma diena
mums nušvito” – atrodė, jog maldi nin -
kų  bal sai kilo į dangų! Muz. Ri mas
Kas putis pūtė trimitu. Iškilmin goje ei-
senoje dalyvavo aukų rinkėjai ir pasi-
puošę „Žiburio” lituanistinės mokyk-
los vaikai su mokytojomis. 

Prisikėlimo šv. Mišias atnašavo
pa rapijos klebonas kun. Gintaras An -
tanas Jonikas. Jis sveikino parapijie -
čius ir svečius, sakydamas: „... Beauš -
tant Velykų rytui kilkime pabudusios
dvasios gyvenimui kaip tas žiemken -

čio grūdas, kuris gerai atsigulėjo šal-
toje žemėje. Tirpdykime širdžių įšalą,
gaivinkime apledėjusią sąžinę, atleis -
kime vieni kitiems kaltes, pakilkime į
gyvenimą, užpildytą Dievo malo nė -
mis. Šį rytą susitinkame su geriausiu,
stipriausiu, patikimiausiu įrodymu,
jog Išganytojas Jėzus mus myli. Prisi-
kėlimas – tai tikrovė, kuri yra įdieg ta
mumyse ir atsiverianti prieš mus.
Klausykimės Viešpaties balso... Tik
nuo jūsų pasitikėjimo Die vu pri-klau -
so, ar džiuginanti Vely kų dvasia bus
praeinantis, išblėstantis reiški nys, ar
tai yra vidinė permaina, ku rios dėka
visą tolesnį gy ve ni mą būsi te Gyvojo
Dievo tauta, liu dijanti sau ir pasau-
liui Tikėjimo, Vilties ir Mei lės dova-
nas....” Kun. Gintaras Anta nas Joni-
kas dėkojo visiems, kurie pri sidėjo
prie šių trijų dienų Švento sios savai-
tės apeigų ir linkėjo vi siems gražių,
šviesių ir dvasios pilnų šv. Velykų!   

Po Prisikėlimo šv. Mišių apie  80
parapijiečių ir svečių susirinko šven-
tiškai išpuoštoje parapijos svetainėje.
Velykas švęsti visuomet smagu. Net
jei ne namuose, net jei ne su artimais
žmonėmis. Šiemet Dievo Apvaizdos
parapijoje pradėjome naują tradiciją –
susiburti kartu ir švęsti Velykas su
prieš piečiais, nes mūsų bendruo me -
nė – lyg viena graži šeima. Atrodo, kad
pirmas kartas pasisekė.  

Dievo Apvaizdos parapijos nuola-
tinė šeimininkė Regina Greenhalgh
paruošė daug gardžių patiekalų, ska -
nėstų ir margučių.  Kun. G. A. Jonikas
palaimino daly vius ir vai šes. Priešpie -
čiai buvo tikrai skanūs!   

Dalyviai džiaugsmingai sveikino
vieni kitus, daužėsi margučiais ir vai-
šinosi skaniais Velykų valgiais. 

Nuotaika buvo pakili, šeimy-
niška. Buvo smagu pabendrauti su
parapijiečiais, draugais ir seniai
matytais bičiuliais. Porą valandų
prabėgo ne pastebimai greitai.
Mūsų gerbiamas kun. Gintaras An-
tanas Jonikas yra tik rai nuostabi
asmenybė.  Kiek vieną dalyvį jis pa-
sveikino, paspaudė ran ką, pasikal-
bėjo ir pasidalino ge rais, gražiais
žodžiais. Jautėmės esan tys ypa-
tingi.

Tegul šv. Velykos būna graži,
reikšminga šeimyninė tradicija
Die vo Apvaizdos parapijoje!  

Priskėlimo rytas –
Pavasaris žemėj ir sieloj.
Atverkim savo širdis
Tyram džiaugsmui,
Trims gražiems žodžiams- 
Tikėjimui, Vilčiai ir Meilei.
Aleliuja! Kristus kėlės!

Penktadienį, gegužės 2 d., 7 val.
vak. Pal. Jurgio Matulaičio misijos baž ny čioje
vyks giesmių, skaitinių ir mal dos vakaras su
Pacek šeima, nuolat grojančia ir giedančia
Švč.  Mer ge lės  Marijos   Gimimo (Ma r  quette
Par ko) bažnyčioje.

Gegužės 3 d., šeštadienį, nuo 9 val.
r. iki 4:30  val. p. p. Ateitininkų na muose vyks
tėvų, auklėtojų, mokytojų užsiėmimai su dr.
A. Lingertai tie  ne, Bostone dėstančią sielo-
vadą, dir bančią su studentais, daug metų
va  dovavusią vaikų bei jaunimo sto vyk -
lose. Čia aptarsime būdus puose lėti šeimoje
tikėjimą, remiantis ir da ly vių pasisakymais,
ir duomenimis, žiemą surinktais iš tėvų
bei šeimų ap klausos Lemonte ir Čikagoje.
Tiki ma si, kad į lituanistinę mokyklą sa vo vai -
kus atvežę tėčiai ir mamos rytą ga  lės pra-

leisti gilindami pačių suvo kimą apie tikėji-
mą bei Bažnyčią.

Vakare Ateitininkų namuose Aud ros
Kubiliūtės vedamas „žai dimų vakaras” šei-
moms, primenantis pa na   šias programas šei-
mų vasaros sto vyk lose.

Sekmadienį, gegužės 4 d., 9 val. r. Pal.
Jurgio Matulaičio misijos baž ny čioje bus au-
kojamos „Vai kų Mi šios”. Giedos Dariaus
Poli kai čio va do vaujamas „Vyturio” cho ras,
pa moks las bus pritaikytas šei moms.

Užsi tik rinti vietą ir kuklias vaišes būti-
na išankstinė regist ra cija – Ma tulaičio

misijoje tel. 630-257-5613 
arba el. paštu: 

matulaitismission @sbcglobal.net

„Žiburio” lituanistinės šešta die ni nės mokyklos mokiniai su mokytojais šventinėje eisenoje.  Reginos Juškaitės-Švobienės nuotraukos

Svečiai prie Velykinio stalo.

Tikėjimas – šeimos gyvastis
Savaitgalis šeimoms

Gegužės 2–4 dienomis Lemonte, Ateitininkų namuose ir Pal. Jurgio
Matulaičio misijoje vyks renginiai, pokalbiai ir šventės Šeimų metų pro ga.
JAV lietuvių katalikų sielovados konferencija pirmiausia skiriama  vai  kus
auginančioms šeimoms, ta čiau kviečiama dalyvauti ir platesnė  vi  suomenė;
atvyks atstovų iš kitų vie  tovių bei parapijų. Prel. Edmun das Putrimas,
Lietuvos vyskupų konferencijos delegatas užsienio lie tu viams katalikams,
pasidalins savo įspū džiais iš kelionių po lietuvių ka talikų bendruomenes
visuose že my nuose. Pag rindinę programą ves dr. Aldona Lingertaitienė iš
Bostono.

Kun. Gintaras Antanas Jonikas prie altoriaus.
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DALIA KAVALIAUSKIENĖ

Kunigas Algis Baniulis šių metų
pradžioje atvyko tarnauti į Čika -
gą, pakeisdamas tėvą Antaną
Sau laitį, SJ Pal. Jurgio Matulaičio
misijoje, Le monte. Jis tarnauja
Die vui ir žmo nėms jau 40 metų.
Šios sukakties pro ga pakalbino -
me tėvą Algį Baniulį. 

– Kaip praėjo Jūsų kunigystės jubilie-
jus naujoje vietoje?

– Dievas žino, kiek jis dar man leis
gyventi šioje žemėje. Yra mano kurso
draugų, kurie jau iškeliavo pas Vieš-
patį, o aš kol kas dar galiu dirbti, todėl
norisi padėkoti Dievui, kad leido net 40
metų tarnauti jam ir žmonėms. Ne-
manau, kad tai didelis jubiliejus, to dėl
kartu su savo tikinčiųjų bend ruo mene
sutarėme tik kukliai pažy mė ti šią datą.
Esu ketvirtas vaikas šeimoje, todėl jei
mano tėvai būtų nu sprendę, kad jiems
užtenka dviejų ar trijų vaikų, manęs
nebūtų šioje Že mėje. Jaučiu savo šir-
dyje, kad turiu padėkoti Dievui ir savo
tėvams, todėl kartu su tikinčiųjų ben-
druomene pa simeldėme ir padėkojome
jiems. 

Šiaip esu pašventintas balandžio 9
dieną. Tą dieną į Lemontą atvyko ma -
no broliai vienuoliai jėzuitai, taip pat
ir kunigas Antanas Saulaitis, SJ. Kar-
tu  at na šavome šv. Mišias, o po jų para -
pijiečiai mus pakvietė išgerti kavutės,
pabendrauti. 

Į Čikagą atvykau 2014 m. sausio 8
d. ir jau kitą dieną pradėjau tarnauti
Pal. Jur gio Matulaičio misijoje, Lemon -
te. O sausio 23 d. iš arkivyskupijos ga-
vau mano pareigybę patvirtinantį raš-
tą. 

– Tėvas Antanas Saulaitis, SJ Či ka goje,
labai mylimas, tikriausiai sunku ateiti dirb-
ti po tokio populiaraus kunigo? Kaip Jums
sekasi tarnauti naujoje vietoje?

– Žinau, kad tėvas Antanas Sau -
laitis, SJ labai populiarus ir Ame rikos
lietuvių tarpe, ir Lietuvoje. Ką pada-
rysi, kiekvienas iš mūsų esam skir-
tingi. Aš stengiuosi daryti tai, ką su -
gebu geriausiai. Džiaugiuosi, kad žmo-
nės priima mane tokį, koks aš esu. At-
rodo, kad parapijiečiai nesi skun džia
mano darbu. Žmonės šioje bend -
ruomenėje yra geri, paslaugūs, noriai
bendrauja. Nesijaučiu, kad bū čiau at-
stumiamas. Esu jiems už tai la bai dė-
kingas.  

– Ar per ilgą savo 40 metų ku nigystę
esate dirbęs tik Lietuvoje?

– Jei kalbėti apie darbą, tai 23 me -
tus esu dirbęs Lietuvos universitetuo -
se pedagoginį darbą. Kunigystė tai
tikriausiai daugiau tarnavimas, o ne
darbas – tarnystė Dievui ir žmo nėms.
Nors tiesą sakant, kiekvienas darbas
yra tarnavimas kitiems – ar tai būtų ke-
lininkas, tiesiantis kelią, ar valytoja,
šluojanti kiemą, ar mokytojas, mo-
kantis vaikus – jie visi tarnau ja ki-
tiems... Mano tarnystė visada buvo
Lietuvoje. Kadangi esu jė zuitas, tai
daž nai teko keliauti per Lie tuvos jė-
zuitų bažnyčias. Galima sa kyti, kad per
tuos 40 metų teko tarnauti visuose di-
džiuosiuose Lietuvos miestuose. Ne-
mažai teko dirbti  univer sitetuose pe-
dagoginį darbą. Vienu metu aš dažnai
dirbdavau kelis darbus. Palyginus su
tuo, ką darydavau Lietuvoje, čia nėra
labai daug užsi ėmi mų, nes lietuvių

Kunigas Algis Baniulis atšventė savo tarnystės 40-metį
bendruomenė ne didelė. Be tarnavimo
baž nyčioje  anksčiau turėdavau po ke-
turis penkis papildomus užsiėmimus.
Kartais per visą dieną neturėdavau lai-
ko net užkąsti. Dabar galvoju, kad gal
tai ir nebuvo labai išmintinga, nes kai
turi tiek daug pareigų, negali visų ge-
rai atlikti, o, be to, toks krūvis kenkia
sveikatai. Reikia palikti laiko ir savo
dvasiniam gyvenimui, pasikalbėti su
Dievu. 

Žmonės pergyveno, kad per šv. Ve-
lykų Mišias bažnyčioje  bus daug žmo-
nių ir bus sunku visus ap tarnauti.
Man sakė, kad galima laukti net per  du
tūkstančius parapijiečių. Man atrodo,
kad tai nelabai daug, nes dirbant Pa-
nevėžyje ar Kaune, per šven tes tekda-
vo sulaukti ir apie de šimt tūkstančių
žmonių. Mišių metu kartais nebuvo
įmanoma apžvelgti minios galo. Jei į
vienas Mi šias ateis kokie septini šim-

tai žmo nių, man tai neatrodo labai
daug... Čia, žinoma, keliami kitokie
saugumo reikalavimai. Atsimenu, kad
kai buvau vaikas, mane bažnyčioje
su spausdavo taip, kad kojomis žemės
ne liesdavau ir nieko, kažkaip tai atro-
dė normalu. Saugumas gerai, bet jei
žmo nės pastovės valandą per Mišias,
tikriausiai nelabai nuvargs, vyres-
niems gal ir sunkiau, bet juk jaunimas
kartais kelias valandas šoka ir ne per -
vargsta... (juokiasi.) Ir aš galvoju, tik at-
eikite, o vietos užteks vi siems. 

– Daugumoje JAV bažnyčių nė ra klau-
syklų, kuriose klausomos išpažintys.  Atva -
žia vus iš Lietuvos tikriausiai jaučiasi, kad
JAV baž ny čiose truputį kitaip elgiasi ne tik
kunigai, bet ir tikintieji?

– Per gavėnią tris kartus  vyko su-
sitaikinimo pamaldos. Pradžioje bu vo
nedaug žmonių, bet vėliau, prieš Ve-
lykas, tikinčiųjų ateina vis dau giau.
Žmonės ateina ir asmeniš kai išpažin-
ti savo nuodėmes. Manau, kad klau-
sykla yra neblogai, bet galima išklau-
syti išpažintį ir kambarėlyje prie baž-
nyčios. Išpažintis gydo žmogų. Kartais
žmogus negali pats sau atleisti ir grau-
žia save dėl kaž kokio poelgio ilgus me-
tus. Kai jis atei na išpažinties ir papa-
sakoja apie tai, kas slegia jo širdį, jam
iš karto pa sidaro daug geriau. Kai iš-
girsta Die vo žodžius per kunigą apie
tai, kad jam atleidžiama kaltė, jam la-
bai pa leng vėja. Kai tarnavau Lietuvo-
je, kartais ateidavo net gydytojų ir psi-
chologų atsiųstų žmonių, kurie, jų pa-
tarti, norėdavo prieiti išpažinties. Kar-
tais žmonės visą gyvenimą širdyje ne-
šioja sunkų akmenį apie kažkokį ne-
tinkamą poelgį, o atėjęs pas kunigą iš-
pažinties jis sužino, kad Dievas jį myli
tokį, koks jis yra ir reikia už miršti vis-
ką, kas buvo ir toliau gy ven ti savo gy-
venimą. Tas sunkus akmuo nukrenta
nuo širdies ir jis iš bažnyčios išeina tar-
si naujai gimęs. Kartais su žmogumi
tenka kalbėti ne vieną kartą, kol jis pa-
tiki Dievo gai lestingumu ir nusirami-
na, kad jo poelgiai nėra tokie baisūs, jog
Dievas ga li jo nebemylėti.

– Ko norėtumėte palinkėti vi siems ti -
kin tie siems šiuo Velyki niu laikotarpiu?

– Linkiu vilties, kurią Kristus
mums visiems įžiebė prisikeldamas
iš mirusių. Savo prisikėlimu jis mums
parodė, kad mirtis yra naujo gyvenimo
pradžia. Noriu visiems palinkėti švie-
sos, vilties ir žiūrint į visas situacijas
ir problemas, suvokti, kad jos yra tik
lai kinos. Žmogus turi pasitikėti Dievu,
kuris skelbia – ra mybė Jums. Tos ra -
my bės noriu palin kėti ir visiems tikin -
tiesiems, kurie ne tik patys mokėtų ją
pri imti, bet ir neš ti ramybę visiems
savo arti mie siems.

– Jums taip pat norime palinkėti ra -
mybės ir sėkmės Jūsų sunkioje tar nystėje.

P. S. Sekmadienį, balan-
džio 27 d., 12:30 val. p. p.
PLC (didžiojoje salėje)  ren-
giamos Atvelykio stalo vai-
šės, ku rių metu bus paminė-
tas ir kun. A. Ba  niulio tar-
nystės jubiliejus. Dau giau
in formacijos tel. 630-257-
8787. Visi kvie čiami!

Per kelis tarnystės mėnesius kun. A. Baniulis  džiaugiasi galėdamas plačiai skleisti  Dievo
meilę parapijiečių širdyse.
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IŠ ATEITININKŲ GYVENIMO

NAUDOTŲ DAIKTŲ
IŠPARDAVIMAS

ATEITININKŲ NAMŲ GARAŽE

Gegužės 
15, 16, 17 d.

Kviečiame prisidėti!
Paau kokite savo nebebran ginamą turtą

šiam didžiam išpar da vi mui.

Atvežkite ir palikite savo pa au  ko -

tus daiktus prie Atei ti  nin  kų namų

garažo arba susi tar kite su

Raminta Mar chertiene tel. 630-243-

9488 dėl jų atvežimo. 

Išpardavimas parems namų veiklą.

Ateitininkų namai 
Ateitis Foundation

1380 Castlewood dr, 
Lemont, iL

ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS

„Jūsų rankose pirmasis šių metų ‘Ateities’
numeris. Viršelyje – Vita, An   tanas ir
Kot ryna Lizdeniai. Šie trys laimingi žmo-

nės primena, kad 2014-ieji Lietuvos vyskupų
pa skelbti Šeimos metais”. Tokiais žodžiais į
skaitytojus kreipiasi R. S. (žurnalo re daktorė Re -
da Sopranaitė). 

Redaktorės žodyje prisimenama, kad 1989-ųjų
sausio pradžioje susirin kę ateitininkai send-
raugiai nutarė vi sus išsiblaškiusius šeimos na-
rius sukviesti prie vieno stalo, pakviesti bendram
darbui. ,,Suėję pajuto, kad ge ra būti kartu…”

Šis 64 puslapių ,,Ateities” nume ris sumaniai
varžosi  su kitais pasibai gusių metų numeriais
savo tema tikos platumu, gilumu ir įdomumu. Įp -
rastinį mąstymo toną duoda And rius Navickas.
Šį kartą jis aiškina, ko mums reikia iš palai-
mintojo Jurgio Matulaičio. Toliau Artūras Goš-
tautas nagrinėja malonės ir valios santykį krikš-
čionio gyvenime. Neatsilieka ir Indrė Kiselio-
vaitė, dėstydama savo mintis apie buvimą Dievo
vaikais, kad galėtume kurti meilės karalystę že-

mėje. 
Spausdinama

Kęstučio Skrups ke -
lio kalba, sakyta 2013
m. lapkričio 30 d. Ka-
talikų mokslų aka-
demijoje, trijų aka-
demikų – Adomo
Jakšto-Dam brausko,
Stasio Šalkauskio ir
Pra  no Dovydaičio –
minėjime. Emi li ja
Pundziutė-Gallois ir
Irma Kulia vie nė ap-
rašo į amžinybę iš-

lydėtą dr. Aloy zą Pundzių. Donatas Puslys vil tin -
gai žiūri į savo pirmųjų darbo me tų kalendorių,
būdamas įsitikinęs, kad kiekvieno pašaukimas
yra nešti meilę ten, kur esame kviečiami. Ka -
rolina Šiaulytė įdomiai pristato te mą, liečiančią
nenorą atleisti. Toliau apie atleidimą kalba Ro-
mualdas Kriau  čiūnas, pateikdamas klausimą,
kaip at leis ti Bažnyčiai.

Dažnai mūsų, moksleivių, klausia: ,,kurį uni-
versitetą lankysi? o ką studijuosi? kokią pro-
fesiją rinksies? kaip tu iš to ar ano išgyvensi?”

Retas jaunas žmogus sugeba į tokius klau si mus at-
sakyti, nes tai reikalauja ne daug kam suteiktos pra-
našytės dova nos. Tokie klausimai jaunam žmogui tik
kelia įtampą ir galvos skausmus.

Čikagos kun. Lipniūno-Prez. A. Stulginskio
moksleivių ateitininkų kuopos valdyba kartu su ne-
seniai stu   dijas University of  Illinois baigusiu Šarū-
nu Daugirdu sugalvojo pa lengvinti moksleivų rūpes -
čius ir pakvietė  buvusius studentus pakalbėti  apie
studijas uviversitete, profesijų pasirinkimą, atei ties
planavimą. Susirinkimas įvyko šeštadienį, ba lan džio
12 d. Willowbrook Ballroom mažojoje salėje. Vieta kiek
neįprasta, bet Ateitininkų namai buvo užimti, o
Willowbrook šeimininkė Birutė Juod  wa lienė mus
mielai priėmė. Moksleiviai ir valdyba labai dėkingi
šios salės savininkei, nes ši vieta  la bai tiko diskusi-
joms apie jaunimo ateities planus.

Susirinko maždaug 25 moksleiviai. Kad atsipa-
laiduotume ir nesi dro  vė tume dalyvauti diskusijose,

su si rinkimą pradėjome susipažinimo žaidimu. Po to
dr. Audrius Polikaitis (Illi nois Institute of  Technology)
ir dr. Vainis Aleksa (University of  Illinois at Chica-
go – UIC) pasidalijo mintimis apie tai, kaip jie nu-
sprendė,  ką ir kur studijuoti. Dr. Aleksa pa si rin ko hu-
manitarinius mokslus, o dr. Polikaitis nuėjo techni-
nių mokslų keliu. Dr. Polikaitis su humoru pa pa -
sakojo, kaip vaikystėje išardė piani ną, ir nuo to lai-
ko susidomėjo inžine rija. Kai prieš 20–30 metų šie du
daktarai studijavo, dauguma lietuvių studentų Či-
kagoje lankė UIC, nes šis uni versitetas buvo arti namų
ir ne brangus. Tuomet buvo labai stiprūs lietuvių ben-
druomenės telkiniai,  o ir dauguma studentų studi-
jų metu gy veno namuose su tėvais. Šiomis die no mis
lietuviai jau gyvena išsisklai dę po įvairius Čikagos
priemiesčius ir renkasi universitetus po visą Ame ri -
ką. Buvo įdomu pasiklausyti min čių apie skirtumus
tarp dabarti nės studentų ir mūsų tėvų kar tos. 

Išklausę kalbėtojų, moksleiviai, susibūrę ma-
žuose būreliuose, kalbėjo apie sa vo lūkesčius, kas juos
domina, kokie jų įgūdžiai ir talentai, kaip įsivaizduo -
ja savo ateitį. Atsakymai bu vo la bai įvairūs – vienas

žada būti me no terapijos darbuotoju, kitas – ma tema -
ti kos mokytoju. Buvo norin čių tapti po litikais, bio-
chemikais, filmų reži sie  riais, kriminalinės tei sės
advoka tais, vaikų su negalia mo kytojais. 

Po to moksleiviai klausėsi trijų neseniai moks-
lus baigusių – Šarūno Daugirdo (University of  Illi-
nois), Al gio Kasniūno (Butler University) ir Jono Čyvo
(Lake Forest College) – pa sa kojimų. Jie kalbėjo apie
savo patir tį universitete, pasakojo apie tai, kaip jie
juos pa sirin ko. Ypatingos reikš mės turėjo pinigai. Ka-
dangi mokslas toks brangus, moksleiviai turi atsi -
žvelg ti į tai, kiek kainuos studijos, kas suteiks sti-
pendijas, ar verta sko lintis? Šios problemos mažiau
kamavo mūsų tėvų kartą. Buvo labai nau din ga pa-
siklausyti neseniai studijas baigusių, nes jų patirtis
lengviau pritaikoma mums. 

Vakarą užbaigėme skaniais už kan džiais ir ilgai
užsitęsusiomis dis kusijomis. 

Moksleiviai taria didelį ačiū dr. Audriui, dr. Vai-
niui, Jonui, Algiui ir ypač Šarūnui, kad taip gražiai
ir no riai pasidalino savo išmintimi ir pa tirtimi su
klausimų iškankintais moks leiviais.

Dr. Vainis Aleksa ir dr. Audrius Polikaitis pasakoja moksleiviams ir studentams ateitininkams
apie studijų džiaugsmus ir vargus. Onos Žekonytės nuotraukos

Neseniai mokslus baigę Jonas Čyvas, Julius Kasniūnas ir Šarūnas Daugirdas da -
li jasi savo studijų metų patirtimi.

Š. Amerikos ateitininkų konferencija
vyks Washington, DC 
rugpjūčio 15–17 d.

Registracija prasidės gegužės 1 d.
ateitis.org 

Klausimų netrūksta
Čikagos moksleivių ateitininkų susirinkime
aptarėme būsimus studijų metus

MARIJA ČYVAITĖ

,,Ateitis” 2014, Nr. 1: Pradėti  Šeimos metai

Nukelta į 14  psl.
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Tremtyje 1946–1948 Valeška dėstė tapybą Ecole
des Arts et Métiers, prancūzų okupuotame Freibur-
ge. 1949 m. emigravęs į JAV, 1954–1956 m. dėstė vitražą
Art Institute of  Chicago. Jis gerai pažinojo Vil niaus
senamies čio architektūrą, bu vo ištyrinėjęs sos tinės
baroko bažny čias. Savo ilge sį Vilniui Valeška iš reiš -
kė 1980 m. „Drau go” straipsnyje: „Pavasaris. Medžiai
pasipuošė marga spalviais žiedais, ir tame spalvin -
game fone ritmingai rikiuojasi vie nuo  lynų ir baž-
nyčių bokštų siluetai… Esame 16-tame šimtmetyje,
kada Europoje sužydi Renesansas, ir Lie tu va ly-
giagrečiai įsijungia į tos civili zacijos kūrybinį pro-
cesą”.

Dekoratyvinio meno studija

1951 m. Čikagoje menininkas įkū rė dekoratyvi-
nio meno studiją „Valeska Art Studio”, kurioje įdar -
bi no lietuvius dailininkus Bronę Ja meikienę, Viktorą
Petravičių, Romą Viesulą, Adą Korsakaitę, Jurgį Šap-
kų ir kt.  Jie atlikdavo tiek interjero, tiek ir išorės puo-

šimo darbus, kūrė vitra žus, mozaikas ir freskas.  
Pastato vidaus architektūrai pa ryškinti Valeška

sugebėjo iškelti spal votos šviesos svarbą. Jo kūrybos
stiliai keitėsi palaipsniui – anksty vie ji vitražai atlikti
tradiciniu antique deginto stiklo būdu, sujungti švi-
no juostelėmis. Šv. Kryžiaus parapijos se serų kazi-
mieriečių koplyčioje šeši vitražai (1954 m.) klasiki-
niu stiliumi vaizduoja šventuosius ir angelus, fo ne
matyti augmenijos ir tautiniai mo tyvai. Iš šių ypač
patrauklus Šv. Kazi miero vitražas. 1956 m. trys vit-
ražai bu vo įdėti St. Christina bažny čioje (priekinio
fasado sienoje) Čika goje.  

Istorinį – 1915 m. pastatytą Šv. Ka zimiero Mald-
namį (taip iškalta fa sado akmenyje) Sioux City,
Iowa 1955 m. Valeška išdekoravo freskomis ir vitra-
žais. Priekinį langą papuošė Jė zaus Širdies vitražu.
Nors šį žymaus architekto William Steele projektuota
bažnyčia buvo įtraukta į „National Register of  His-
toric Places”, 2001 m. ji buvo sulyginta su žeme – net
protestai nepadėjo.

Valeška nesitenkino išbandytom formulėm, vis
ieškojo naujovių. Vė les nis jo menas vystėsi moder-
nizmo linkme, jame daugiau simbolizmo ir alegori-
nių elementų. Po 1958 m. gaisro Šv. Filomenos baž-
nyčioje jis  naujai apipavidalino sanktuariją ir

Spindinčios šviesos galia: A. Valeškos vitražo menas
sukū rė vitražus. Nuo 1960 m. Valeškos stu dijoje –
naujas proveržis: gamina vitražus skaldyto storas-
tiklio technika, juos montuodami sintetinio „epoxy
re in” pagalba. Teigdamas, jog tai duo da daugiau kū-
rybinės laisvės, Valeš ka specializavosi šioje tech-
nikoje. 

Primiršta bendraautorė

Per mažai įvertinta ir kiek pa miršta liko Bro-
nė Jameikienė (Jasiu kevičiūtė), tarp 1957 iki 1978 m.
sukū rusi Valeškai  daug vitražų. Jos dar bų autorystę
šiandien sunku nustaty ti, nes Valeškos kataloguo-
se jos pa vardė ne visada būdavo nurodyta.  Jamei-
kienės darbai atspindi tradici nės vitražų struktūros
supratimą, ta čiau jų formų fragmentacija primena
kubizmo srovę. Toks yra vitražas „Ma dona su Lo-
tusu”, 1961 m. rodytas Tarptautinėje meno parodo-
je Čika goje. Pasak Jameikienės, apskaldytas stiklas
praleidžia šviesą sodriau, gaunasi lyg trijų dimen-
sijų plokštė. Jei jo briaunos tinkamai aptašomos, jis
su žėri kaip „brangakmenis”. „Storojo stiklo formose
sunkiau yra išgauti smulkias detales, todėl vitra-
žistei rei kia ieškoti labiau stilizuotų formų realis-
tinėms problemoms spręsti”, – teigė Jameikienė. 

1966 m. už vitražus Rodfei Zedek sinagogoje Či-
kagoje, Valeška pelnė American Institute of  Ar-
chitects garbės apdovanojimą. Sakralinio meno
formos simbolizmo kupinuose vitra žuose „Senojo
Testamento simboliai” suabstraktintos. Vienam
lange į Me noros frazę šoną anglų ir aramėjų kal -
bomis įterpta „God, the Torah and Israel are One”.
Tik įėjus į Cenacle Retreat House koplyčią (1967)
Čika gos Lincoln Park rajone, tamsioje erdvėje lan-
kytoją pasitinka stulbinantis  altoriaus vitražas „Gy-
vybės medis”, vaizduojantis tris dorybes – Tikėjimą,
Viltį ir Meilę, per kurias te ka mėlynas upelis.  O ki-
tos koplyčios pusės fasado sienoje – didingas, švy -
tin tis, antgamtinis vitražas „Prisikė limas”.  

Prisikėlimo bažnyčiai Toronte, Ka nadoje (1976)
sukurti septyni vitra žai „Šv. Pranciškaus gyveni-
mas” ku  pini energijos, formų žaismo ir gy vybingų
spalvų. Jie perkelti ant ram gyvenimui į naująją pa-
rapijos bažny čią, kur –  tikėkimės – dar išliks atei -
ties kartoms. Iš įspūdingiausiai su kur tų Valeškos ir
Jameikienės an samblių, lietuviams dar mažai žino -
mų – vitražai St. Peter Episcopal baž nyčioje Hono-
lulu, Havajuose (1978 m.)

Tautinis charakteris

Čikagos lietuvių parapijose ma žai Valeškos
studijos kūrinių – gal dėl to, kad lietuviai neįverti-
no jų aukšto meninio lygio. Konservatyviems lie tu -
viams klientams Valeška padarydavo šiek tiek
kompromisų:  Tėviškės evangelikų bažnyčiai Či-
kagoje altoriaus Kristaus veidas dažytas ant stik lo,
kaip ir jo ankstyvuose vit ra žuose. Šv. Kryžiaus
bažnyčiai Dayton, OH (1964) menininkas sukūrė lie-
tuviškų koplytstulpių vitražus. Čika gos Šv. Merge-
lės Marijos Gimimo bažny čios mozaika „Šv. Kazi-
miero stebuklas” (įdėti 1967) – vėl atlikta ro mantišku
neorealistiniu stiliumi. Tuo tarpu St. Patrick baž-
nyčia Canu tillo, Texas puikuojasi moderniais Va -
leškos studijos vitražais. Paaiš kė jo, kad tai buvo at-
likta parapijos klebono Jo no Juodeikos užsakymu.
Vitražų lietuviška tematika Valeška sukūrė ir pagal
dail. Ados Korsa kai tės Sutkuvienės piešinius („Eglė
Žal čių Karalienė” Jaunimo centrui Či ka goje ir
„Jūratė ir Kastytis” Anta no ir Marijos Rudžių ko-
lekcijai).

1963 m. „Draugas” pateikė Valeš kai klausimą:
„Ar mūsų mene religi nės temos ir jų apraiškos gali
turėti ir specifinį tautinį charakterį?” Daili nin ko at-
sakymas buvo: „Kūrėjo tautinis charakteris atsi-
spindi jo kompo zicijos formose, spalvose, judesyje.
Pa ti tema dažnai neturi pagrindinės reikšmės, nes
kiekviena tauta ta pa čia tema interpretuoja savitai
ir skir tingai. Meno filosofai ir religijos sklei dėjai turi
suformulavę atsaky mą: meno ir religijos esmę žmo-
gus ge riausiai priima savo kalboje ir jam pateikto-
je savitoje tautinėje formoje”.  

Valeška aktyviai dalyvavo Čikagos lietuvių
kultūrinėje veikloje: meno klau simais kalbėdavo
simpoziumuo se ir atidarant dailės parodas; 1962 m.
Pedagoginio lituanistikos instituto stu dentams su-
organizavo išvyką į sa vo triaukštę studiją North Sta-
te gat vėje, supažindino jaunimą  su vitražų ga mybos

eiga. Bendrau da mi su Va leš ka studentai ne tik pa -
matė kaip stiklas apdailinamas me ni ninko ran -
komis, bet dar gavo dovanų lietuvių daili nin kų dar-
bų. Valeška taip pat pa sireiškė kaip scenografas dra-
mos teatro ir Či kagos Lietuvių operos pastatymuo-
se. Jis sukūrė sce novaiz džius ir kostiu mų eskizus
„Jū ratei ir Kas tyčiui”, „Kau kių baliui” ir kitoms ope -
roms.

Su kūrybiniu  kraičiu – atgal į Lietuvą

1993 m. Valeška grįžo į savo jau nystės miestą –
Kauną, bažnytinio me no muziejui atvežęs didelį kū-
rybinį kraitį. Visuomenė, kurioje re li ginis menas
buvo išguitas iš viešojo gyvenimo, galėjo susipažinti
su Va leškos prieš dešimt metų sukurtu vitražu Po -
piežiui Jonui Pauliui II pa gerbti. Kaip tik tuo metu
Šventas Tėvas lan kėsi Lietuvoje. Neilgai teko Va -
leškai įsikūrus gimtajame krašte džiaugtis – amži-
nam poilsiui buvo pa šauktas 1994 gegužės 11 d.

Šiandien per mūsų aplaidumą ir kėlimąsi į
priemiesčius tuštėja lietuvių parapijos. Čikagoje Šv.
Kryžiaus parapiją perėmė meksikiečiai, koply čią su
Valeškos vitražais paversta mokyklos kambariu. Tė-
viškės Evan gelikų Liuteronų bažnyčia Čikagoje
parduota afrikiečiams. Gyvename su materia lėjimo
amžiuje, kuriame ne bepa žįstame mūsų kultūros
paveldo ir lengvai jį iššvaistome. Kita vertus, gal ir
gerai, kad Valeškos vitražų pa veldėtojai ir sergėto-
jai Čikagoje tam pa kitataučių bendruomenės, galbūt
jie labiau negu mes rūpinsis jų prie žiūra ir išsau-
gojimu.

Dailininkas Adolfas Valeška Lietuvių foto archyvo nuotr.

A. Valeškos vitražas ,,Fatimos Marija” Šv. Kryžiaus parapi-
jos seserų kazimieriečių koplyčioje. 

Gedimino Indreikos nuotr.
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Parengė Dainius Ruževičius

SPORTAS

Lietuvė alpinistė Edita Nichols: 
tarp kalnuose tvyrančios rizikos ir svajonių įgyvendinimo

Balandžio 18 d. ant Everesto
šlai to, užklupus sniego lavi-
nai, žuvo ma žiausiai 15 žmo-

nių. Šios tragedijos liudininke kal-
nuose buvo ir lietuvė Edita Nichols.
„Tai labai labai liūdna diena... Di-
džiausia kada nors įvykusi nelai-
mė”, – satelitiniu telefonu liūdnai
tarė šį košmarą išgyvenusi al pi -
nistė, kuri ant Everesto šlaito pra-
rado ir savo bičiulį.

Visa komanda kartu su lietuve
tik stebėjo, kaip galinga stichija
rita si kalno šlaitu. Nors ši nelaimė
įvyko gana nedideliame aukštyje, al-
pinistai sako, kad tas ledokritis yra
viena pa vojingiausių ant Everesto
šlaitų.

Pernai metais pati įkopusi į
Eve restą, šiemet E. Nichols taip pat
buvo netoliese. Kartu su „Altitude
Jun kies” komanda moteris įkopė į
šalia Everesto esančią Lotses vir-
šukalnę, į kurią dar nebuvo įkopęs nė vienas lie tuvis. 

Vakariniame kalno šlaite nučiuo žusi nuošliau-
ža daugiausia pražudė Nepalo šerpų, kurie dirbo ant
kalno ir ruošė kopimo takus artėjančiam se zonui.
„Altitude Junkies” komanda šioje Everesto pusėje
taip pat planavo treniruotis savo kopimui, tačiau nie -
kas iš komandos nenukentėjo.

Editai Nichols tai jau ne pirma akistata su pra-
žūtingomis sniego la vinomis. 2012 metais moteris per
plau ką išvengė tragedijos kopdama į savo pirmą 8 km
viršūnę – Manaslu. Tuo metu sniego lavina pra-
šliuožė šalia tik grybštelėjusi palapinės šoną. 

Vienintelė moteris, 
pasiekusi Everesto viršūnę

Iš Lietuvos išvykusi 1996 metais ir nuo to laiko
gyvenusi užsienyje (Prancūzijoje, Kanadoje, JAV,
Italijo je) E. Nichols yra vienintelė moteris lietuvė, jau
du kartus įkopusi į 8 000 ir aukštesnius kalnus. 2013
m. pava sarį ji įkopė į aukščiausią pasaulio vir šūnę
– Everestą.

Edita pirmą kartą su kalnais su sidūrė viešėda-
ma Amerikoje, Vakarų pakrantėje, ir čia svajojo vie-
ną dieną įkopti į Rainier ar Chasta kalnų vi r šu kalnes.
Rimtesnėms ekspedicijoms lietuvė alpinistė pradė-
jo ruoštis kopi nė dama į mažesnius kalnelius gy-
vendama Šiaurinėje Californijoje ir in ten syviai
sportuodama. 

Pirmoji tikra ekspedicija į kal nus buvo Tanza-
nijoje, Afrikoje, kur Edita įkopė į Kilimandžaro vir-
šūnę. Tai buvo gana emocinga ir nepakartojama pa-
tirtis, įkvėpusi kitoms, po to sekusioms ekspedici-

joms. Kalnai E. Nichols tapo svarbia gyvenimo da -
limi, o įveiktas Kilimandžaro kalnas simbolizavo tik
kopimo į kalnus pra džią. 

Savo gyvenimo be kalnų neįsivaizduojanti al-
pinistė visada su savimi turi Lietuvos trispalvę. Nors
ir ne gyvendama Lietuvoje, Edita visada pa brėžia savo
lietuvybę (ypač kalnuo se) ir džiaugiasi, kad meilė kal-
nams gali nors kiek prisidėti ir prie mūsų nedidelės
Lietuvos vardo...

Pirmieji lietuvių alpinistai, 1988 metų rudenį pa-
buvoję Himalajuose ir iš tolo pamatę Everestą, buvo
Dainius Makauskas, Rimantas Neverauskas ir Vilius
Šaduikis. 

Kalnų trauka vilioja lietuvius

Užkariauti aukščiausią pasaulio viršūnę pa-
skatino Amerikos lietuvio alpinisto Alekso Bertulio
iniciatyva. Jis pakvietė Lietuvos alpinistus 1989-ai-
siais į JAV, Kaskadų kalnus Seattle. Po 1990 m. ben-
dros ekspedicijos į Chan Tengri, kopimas į Everes-
tą bu vo įtrauktas į 1991 m. Pasaulio lietuvių žaidy-
nių programą.

Jau 1991-aisiais įvyko žvalgybinė lietuvių eks-
pedicija į Everestą, į iki to laiko uždarytą šiaurinį ke-
lią iš Ti beto pusės. Į bazinę stovyklą pakilo Aleksas
Bertulis, Kęstutis Baleišis, Rimantas Skirmantas ir
Vilius Ša dui kis. O pirmoji pasaulio lietuvių ekspe-
dicija į Himalajus buvo suorganizuota 1992 m. rudenį.
Tuomet alpinistai V. Šaduikis ir Vladas Vitkauskas
bandė įkopti į Everestą iš šiaurinės pusės, per Tibetą.
Jie pasiekė 7800 m aukštį, tačiau pasiekti viršūnę vy-
rams sutrukdė labai blogos oro sąlygos.

Tačiau savo tikslo žymusis Lietu vos
alpinistas V. Vitkauskas nepaleido ir
jau po metų tapo pirmuoju lietuviu,
įko pusiu į aukščiausią pasaulio viršū-
kalnę (1993 m. gegužės 10 d.). 

Antrasis Everesto viršūnę pasie kęs
lietuvis buvo Saulius Vilius, ku ris 2003
m. gegužės 22 d. pirmasis į šį kalną įko-
pė iš šiaurinės Tibeto pusės. 

2007 m. gegužės 15 d. Everesto aukš-
tumas įveikė alpinistas Aldas Bal tutis,
o tų pačių metų gegužės 21-ąją – Darius
Vaičiulis. 2011-ųjų pava sarį į Everestą
bandė kopti pirmoji lietuvė moteris – Al-
dona Skeraitytė, tačiau susirgusi 7 000 m
aukštyje, ji buvo priversta pasukti atgal.

Iki 2007 m. pabaigos sėkmingai į
Everestą užkopta 3 679 kartus ir jo vir-
šūnę pasiekė 2 436 įvairių pasaulio šalių
alpinistai. Tačiau net 216 al pi nis tai žuvo,
bandydami užkopti ar nu sileisti nuo
aukščiausios pasaulio viršūnės. 

Savo gyvenimo be kalnų neįsivaizduojanti E. Nichols nesiskiria su Lietuvos
trispalve. Edita visada pa brėžia savo lietuvybę ir džiaugiasi, kad meilė kal-
nams gali nors kiek pri sidėti ir prie mūsų nedidelės Lietu vos vardo.

Edita Nichols ir Vladas Vitkauskas – pirmieji lietuviai, mote ris ir vyras, pa-
siekę Everesto vir šukalnę.

Kviečia ČLKL finalai!
Jau šį šeštadienį, balandžio 26 d., paaiškės

stipriausios 11-ojo Čikagos lietuvių krepšinio
lygos (ČLKL) sezo no komandos. Šių metų ČLKL
finale kovos čempionato senbuvės „Radvi liškio”
ir „Lituanicos” komandos, o dėl „Iššūkio” taurės
susigrums „Jau ni mo” ir „Compass-Kunigaikščių”
krep šininkai.

Triskart ČLKL čempionai „Rad vi liškio”
krepšininkai pusfinalyje, „Final Four” varžybo-
se dukart, 71:60 ir 70:61 nugalėjo „Atleto” ko-
mandą, o penktą kartą dėl ČLKL čempionų tau-
rės kovosiantys „Lituanicos” krepši ninkai taip pat
dukart, rezultatais 67:62 ir 80:76 palaužė ČLKL de-
biutantus „M Brothers” krepšininkus.

Praėjusio sezono ČLKL čempio nai „Com-
pas-Kunigaikščių” krepši nin kai, pusfinalyje nu-
galėję „Lieta vos” komandą (77:56 ir 74:67), šiemet
lemiamose rungtynėse varžysis dėl „Iššūkio”
taurės. Finale jų varžovais bus „Jaunimo” krep-
šininkai, kurie pus finalio varžybose (52:63 ir
56:40) palaužė Panevėžio „Lietkabelio” ko mandą. 

Baigiamoji ČLKL 11-ojo sezono diena bus ku-
pina krepšinio: balan džio 26 d. (šeštadienį) nuo 12
val. p. p. lemiamas sezono varžybas žais senjo rų
komandos, 2:30 val. p. p. dėl „Iš šūkio taurės” tur-
nyro 3-iosios vietos susitiks „Lietava” – „Lietka-
belis”, o 4 val. p. p. finale grumsis „Jaunimo” ir
„Compass-Kunigaikščių” krep šinin kai. 5:30 val.
p. p. prasidės ČLKL rungtynės dėl trečiosios vie-
tos tarp „M Brothers” ir „Atleto” komandų, o 7
val. v. bus žaidžiamos pagrindinės šio sezono rung-
tynės: finale susitiks „Radviliškis” ir „Lituanica”.
Kviečia me krepšinio gerbėjus atvykti į PLC salę
Lemonte stebėti lemiamų čem pio nato dvikovų!

Amerikiečių sudarytame
geriausių Europos
krepšininkų sąraše
– trys lietuviai

Amerikiečių krepšinio  svetainė „HoopsHy-
pe” sudarė geriausių Euro pos krepšininkų sąrašą.
Tarp 25-ių spor tininkų pateko ir trys lietuviai –
Arvydas Sabonis, Žydrūnas Ilgaus kas ir Šarūnas
Marčiulionis.

Pirmoje vietoje atsidūrė „Dallas Mavericks”
krepšininkas iš Vokieti jos Dirk Nowitzki, antros
vietos nu sipelnė ispanas Pau Gasol, rung ty niau -
jantis „Los Angeles Lakers” ko man doje, trečias
– prancūzas Tony Par ker iš „San Antonio Spurs”.

15-ą vietą sąraše užėmusį Šarūną Marčiulionį
amerikiečiai įvardijo kaip vieną iš Europos krep-
šininkų pionierių NBA lygoje. 13-oje vietoje at-
sidūręs Žydrūnas Ilgauskas karje ros pradžioje
kėlė abejonių – anksty vos traumos privertė dve-
joti, ar lietuviui vieta NBA, tačiau jis karjerą bai -
gė kaip dviejų „All Stars” rungtynių dalyvis. Nors
ir ne pats judriausias krepšininkas, Ž. Ilgauskas
pasižy mė jo gera kova dėl atšoku sių kamuolių.

Šeštą vietą užsitarnavo Arvydas Sabonis,
kurį žurnalistai gyrė už ne matytą universalumą:
„Jis visiškai do minavo žaidime, nes buvo labai
aukštas, vikrus ir pasižymėjo puikia technika. Po
patirtų traumų tapo savo pa ties šešėliu, tačiau su-
gebėjo reabilituo tis ir dar patobulėjo. Jis rimtai
pri sidėjo prie sėkmingo ‘Portlando’ ko mandos žai-
dimo, tačiau fizinės kliū tys jam neleido tapti tik-
rai didele NBA žvaigžde”.

Visas krepšininkų sąrašas: 1. Dirk Nowitzki,
2. Pau Gasolis, 3. Tony Parker, 4. Dražen Petrovič,
5. Predrag Stojakovič, 6. Arvydas Sabonis, 7. Vla-
de Divac, 8. Detlef  Schrempf, 9. Marc Gasol, 10.
Joakim Noah, 11. Toni Ku koč, 12. Andrejus Kiri-
lenka,  13. Žydrū nas Ilgauskas, 14. Rik Smits, 15.
Ša rūnas Marčiulionis, 16. Dino Rad ja, 17. Hedo
Turkoglu, 18. Predrag Da nilovič, 19. Mehmet
Okur, 20. Dejan Bodiroga, 21. Danilo Gallinari, 22.
Juan Carlos Navarro, 23. Jose Manuel Calderon,
24. Goran Dragič, 25. Nico las Batum.
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Turkijos premjeras apgailestavo dėl armėnų žudynių

Ankara (Draugo informacija) –
Turkų premjeras Recep Tayyip Erdo-
gan balandžio 23 dieną žengė beprece-
dentį Turkijos vadovams žingsnį ir pa-
reiškė užuojautą dėl armėnų žudynių
Osmanų imperijoje, kurias pavadino
„mūsų bendru skausmu”.

Praėjus beveik 100 metų po nusi-
kaltimo, jis pareiškė užuojautą aukų pa-
likuonims ir pabrėžė, kad tie 1915 metų
įvykiai „neturėtų trukdyti turkams ir
armėnams nusistatyti užuojautos ir
abipusiškai humaniško požiūrio vie-
niems į kitus”.

1915 metų įvykiai buvo nežmoniš-
ki, pareiškė R. T. Erdogan. Ir vis dėlto
žudynių premjeras nevadino genocidu. 

„Armėnų genocidas ...gyvas, kol
Osmanų įpėdinė Turkija tęsia savo vi-
siško neigimo politiką”, – buvo sakoma
Armėnijos prezidento S. Sarkisiano

pareiškime, kuris buvo paskelbtas per
99-ąsias žudynių metines.

Pasak Armėnijos prezidento, atei-
nančios 100-osios metinės yra „gera
proga Turkijai atgailauti ir panaikinti
istorinę stigmą, jeigu jie stengsis išva-
duoti savo valstybės ateitį nuo šios
sunkios naštos”.

Naudodamasi ir diplomatiniais
svertais, ir savo įtakinga diaspora už-
sienyje, Armėnija jau seniai siekia
tarp tautinio tų žudynių pripažinimo ge-
nocidu.

Armėnai sako, kad iki 1,5 mln.
žmonių buvo nužudyta per Pirmąjį pa-
saulinį karą byrant Osmanų imperijai.
Tokius teiginius remia ir kelios kitos ša-
lys.

Daugiau kaip 20 šalių jau yra pri-
pažinusios minimas žudynes genocidu. 

Kovoje su prekyba žmonėmis padės technologijos

Vilnius (LRV.lt) – Lietuvos Res-
publikos vidaus reikalų ministerija
kartu su Jungtinių Amerikos Valstijų
(JAV) ambasada Vilniuje, kompanija
,,Microsoft” ir nevyriausybinėmis or-
ganizacijomis organizuoja konkursą
ir kviečia teikti įvairias idėjas, kaip, pa-
sitelkiant modernias informacines tech-
nologijas, spręsti šiuo metu itin ak-
tualią prekybos žmonėmis problemą.

Prisidėti prie šios problemos spren-
dimo gali visi norintieji. Teikiami pro-
jektai privalo būti tiesiogiai susiję su
prekybos žmonėmis prevencija ir aukų
apsauga ar baudžiamuoju prekiautojų
žmonėmis persekiojimu Lietuvoje. Šie
projektai gali apimti eksperimentinės
technologijos taikymą, prototipinės
techninės ar programinės įrangos kū-

rimą ir testavimą, taikomosios prog-
raminės įrangos kūrimą, technologi-
nius sprendimus, skirtus prekiautojų
žmonėmis tinklams suardyti, taip pat
informacines ir žinomumo didinimo
kampanijas socialinėje žiniasklaidoje.

Paraiškos su išdėstytomis idėjo-
mis ir jų pagrindimu priimamos iki
2014 m. gegužės 24 d. Pagrindinį prizą
sudaro 1 000 JAV dolerių prizas ir gali-
mybė prisidėti įgyvendinant idėją. Ant-
rosios vietos autoriams kompanija
,,Microsoft” padovanos programinės
įrangos paketų. Daugiau informacijos
apie konkursą galima rasti čia

http://www.vrm.lt/lit/Kovai-su-
prekyba-zmonemis-kvieciama-pasi-
telkti-naujas-idejas-ir-technologi-
jas/1349.

Trijų šalių karinis junginys aptariamas Kijeve

Vilniaus oro uoste rastas karo laikų sprogmuo 

Atšauktas Rusijos konsulas Klaipėdoje

Kijevas (KAM.lt) – Krašto apsau-
gos ministras Juozas Olekas Kijeve su-
sitikęs su Ukrainos gynybos ministru
pulkininku generolu Michailo Kovaliu
aptarė saugumo situaciją Ukrainoje, ga-
limą Lietuvos paramą stiprinant Uk-
rainos ginkluotąsias pajėgas, bendros
Lietuvos, Lenkijos ir Ukrainos brigados
LITPOLUKRBRIG steigimo klausimus.
Abu ministrai pareiškė abipusį suin-
teresuotumą tęsti ir aktyviai plėtoti

bendradarbiavimą gynybos srityje.
J. Olekas informavo, kad Lietuva ir

Lenkija yra pasirengusios pasirašyti
bendros Lietuvos, Lenkijos ir Ukrainos
brigados LITPOLUKRBRIG steigimo
sutartį ir laukia Ukrainos atsakymo.
Savo ruožtu Ukrainos gynybos minist-
ras plk. gen. M. Kovalis patikino, kad
Ukrainos Vyriausybė pritaria briga-
dos steigimui ir yra baigiamos vidinės
sutarties derinimo procedūros.

Klaipėda (ELTA) – Klaipėdoje ke-
lerius metus dirbęs Rusijos Federaci-
jos generalinis konsulas Vladimiras
Malyginas atšauktas į Maskvą. Ofi-
cialiai teigiama, kad jis paskirtas dirb-
ti Maskvoje. 

Lietuvos užsienio reikalų minist-
ras Linas Linkevičius nežino, dėl kokių
priežasčių buvo atšauktas generali-

nis konsulas Klaipėdoje V. Malyginas,
tačiau tai vadina įprasta praktika. Mi-
nistras sakė, kad neaišku, kas užims V.
Malygino vietą.

Klausiamas, ar bus atidžiau ste-
bima, kas siūloma į Rusijos konsulus,
L. Linkevičius patikino, kad tai visada
daroma atidžiai.

Vilnius (BNS) – Balandžio 24 d.,
ketvirtadienį, Vilniaus oro uosto teri-
torijoje rastas Antrojo pasaulinio karo
laikų sprogmuo.

Skrydžių radinys nesutrikdė –
tiek atvykstantys, tiek išvykstantys
skrydžiai vyko numatytu laiku.

Pasak Vilniaus vy-
riausiojo policijos komisa-
riato atstovo, pranešimas
apie daiktą, panašų į svie-
dinį, gautas 11:14 val. r.

Jis rastas vykdant ka-
sybos darbus statybvietėje,
kur tiesiamas atsarginis iš-
važiavimas iš oro uosto į

Lydos plentą.
Į įvykio vietą atvykusios specia-

liosios tarnybos nustatė, kad rastas
karo laikų aviacinis sviedinys. Jis yra
20–30 cm ilgio ir 15 cm skersmens.

13:40 val. p. p. sprogmuo išgaben-
tas iš oro uosto teritorijos.

Finansų ministras išjuokė R. Pakso svaičiojimus
Vilnius (ELTA) – Finansų minist-

ras Rimantas Šadžius skeptiškai ver-
tina partijos ,,Tvarka ir teisingumas”
siūlymą pasirašyti susitarimą dėl Eu-
ropos Sąjungos (ES) šalių lygių mini-
malių pajamų.

,,Turėčiau labai rimtų abejonių,
kad tai yra realu. (...) Suvienodinti šitų
standartų visose ES valstybėse pa-
prasčiausiai nepavyks dėl to, kad mes,
28 valstybės, esame pakankamai skir-
tingos – skirtingos ekonomiškai. Ski-
riasi darbo našumas, atlyginimų ir
kainų lygis, beje, taip pat. Dėl to toks
unifikavimas artimiausiu metu man ne-
atrodo realus”, – sakė R. Šadžius.

Balandžio 23 d. Europos Parla-
mento (EP) narys Rolandas Paksas pra-
nešė, kad valdančioji koalicija svarsto
,,tvarkiečių” siūlymą EP rinkimuose
dalyvaujančioms Lietuvos partijoms
pasirašyti politinį susitarimą dėl vie-
nodų lygių minimalių pajamų ES ša-
lyse.

,,Sieksime, kad ES atsirastų toks

kriterijus, kaip vienodos lygios mini-
malios pajamos, kad galėtume sustab-
dyti emigraciją, kad žmogus galėtų
oriai pragyventi ne tik Vokietijoje, bet
ir Lietuvoje”, – šią iniciatyvą komen-
tavo R. Paksas. 

Amerikiečių kariai išsilaipino Lenkijoje 

Baltijos oro erdvės gynybą stiprins 10 valstybių

Prancūzija į Baltijos šalis siunčia keturis naikintuvus

Washingtonas (ELTA) – Keturi
Prancūzijos naikintuvai sekmadienį
papildys NATO oro policijos misiją
Baltijos šalyse, pranešė Washingtone
viešintis Prancūzijos gynybos štabo va-
dovas generolas Pierre de Villiers.

Generolo teigimu, didėjant Balti-
jos šalių nerimui dėl Rusijos inter-
vencijos Ukrainoje, keturi naikintuvai
„Mirage 2000” arba „Rafale” bus pa -
siųs ti iš bazės Lenkijoje. Prancūzija
taip pat dislokuos ankstyvojo įspėjimo
sistemos lėktuvus AWACS patruliuoti

Rumunijos oro erdvėje, pažymėjo ge-
nerolas.

JAV pranešė, kad į karines praty-
bas Lenkijoje, Latvijoje, Lietuvoje ir Es-
tijoje siunčia 600 oro desantininkų
siekiant parodyti solidarumą NATO
narėms, besiribojančioms su Rusija.

Prancūzijos kariuomenė, kuri 2014
metais prižiūri NATO reagavimo pa-
jėgų padalinį sausumoje, bus pasiruo-
šusi išplėsti savo dalyvavimą Rytų Eu-
ropoje, jeigu to prireiktų, pridūrė P. de
Villiers.

Talinas (BNS) – Baltijos šalių oro
erdvės gynybą stiprinti siūlo dešimt už-
sienio valstybių, pranešė Estijos gy-
nybos ministerija.

Pasak ministerijos atstovo Arturo
Jugaste, apie pasirengimą siųsti pa-
pildomas pajėgas į Baltijos šalis pra-
nešė JAV, Lenkija, Didžioji Britanija,
Prancūzija, Danija, Vokietija, Portu-
galija, Olandija, Kanada ir Turkija.
Anot jo, šis sąrašas gali dar plėstis.

A. Jugastė dar paaiškino, kad mi-
nėtos šalys siūlo įvairias paslaugas, pa-
vyzdžiui, atsiųsti papildomų naikin-
tuvų, lėktuvų degalų pilstytuvų,
AWAKS lėktuvų.

„Kiekvienos šalies indėlis ras pri-
taikymą, – tęsė A. Jugaste. – Šių šalių
kariškiai vykdys savo užduotis ir iš
Lietuvos, Šiaulių bazės, ir iš Lenkijos
Malborko, taip pat Estijos Emario oro
pajėgų bazės”.

Tęsiantis Ukrainos krizei, Jungtinės Valstijos pradėjo stiprinti savo karinį buvimą Rytų Eu-
ropoje. Balandžio 23 d. į Lenkijos Svidvino karinę bazę, esančią už 50 km į rytus nuo Šče-
cino, atvyko 150 desantininkų iš 173-iosios oro desantininkų brigados. 

EPA-ELTA nuotr.

Parengė Vitalius Zaikauskas

LIETUVA IR PASAULIS

R. Paksas               V. Petrošiaus (Alfa.lt) nuotr.
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VISI MĖGSTA KINĄ

Biografiniai eskizai

Jos tikras vardas buvo Edna Mae
Durbin. Ji gimė Grace ligoninėje Win-
nipege, Manitoboje, Kana doje, James
Allen ir Ados Durbin šei moje. Netru-
kus tėvai su savo vienerių me tukų
dukrele Edna persikėlė į Hollywoodą
ir greit tapo JAV pi liečiais. Kai Ednai
sukako dešimt metų, jos tėvai suprato,
jog joje glū di di delis talentas ir atidavė
ją lavinti balso į muzikos mokyklą.
1936 me tais, kai keturiolikmetė įsi-
darbino Universal kino studijoje, jai
buvo su teiktas Deanna sceninis var-
das. Tais pačiais metais Metropolitan
opera New Yorke pakvietė Durbin į
perklausą. Deanna  kvietimo atsisakė,
paaiškindama, kad ji nėra pasiruo-
šiusi tokiam žingsniui ir jai reikia to-
liau mokytis. Universal kino studijos
balso mokytojas Andrés de Segurola
(pats buvęs Metropolitan operos solis-
tas) manė, kad Deanna Durbin turėjo
puikią galimybę tapti operos žvaigžde.
De Segurola Metro po litan operos buvo
įgaliotas atidžiai stebėti jos pažangą
ir apie tai  nuolat informuoti operos

Deanna Durbin: Tvirta kaip rožė…

Turbūt nesuklysiu tvirtindamas, jog
senas kinas – vis tik geras kinas. Anų
metų juostos buvo tikrai įdo mios, spal-
vingos, skleidžiančios kaž ko kią neap-
sakytą aurą, kurios dažnai trūksta šiuo-
laikinėje kinematografijoje. Todėl aš
mėgstu savo straipsniuose laikas nuo
laiko su grįžti prie se nojo kino, prisi-
minti anuometines Hollywoodo paži-
bas ir kas vyko jų gy venimuose – tiek
ek rane, tiek už kulisiuose.

Šiandien prisiminsime talen tin gą
ki no aktorę Deanna Durbin (1921 m.
gruo džio 4 d. – 2013 m. ba lan džio 20
d.), kurios mirties metines šiomis die-
nomis kaip tik minime. Tai populiari
dainininkė ir ak torė, vaidinusi dauge-
lyje ket vir tojo bei penktojo dešimt-
mečio muzikinių filmų. Turėjusi platų
ly rinio sop rano diapazoną, Durbin ga -
lėjo at likti viską – nuo populiarių pra -
moginių šlagerių iki rimtų ope ri nių
arijų.

RAIMUNDAS MARIUS LAPAS

Legendinė kino aktorė Deanna Durbin
(1921–2013)

1938 m. filme That Certain Age (Kaune jis buvo rodomas kaip  ,,Pavojingas amžius”).
Deanna vaidino Alice Fullerton. „Glorijos” kino teatro Laisvės al. 49 reklaminė skrajutė.

1938 m. Mad About Music Kaune tapo ,,Perdaug muzikos”. Šiame miuzikle Deanna
Durbin atliko Gloria Harkinson vaidmenį. „Dainos” kino teatro Savanorių pr. 42b rekla-
minė skrajutė. Istoriniai dokumentai iš Raimundo Mariaus Lapo archyvo

vadovus. Netrukus Durbin pradėjo
dainuoti Eddie Cantor radijo laidose.
Bendra vimas su Cantor tęsėsi iki 1938-
ųjų; kai darbo krūvis Universal kino
studijoje tapo per sunkus, Deanna
buvo priversta nutraukti savaitinius
pa si rodymus radijuje.

Bekopiant karjeros laipteliais

1935 metais Durbin pasirašė su -
tartį su MGM kino studija. Po metų ji
debiutavo filme Every Sunday (1936)
kartu su kita pradedančia aktore Judy
Garland. Kino studijos vadovai pra-
dėjo abejoti, ar protinga suporuoti šias
dvi dainininkes. Galop Louis B. Mayer
pareiškė, kad abi mergaitės pasirodys
filme, ta čiau kol sprendimas įsigaliojo,
Dur bin su tartis pasibaigė. Jai teliko
sku biai pasirašyti sutartį su Uni versal
kino studija ir  čia netrukus ji suvai-
dino savo pirmame pilnametražiame
filme Three Smart Girls (1936). Filmas
sulaukė milžiniško pasisekimo. Iro -
niška tai, kad pamatęs Every Sunday,
Universal studijos prodiuseris Joe Pa-
sternak norėjo lai kinai „pasisko linti”
iš MGM Ju dy Garland. Deja, tuo laiku
ji buvo užimta kitur. Kai Pasternak
sužinojo, kad Durbin nebedirba MGM
studijoje, jis ją iškart pa samdė. Gar -
land užtruko dar trejus metus, kol ji
sužibėjo MGM, suvaidinusi dabar jau
legendiniame The Wizard of  Oz (1939).
Tarp dviejų daini ninkių kilo tam tikra
konkurencija (daugiausiai iš Judy
Garland pusės), kuri tę sėsi daugelį
metų. Anot Garland biog rafijos Rain-
bow: The Stormy Life of  Judy Garland
autoriaus Chris  topher Finch, Judy
„įvertino jos konkurentę kaip savi-
veiklininkę mėgėją, nors ir talen-
tingą”. Ne pas laptis, jog Garland ne-
skoningai pa mėgdžiodavo Durbin dai-
navimo ma nierą privačiuose poky-
liuose. Kai Garland pasirodydavo sep-
tintojo de šimtmečio telelaidose (pa-
vyzdžiui pas Jack Paar ar Johnny Car-
son), ji nesusilaikydavo nuo pašaipų
pasakodama humoristinius anekdo-
tus apie „vieną Durbin antakį”. Dur-
bin nie kad viešai neatskleidė savo
jausmų apie konkurentę. Tačiau 1950-
ųjų pra džioje, kai Garland vaidino
Anglijoje, ji paskambino Durbin į
Pran cūziją ir papasakojo, kad ji kon-
certuojanti Didžiojoje Britanijoje,
Dur bin patraukė savo konkurentę per
dantį, tardama: „Dievuliau, mergaite,
Tu vis dar...?” 

Manoma, kad didžiulis Durbin pa -
 sisekimas išgelbėjo Universal ki no
studiją nuo bankroto. 1938 m. jai kartu
su Mickey Rooney (miręs š. m. balan-
džio 6 d. Studio City, Cali for  nijoje –  R.
M. Lapo pastaba) buvo įteik tas presti-
žinis Academy Jouve nile Award ap-
dovanojimas. Pir mų jų Deanna Dur-
bin vaidintų filmų pro diuseris Joe Pa-
sternak tvirtino, jog „Deanna genia-
lumas turėjo būti atskleistas, bet tai
buvo jos vienos nuopelnas – visada
taip būdavo, vi sada ir bus, ir niekas
negali nus avin ti atradęs jos nuopel-
nus. Neįma no ma paslėpti tokį talentą.
Nesvarbu, kaip sunkiai jūs bebandy-
tumėte!”

1936 m. Durbin dalyvavo per klau -
soje Snieguolės vaidmens įgar si nimui
Disney animaciniame filme Snow
Whi te and the Seven Dwarfs.  Finale
pats filmo kūrėjas Disney pa tvirtino,
jog penkiolikmetės Durbin balsas tam

vaidmeniui buvo „per se nas”.
Penkerius metus aktorės Dean na

Durbin, prodiuserio Joe Paster nak ir
režisieriaus Henry Koster tru kęs ben-
dravimas baigėsi po fil mo Started with
Eve (1941) pasirodymo ekrane. Po to,
kai Pasternak pa sitraukė iš Universal
ir perėjo dirbti į MGM kino studiją,
Durbin buvo atleista (nuo 1941 m. spa-
lio 16 d. iki 1942 m. vasario pradžios),
mat ji at sisakė filmuotis They Lived
Alone, ku rį turėjo reži suoti Koster. Ga-
lop Durbin ir Uni versal tarpusavio
kon f liktą išspren dė. Sutartyje Univer-
sal kino studija pripažino Durbin pa -
rinktus režisie rius, scenografijas bei
dainas. Uni ver sal ir toliau ją kvie  tė fil-
muotis miuzikluose. Stu dija norėjo,
kad po filmo Three Smart Girls Grow
Up (1939) ekrane pasirodytų dar šio
fil mo vienas tęsinys, tačiau  Durbin
pareiškė žinias k laidai, kad ji pasi ro -
dys ekrane so lo. Filmo Three Smart
Girls Join Up pavadinimas buvo pa-
keistas į Hers to Hold. Rodgers ir Ham-
merstein pirmajam Oklahoma pasta-
tymui Broad way 1943 m. buvo numatę
kvies ti Durbin Laurie vaidmeniui, bet
Universal kino studija nesutiko. Can’t
Help Singing (1944), jos vieninteliame
„technicolor” fil me, nu skambėjo kai
kurios iš paskutinių Jerome Kern

dainų. Šioje muzikinėje komedijoje
„vesterno” dvasioje kartu su Durbin
vaidino aktorius Robert Paige. Tačiau
Durbin panoro rimtesnių vaidmenų
ekrane – pa vyz  džiui, Antrojo pasauli-
nio karo vai kų pabėgėlių iš Kinijos is-
torijoje The Amazing Mrs. Holiday
(1943), kurio režisierius buvo Jean Re-
noir, palikęs filmavimą prieš pat pa-
baigą; režsieriaus Robert Siodmak
siaubo filme („film noir”) Christmas
Holiday (1944) bei detektyviniame ro-
mane  Lady on the Train (1945).

1946 m. Universal susijungė su ki-
tom dviem studijom. Nauja bendrovė
buvo pavadinta Universal-Internatio-
nal. Naujosios studijos va dovai nutarė
atsisakyti senojo Universal „šleifo” ir
nutarė kurti ma žiau miuziklų. Dur-
bin pasiliko vaidinti dar keturiuose
filmuose, ta čiau paskutinieji du – Up
in Central Park – 1945 m. Broadway
miuziklo adaptacija ekranui (1948) ir
For the Love of  Mary (studija vėliau
pakeitė pavadinimą į Something in the
Wind – 1947) – nesulaukė didelio pasi-
sekimo. 1946 m. Durbin buvo antroji
daugiausiai apmokama moteris JAV
po Bette Davis, o po metų – labiausiai
apmokama moteris Amerikoje.

Nukelta į 11 psl.
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GYTIS KRIAUČIŪNAS

Kaip ir daugeliui jaunimo JAV,
per pavasario atostogas man
teko pa keliauti.  Bet aš keliavau

ne su tėvais, o su mūsų gimnazijos mu-
zikantais (cho ru ir orkestru). Iš In-
dianos mes iš važiavome autobusais
sekmadienį vakare, kovo 16 d. Prava-
žiavome Ohio, Pennsylvanijos ir New
Jersey vals tijas; buvo gan šalta ir
Pennsyl va nijoje net snigo. Pirmadienį
ryte mes išvydome New Yorko žinomus
dangoraižius. Tą rytą mes nuplaukėm
laivu prie Laisvės statulos (Statue of
Liber ty). Pats parkelis gražiai sutvar -
kytas, yra restoranas. Mūsų dide lė
grupė išsiskirstė. Kad niekas nepa -
simestų, kiekvienas turėjo savo skai čių
(vienas, du, trys, ir t. t.) – pagal tai, ku-
riame autobuse važiavome. Kai susi-
rinkdavome, visi paeiliui gar siai sa-
kydavome savo skaičių. Taip mes ži-
nojome, ko trūksta. Aš ir keli draugai
lipome laiptais į statulos viršų. Norė-
jome pakilti į pačią vir šūnę, bet mums
neleido, nes norint ją aplan ky ti, būti-
na iš anksto užsiregistruoti. Vis tiek
buvo galima grožėtis Man hattano bokš-
tais ir  New Yorko miestu.

Po Statue of  Liberty aplankymo
mes nuplaukėme į Manhattano salą,
kur pėsčiomis nuėjome į Pasaulio pre -
kybos centro memorialą – vietą, ku-
rioje įvykdytas rugsėjo 11-osios te -
rorizmo išpuolis. Mums reikėjo perei-
ti saugos patikrinimą. Memoria las yra
labai gražus – kur stovėjo du bokš tai,
dabar yra du dirbtiniai kriok  liai, o juos
supa dešimtys baltų ąžuo lų. Krioklių
šonuose bronzoje išskaptuoti žuvu-
siųjų vardai. Taip pat yra medis, kuris
išliko nugriuvus pastatams. Prie kriok-
lių bus muzie jus, bet jis dar nėra ati-
darytas. Po me morialo aplankymo gru-
pelėmis išsi skirs  tėme po Little Italy ir
China town rajonus. Šiomis dienomis
Chi na town pradeda plėstis ir skver-
biasi į Little Italy, bet vis dar yra ne-
mažai ita liškų restoranų. Aš nusipir-
kau cannoli (tai yra itališkas pyragai-
tis), o draugai nusipirko ryžinių sausai -
nių Chinatown parduotuvėlėje. Tą va -
karą mes vakarienavome itališ kam
restorane ir buvo labai skanu. Tada nu-
važiavome į New Jersey vals tiją, nes
ten buvo mūsų viešbutis, ir gerai išsi-
miegojome.

Kitą rytą reikėjo anksti atsikelti,
nes reikėjo toli važiuoti. Iš pradžių
mes aplankėme dvi bažnyčias Man -
hattane. Nors katalikiška bažnyčia
buvo labai didelė, nebuvo daug suo -
liukų. Sustojome Trump bokšte, o ta da
autobusas mus išleido Central Par ke.
Šis parkas yra labai didelis – matėme
jame kelias žinomas skulptū ras ir til-
tą, nufilmuotą „Home Alo ne: 2”. Iš ten
mus nuvežė į Times Squa re (kur vyks-

ta Naujųjų Metų su ti kimas) – vėl išsi-
skirstėme grupė mis. Aš ir trys draugai
nuėjome į pi cos resto ra ną, ir ten valgė -
me „niujorkietišką” pi cą. Ji buvo karš-
ta ir la bai skani. Tada keturiese nu -
ėjome į Manhatta no centrą, į Madi son
Squa re Garden, ten
vyksta daug rengi-
nių. Padarę daug
nuot raukų, grįžome į
Times Square, kur nu -
si fotografavo me visa
grupė. Pėsčiomis pa-sie -
kėme Broad way gat-
vę, kur sustojome pa -
va  karie niauti. Mums
bevalgant pasi ro dė ak -
toriai iš „Phan  tom of
the Ope ra” spektaklio.
Pakalbėjome su akto -
re, kuri vaidina Mada -
me Giry; ji mums pa-
sakė, kad jau 15 metų
vaidina ir dainuoja
Broadway ir labai
mėgs ta sa vo darbą.
Paskui mes nu ėjo -
me į teatrą. Spektaklis
buvo labai įdomus –
labai siūlyčiau
visiems, atvy ku -
 siems į New Yor-
ką, pamatyti bent
vie ną Broadway
spektaklį. Ta die-
na taip ir baigėsi;
vi si grįžome į
vieš butį nak čiai.

Trečiadienį ryte reikėjo labai anks-
ti atsikelti, nes išvyka į Radio City tu-
rėjo prasidėti gan anksti.  Bet ji buvo
atidėta, tad vėl vaikščiojo me po Man-
hattaną. Matėme čiuo žyklą, nuėjome į
kelias parduotuves. Įdo miausia buvo ja-
poniškų saldumy nų parduotuvė; ten aš
nusipirkau py ragaitį, o draugas nusi-
pirko ryžinį sal du myną. Buvo labai
skanu. Užsu ko me į Šv. Petro katedrą.
Nors vyko at naujinimo darbai, galė-
jome grožė tis bažnyčia. Išėjęs iš baž-
nyčios, mes ne ti kėtai sutikome mūsų
ekono mi kos pro fesorių (iš mano mo-

kyklos In dia noje). Pakalbėję su juo, nu-
ėjome į F.A.O Schwartz žaislų parduo-
tuvę. Ši parduotuvė nufilmuota Tom
Hanks filme „Big”; (čia aktorius kartu
su sa vo „viršininku” šoka ant didelės
pia nino klaviatūros). Daug žaislų, ir,
aiš ku, tie žaislai labai brangūs. Po to
mū sų orkestras grojo Trump bokšte –
susirinko nemažai žmonių, daug kas
mus filmavo. Dainavo mūsų mokyklos

choras, grojo pučiamųjų orkest -
ras. Tą popietę mes pagaliau pa -

teko me į Radio City; ten šoka
„Radio City Rockettes”. Kelias

minu tes galėjome žiū rėti,
kaip jos treniravosi. Die-

ną užbaigėme spektakliu „Matilda”,
ku ris irgi buvo labai gerai pasta-

tytas, bet dainavimas
buvo geresnis vaka -

rykš čiame spektakly-
je. 

Paskutinę dieną ga-
lėjome išsi mie  goti ir turėjo-
me supakuoti savo daiktus.
Po to važiavome į Green-
wich Village. Man šis rajo-

nas labai patiko: gerai su-
tvarkytas, nebuvo daug
aukš  tų pastatų, ir atrodė

gana saugu. Po licija net
sustabdė du berniukus

iš mū sų grupės ir
klausė, ar jie nebėga iš
namų... Mes pietavo-
me ,,Joes Pizza” –  tai
ži noma picerija New
Yorke, kurią lanko

daug žvaigždžių (gaila, nė vie nos įžy -
my bės nematėme). Popietę mes pra-
leidome Met operoje; mums parodė
visas sales ir paaiškino, kaip šie rūmai
buvo statomi. Įdomus faktas – „West
Side Story” filmas buvo nu  filmuotas se-
nuose pasta tuose, ku rių vietoje dabar
stovi Met. Mes vaka rieniavome „Dallas
BBQ” restorane; buvo labai skanu, gal
dėl to, kad tai buvo mūsų paskutinė va -
karienė prieš išvažiuojant namo. Tą va-
karą mes dar lipome į Rockefeller cent-
ro bokštą. Buvo įdomu taip už baigti ke -
lionę, o ji  buvo tikrai įspū dinga.

Kelionė  į New Yorką

Gytis Kriaučiūnas New Yorko panoramoje

Su draugais ir tra diciniais New Yorko pusryčiais.             Nuotraukos iš asmeninio albumo

Atkelta iš 10 psl.
1948 m. rugpjūčio 22 d.,  praėjus

dviem mėnesiam po to, kai buvo už-
baigtas paskutinis filmas Some thing
in the Wind, Universal kino studija
teis me Deannai Durbin pa skelbė
87,083 dol. ieškinį už išanks tinį algos
išmokėjimą. Skundas drau giškai iš-
spręstas tik Durbin sutikus suvaidinti
pagrindinį vaidmenį dar trijose juos-
tose, vieną kurių buvo  planuojama
filmuoti Paryžiu je. Tačiau 1949 m.
rugpjūčio 31-ąją studija nutarė nu-
traukti sutartį su Deanna. To kiu būdu
trys planuoti filmai nebuvo sukurti.
Durbin, gavusi  200,000 dol. komensa-
ciją, nuspren dė nebesifilmuoti. Dar
anksčiau Dur bin neigiamai atsakė į
Bing Crosby kvietimą kartu filmuotis
dviejose Paramount juostuose Top
o’the Mor ning bei  A Connecticut Yan-
kee in King Arthur’s Court. 

Nuo 1936 m. gruodžio 15 d. iki 1947
m. liepos 22 d. Deanna Durbin įrašė 50
dainų Decca plokštelių studijoje. Dau-
guma buvo kino filmų įrašytos melo-
dijos, tačiau buvo ir kitų žmonių pa-
mėgtų dainų: „Kiss Me Again”, „My
Hero”, „Annie Laurie”, „Poor But-
terfly”, „Love’s Old Sweet Song” bei
„God Bless America”. 

Už ekrano ...

1941 metais Durbin susituokė su
režisieriumi Vaughn Paul, tačiau pra-
bėgus dvejiems metams pora išsi -
skyrė. 1945-tais įvyko jos antroji san-
tuoka su filmų prodiuseriu, aktoriumi
Felix Jackson. Jiems gimė dukra Jes-
sica Louise. Tačiau ir čia laimė nenu-
sišypsojo – pora išsituokė 1949 m. Ne-
trukus po savo 29-ojo gimtadie nio 1950
m. Paryžiuje Deanna Durbin susi-
tuokė su prodiuseriu Charles David.
Jiedu nebuvo svetimi, mat jis buvo
Lady on the Train (1945), kuriame vai-
dino Deanna, prodiuseris. Durbin ir
David augino du vaikus: Jessica (iš
antros santuokos su Felix Jackson) ir
Peter (iš santuokos su David). Per tuos
metus Durbin prie šinosi gausiems pa-
siūlymams vėl pasirodyti ekrane, at-
metė MGM pasiū lymus filmuotis Cole
Porter miuzikle Kiss Me Kate (1953)
bei Sigmund Romberg operetės Stu-
dent Prince (1954)  ekranizacijose. 1951
metais Durbin buvo pakviesta vai-
dinti Londono West End Kiss Me Kate
pastatyme. Be to, kaip buvo kalbama
pramogų pasaulyje,  Deanna Durbin
buvo Alan Jay Lerner pirmasis pasi-
rinkimas Eliza Doolittle vaidmeniui
1956 metų Brodvėjaus My Fair Lady
pastatyme. Ją kvietė ir dainuoti pa-
grindiniuose Las Vegas kazino. 

1983 m. Durbin suteikė išskirtinį
interviu kinematografijos istorikui
David Shipman. Pokalbio metu  ji nuo -
lat primindavo savo teisę į privatumą,
kurį saugojo iki gyvenimo pa baigos.
Durbin viešai skelbė, kad ji nemėgo
Hollywoodo kino studijų sistemos. Ji
taip pat pabrėžė, kad niekada netapa-
tino savęs su  įvaizdžiu, kurį jai  su-
kūrė žiniasklaida. 

Charles David, su kuriuo Durbin
laimingai išgyveno daugiau nei 48 me-
tus, mirė Paryžiuje 1999 m. kovo 1 d., o
pati Deanna, sulaukusi 91-erių, mirė
2013 m. balandžio 20 d. Neau phle-le-
Château, Prancūzijoje. Jos kū rybinį
kelią, ko gero, geriausiai api bendrino
žymus rusų kilmės violon čelininkas
bei dirigentas Mstislavas Rostropovi-
čius savo interviu The Washington
Post 1983 me t ais: „Ji padėjo man at-
rasti save. Net neįsivaizduojate, ko-
kius dvokiančius senus kino teatrus
lankydavau, kad tik pamatyčiau
Deanna Durbin. Savo muzikoje sie-
kiau geriausio, bandydamas atkurti
jos tyrumą.”
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dR. PeTRAS V. KiSieLiUS
INKSTŲ, PūSLėS, PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA
Center for Health

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

VidAS J. neMiCKAS, Md
KARDIOLOGAS – ŠIRDIES  LIGOS

7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652

Kab. tel. 773-471-3300

ŠiRDieS iR KRAUjAGYSliŲ liGOS

ChiRURGAi

ViDAUS liGOS 

benDRA PRAKtiKA 

ODOS liGŲ SPeCiAliStAi

edMUndAS ViŽinAS, Md, SC
VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS

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

Chicago, iL 60638
Tel. 773-229-9965

Valandos susitarus

AKiŲ liGOS

ARAS ŽLioBA, Md
AKIŲ LIGOS – CHIRURGIJA

219 N. Hammes Avenue
Joliet, IL 60435

Tel. 815-741-3220

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

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

920-320-6344

LInAS SIDRyS, mD
AKIŲ LIGOS–CHIRURGIJA–AKINIAI

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

DR. ELIgIJUS LELIS
Akių ligos ir chirurgija

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

Joliet, IL 60435
Tel. 815-723-1854

VyTEnIS gRyBAUSkAS, mD
SUSAn T. LyOn, mD

Ausų, Nosies, Gerklės ligos,
Chirurgija, Klausos aparatai

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

AUSŲ, nOSieS, GeRKlĖS liGOS 

StUbURO iR SKAUSMO liGOS 

DR. RENATA VARIAKOJYTĖ
SKAUSMO GYDYMO SPECIALISTė

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

Nugaros, kaklo, galvos, sąnarių bei kitų
skausmų gydymas

SKAUSMO GYDYMAS

SUREnDER LAL, mD
Specialybė - vidaus ligos

7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652

Tel. 773-434-2123
Valandos susitarus

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

Orland Park, IL 60462
708-590-5300

www.seimosgydytojas.com

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

AnDREw J. yU, mD
ShIngO yAnO, mD

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

sužeidimų darbovietėje bei kitų vietų
skausmo diagnozės ir gydymo specialistai.

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

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

www.illinoispain.com

DR. k. JUCAS
Odos ligų specialistas gydo odos 

teigiamus ir neigiamus auglius ir žaizdas.
Kosmetinė chirurgija.

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

DRAUGAS

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

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

.

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

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

”BAKe FoR Me” KAVinĖS
Kepyklos produktai ir užkandžiai miesto centre

321 N. Clark, 
Chicago, IL 60654

312-644-7750
pirm. - penkt. nuo 

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

4305 S. Halsted, 
Chicago, IL 60609

773-624-9900
pirm. - penkt. nuo 

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

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

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

www.vytistours.com
info@vytistours.com

4024 235th St., Douglaston, NY 11363

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

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

ATSTOVYBĖ ČIKAGOJE

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

LIETUVĄ

1-800-778-9847

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

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

Kainas sužinoti ir užsisakyti vietas galite 
www.vytistours.com

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

,,DRAUGĄ”
internete be jokio papildomo mokesčio. 

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

Skaitykite ,,Draugą” greičiau!

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 



SIŪLOmE DARBUS!
Gail. seserų padėjėjoms

kompanionėms ir namų ruo-
šos darbininkėms. 

Galima gyventi kartu arba atvykti 
į darbą ir išvykti.

Kreiptis: 
ALL CARE

Employment Agency
Tel. 773-736-7900

SiŪLo dARBĄ
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eUGene C. deCKeR, ddS, PC
DANTŲ GYDYTOJAS

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

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

Chicago, iL
Tel. 708-422-8260 

dR. JoViTA KeReLiS
dR. dAiVA BidVA
DANTŲ GYDYTOJA

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

Tel. 708-598-8101

DAntŲ GYDYtOjAi

dR. LinA PoŠKUS
Dantų gydytoja

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

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

DR. L. PETREIkIS
DANTŲ GYDYTOJA

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

Tel. 708-598-4055
Valandos susitarus

DR. AUŠRInĖ SChnEIDER
DANTŲ GYDYTOJA
Kalbame lietuviškai

10 S. 640 Kingery Highway
Willowbrook, IL 60527

Tel. 630-323-2245
Valandos susitarus

dR. dALiA e. CePeLĖ, ddS
Dantų gydytoja

10745 Winterset Dr.
Orland Park, IL 60467

708-873-9074
Valandos susitarus

dR. RAMUnĖ MACiJAUSKAS
Dantų gydytoja

9356 S. Roberts Road
Hickory Hills, IL

Tel. 708-598-2131
Valandos susitarus

DR. DALIA JODwALIS
Dantų gydytoja

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

Valandos susitarus

DR. gAILĖ V. ČERnIAUSkAS
DANTŲ GYDYTOJA

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

www.parkridgesmiles.com

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

PARDAVIMAS�IR�TAISYMAS
MIGLINAS TV

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

Century 21
Accent Realty

PASLAUGoS

Advokatas
GinTARAS P. ČePĖnAS

6436 S. Pulaski Rd., 
Chicago, IL 60629

Tel. 773-582-4500
Valandos pagal susitarimą

AdVoKATAi

ReAL eSTATe

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

ASTA T. mIkUnAS
Broker Associate

Profesionaliai ir sąžiningai patarnaujų
įvairių nuosavybių pirkime ir pardavime

mieste ir priemiesčiuose.

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

siu. Tel. 630-340-9604

D R A U G A S  
773-585-9500

,,Surašymas” Nr. 30 atsakymas
Pažymėtuose langeliuose: ŠVENTYKLA.

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

Jadvyga Savickas, Nashua, NH
danguolė Mackevičienė, Palos Hills, IL

dalia Auštrienė, Palos Park, IL

,,draugo” sudoku nr. 75
atsakymus atsiuntė: 

ona Rukšenienė Palos Hills, IL

Nuoširdžiai dėkojame sprendėjams. 
Jūsų sprendimų atsakymų lauksime paštu: 

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

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

� Moteris ieško žmonių priežiūros darbo sa-
vaitgaliais arba rytais valymo darbo. Vairuo-
ja, skaniai gamina valgyti, turi dokumentus.

Tel. 708-860-4643.

� Moteris ieško pagyvenusių žmonių prie-
žiūros darbo su gyvenimu. Turi dokumentus,
vairuoja, didelė darbo patirtis, geros reko-
mendacijos. 

Tel. 262-305-8533.

� Ieškome virėjos šeimų stovyklai birželio
7–14 d. Susidomėjusius prašome skambinti

Tel. 708-205-8742.

� Medikė ieško pagyvenusių žmonių prie-
žiūros darbo su gyvenimu. Legalūs doku-
mentai, rekomendacijos. Siūlyti įvairius va-
riantus. Tel. 773-709-5990.

� Moteris ieško žmonių priežiūros darbo, ga-
limi pakeitimai.  Tel. 773-615-5235.

� Moteris ieško pagyvenusių žmonių prie-
žiūros darbo lietuvių ar rusų šeimose. Geros
rekomendacijos. 

Tel. 630-863-1168.

� Moteris, turinti medicininį išsilavinimą,
pasišventusi ligonių ir senų žmonių priežiū-
rai, patyrusi, sąžininga ir atjaučianti, ieško dar-
bo. Vairuoja, turi automobilį, JAV pilietė. Siū-
lyti įvairius variantus. 

Tel. 773-330-0092.

� Moteris ieško žmonių priežiūros darbo su
gyvenimu. Didelė darbo patirtis, minimali ang-
lų kalba, nevairuoja. Gali pakeisti savaitgaliais. 

Tel. 773-707-7902.

� Moteris ieško žmonių priežiūros darbo. Tvar-
kinga, legalūs dokumentai, vairuoja, skaniai
gamina maistą.

Tel. 630-674-1545.

� Moteris ieško senelių priežiūros darbo
dienomis arba naktimis. Patirtis, gali pakeis-
ti bet kurią dieną arba savaitgaliais. 

Tel. 872-214-9356.

� Moteris ieško senelių priežiūros darbo
dienomis arba naktimis. Didelė darbo patir-
tis, vairuoja. 

Tel. 708-955-3690.

„inTeRnATionAL SUMMeR CAMP nidA” – tai pirmą kartą
Lietuvoje organizuojama, analogo Baltijos šaly se neturinti tarp-

tautinė kalbų ir aktyvaus poilsio vasaros stovykla. Unikali Nidos
gamta, išskirtinė paslaugų kokybė, aukščiausio lygio infrastruk-
tūra ir plati programos pasiūla – ideali vieta vaikams pra leisti pra-
smingas ir nepamirštamas vasaros atostogas!

Stovyklos partneris – London South Bank University.

Daugiau informacijos: www.campnida.com ir 
Facebook puslapyje www.facebook.com/campnida



Dalia Cidzikaitė jungia Nobelio
premijos laureatą R. S. Shiller ir ateiti -
ninkus. Laureatas savo jaunystėje yra
stovyklavęs Amerikos lietuvių Ro mos
katalikų federacijos stovykla vietėje
Dainavoje. Vida Kuodytė min tija apie
tikėjimo sukurtą platesnį pa saulio su-
vokimą. Jos mintis tarsi pa pil do Kor-
nelijus Pūkas, pasisakyda mas, ką jam
duoda fizika. Miglė Vi selgaitė aptaria
moksliškumą kaip imu nitetą tiesai.

Mokslinę tematiką toliau gvildena
Goda Kotryna Užpel kytė, atsakydama
į klausimą – Ar moks las gali paneigti
Dievo buvimą? Jurga Dirksytė, rašy-
dama apie teisę į gyvenimą, primena,
kad Europos žmo gaus teisių ir pa-
grindinių laisvių apsaugos konvencija
nepritaria abortams. 

Laura Ruplėnaitė aptaria tradici-
jos ir modernybės darną. Perspaus din -
tas Simo Sužiedėlio brandus straipsnis
,,Tikėjimas ir tautybė”, pirmą kartą pa-
sirodęs ,,Ateities” žurnale 1958 m. nr.
2. Juozas Šutas žiūri į kariuomenę
per patriotinę prizmę. Cituoja Napo-
leoną, sakiusį, kad tau ta, kuri nenori
maitinti savos kariuo menės, maitins
svetimą. Patriotinę gaidą toliau pa-
laiko Jonas Kazimie ras Švagžlys, pa-
sisakydamas, kad vals tybinės šventės
nėra nei laikas nei vieta politinėms int-
rigoms. Bravo jam! Rasa Urbanavi-
čiūtė svarsto, ar pasiaukojimas yra pra-
smingas ir šian dien. 

Numerio pabaigoje trumpi veiklos
aprašymai ir gana gausus sąrašas au-
kotojų ,,Ateities” žurnalui.

,,Ateitis” 2014, Nr 1

visą laiką buvo daromi žygiai suburti
Lietuvių koloniją į vieną bendrą bloką.
Paskutiniu metu buvo sudaryta spe-
ciali organizacijų taryba, kurios pir-
mininku buvo pasiuntinybės sekreto-
rius p. Blavesčiūnas, tačiau tiek anks -
čiau, tiek paskutiniu metu, nepasisekė
atsiekti teigiamų rezultatų ir tik rai su-
tverti vieną, bendrą lietuvių kolonijos
centrą, kuris galėtų dirbti kultū ringą
tautišką, visų lietuvių vardu, konsoli-
duotą darbą. Šio nepasisekimo prie-
žastis yra tame, kad p-bės žmonės tiek
anksčiau, tiek dabar, tokiam organi-
zaciniam darbui neturėjo reikalingo
supratimo ir į tą darbą žiūrėjo, kaip į
savo rūšies sportą.

Sisteminis Lietuvos diplomatinio
korpuso atstovų nesugebėjimas veikti
sri tyse, kurios šiaip jau nepriklausė
tiesioginėms funkcijoms, buvo didelė
kliūtis sąmoningos ir gyvybingos dias-
poros projekte. Kita vertus, tada net
akylam val dininkui nebuvo įmanoma

suvokti, kiek Lietuvos valstybės (ir
kitų ano meto diasporinių tautų) stra-
teginiai tautokūros visame pasaulyje
vaizdiniai apskritai buvo realūs. Šian-
dienos istorikui taip pat kyla keblus
vertinimo klausimas dėl to, kad Lie-
tuva, kuri ugdė savo diasporinę vaiz-
duotę, buvo sugriauta, okupuota ir ne-
galėjo nei rimčiau įgyvendinti savo
idėjų, nei patikrinti to, kas jau buvo
įdiegta, rezultatų begaliniame laiko
sraute.

Tačiau ir tada, ir juo labiau dabar
matyti, kad ideologinis suskaldymas
ir intri gų perteklius Argentinos lietu-
vių organizaciniame gyvenime buvo
neabejotina yda, kurios anuomet, gal-
būt, buvo galima išvengti.

Klaida buvo ta, kad kiekvienas iš
pasiuntinybės asmenų, norėjusių tvar -
kyti ko lonijos organizacinį gyvenimą,
dėdavo pagrindu kurios nors srovės
veiklą. Šitas dar bo kelias turėdavo tas
pasekas, kad priešingos srovės puldavo
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2212 West Cermak Road, Chicago, IL 60608
773-847-7747 * www.mutualfederalbank.com

Stephen M. Oksas, President

Patarnaujam Čikagos ir apylinkių lietuviams daugiau kaip 100 metų.

Namams paskolos, apdraustos sâskaitos

Lietuvos atstovybės Buenos Ai-
rėse vadovas Jonas Aukštuolis
pranešė užsienio reikalų mi -

nistrui Stasiui Lozoraičiui:

Jau savo pirmame pranešime aš
pabrėžiau, kad Argentinos ekstra
marga išeivija yra susiskaldžiusi į dau-
gybę (28) organizacijų, kurios labai ne-
sugyvena savo tarpe. Teko įsitikinti,
kad prie organizacijų sukiršinimo ir
intrigų yra nemažai porisidėjęs p. Dau-
kantas (buvęs Lietuvos atstovas Ar-
gentinai – E. A.), turėdamas galvoje
prin cipą „divide et impera“. Aiškiai
matydamas, kad be ilgesnio laiko ir
atatinkamų sąlygų organizacijų vadus
niekas nesutaikins, pats ėmiaus inicia-
tyvos...297

Pasiuntinio iniciatyva buvo prie
derybų stalo susodinti svarbiausių lie-
tuvių laikraščių Švyturys, Argentinos
Žinios ir Argentinos lietuvių balsas re-
daktorius ir pabandyti juos įtikinti
pakeisti polemikos stilių, atsisakyti
pernelyg aštrių tarpusavio kaltinimų
ir pabandyti sušvelninti lietuvių vi-
suomeninio gyvenimo atmosferą. Buvo
siekiama kurti bendrus Lietuvių na-
mus, kur savo pastogę būtų galėję rasti
įvairios organizacijos, išskyrus, ži-
noma, radikalesnes kairiųjų pažiū rų
grupes. Lietuvių namai – kaip vieta ir
kaip organizacijų federacija – turėjo
būti organizuoti taip, kad visos visuo-
meniniame veiksme dalyvaujan čios or-
gani zacijos turėjo teisę siųsti į Tarybą
po du atstovus ir lygiomis sąlygomis
naudotis bendru turtu, kuris, beje, di-
dele dalimi augo taip pat Lietuvos mo-
kesčių mokė tojų pinigų dėka. J. Aukš-
tuoliui žeriant kritiką buvusiems pasi-
untinybės vadams dėl kiršinančių
veiksmų, jo paties portretas tarp ar-
gentiniečių lietuvių nebuvo be ydų.
Nors pastangos sukultūrinti visuo -
meninius lietuvių santykius buvo ne-
abe jotinai matomos, tačiau rezultatai
nebuvo vienareikšmiški. Detaliau re -
konstruoti lietuvių diasporos sociali-
nio kapitalo raidos kelius Argentinoje
reikia specialių tyrimų. Šame mūsų pa-
sakojime turime pasitenkinti pačiais
bendriausiais bruo žais, kurie labai ryš-
kiai matėsi 1939 m. Lietuvos atsto vybę
ir valdžios šelpiamas organizacijas au-
ditavusio pareigūno ataskaitoje. Ji ci-
tuotina plačiau:

Iš Lietuvos pasiuntinybės pusės

ne tik tą organizaciją, prie kurios pri-
sidėdavo iš p-bės vadovaujantieji as-
mens, bet ir pačia pasiuntinybę ir Lie-
tuvos valdžią. Esant šitokiai krypčiai
p-bės žmonės savo veikla dažnai išei-
davo iš takto ribų ir kolonijai konsoli-
dacijos darbe dar daugiau įnešdavo
antagonizmo ir neapykantos. Tokiu
būdu pasiuntinybė yra virtusi ne ko-
lonijos vieningumo šulu, bet nuošalyje
esančia įstaiga, be jokios moralės įta-
kos kolonijai.298

Klaida buvo ta, kad kiekvienas iš
pasiuntinybės asmenų, norėjusių
tvarkyti ko lonijos organizacinį gyve-
nimą, dėdavo pagrindu kurios nors
sro vės veiklą. Šitas dar bo kelias turė-
davo tas pasekas, kad priešingos sro-
vės puldavo ne tik tą organizaciją,
prie kurios prisidėdavo iš p-bės vado-
vaujantieji asmens, bet ir pačia pa -
 siun tinybę ir Lietuvos valdžią. Esant
šitokiai krypčiai p-bės žmonės savo
veikla dažnai išeidavo iš takto ribų ir
kolonijai konsolidacijos darbe dar
daugiau įnešdavo antagonizmo ir ne-
apykantos. Tokiu būdu pasiunti nybė
yra virtusi ne kolonijos vienin gumo
šulu, bet nuošalyje esančia įstaiga, be
jokios moralės įtakos ko lo nijai.298

297.� Jono� Aukštuolio� pranešimas.� In: Lietuvos
Respublikos emigracijos politika 1920–1940 m.,�
p.�179–180.

298.�J.�Grabausko�pro memoria, p.�187–188

KARKLO DIEGAS
lietuvių pasaulio istorija

EGIDIJUS ALEKSANDRAVIČIUS
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Argentinos lietuviai

,,Reina Lithuania”

Atkelta iš 6 psl.



DRAUGAS 2014 BALANDŽIO 26, ŠEŠTADIENIS 15

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

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

ALLIAnCE – gAIDAS – DAImID
FUnERAL hOmE

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

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

PeTKUS & Son
FUneRAL diReCToRS 

SUMMIT, 7300 W. ARCHER AVE. 

CiCeRo, 5940 W. 35 ST.

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

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

A † A
IRENAI BUKAVECKIENEI

mirus Čikagoje, nuoširdžiai užjaučiame vyrą TADĄ,
ilgametį ALIA sąjungos ir Medininkų pilies atstaty-
mo fondo valdybos narį, sūnų PAULIŲ, dukteris
KRISTI NĄ ir VIKTORIJĄ bei jų šeimas.

Janina ir Vytautas Peseckai

A † A
EGLĖ TUMASONYTĖ

GERMANIENĖ

Eglė ramiai užmigo savo namuose Tesuque, NM 2014 m. balan-
džio 11 d. artimųjų ir draugų aplinkoje.

Gimė Kaune 1943 m. kovo 3 d.
Į Ameriką atvyko 1947 m. Užaugo Čikagos apylinkėje. Buvo

jūrų skautė. Lankė University of  Illinois, Champaign-Urbana,
kur gavo bakalauro ir magistro laipsnius iš anglų kalbos. Ten
susipažino su Kęstučiu Germanu, ištekėjo ir kartu išgyveno 49-
nius metus.

Dėstė amerikiečių literatūrą Santa Fe High School 25-erius
metus. Pabrėždavo gyvybės vertybę, gailiaširdiškumą kitiems ir
gamtos didybės apsaugą. Eglė aukojosi mokytojavimui ir šeimos
auklėjimui.

Buvo duktė dr. Vaclovo Tumasonio ir Vidos Vazbytės Tuma -
sonienės, kuri tebėra gyva.

Liūdesyje liko: mama, vyras Kęstutis, duktė Nida Sanger, žen-
tas Christopher Sanger, anūkės  Zada Belle ir Liliana Grace; Eglės
sesuo Saulė Shiefelbein,  jos vyras Mark, dukterėčios Courtney ir
Kristina, sūnėnai Erik ir Matthew, Eglės brolis Rimas Tumasonis
ir jo žmona Betsy, dėdė Jonas Vazbys ir jo žmona Rasa bei mylin-
tys kaimynai, draugai ir buvusieji mokiniai.

Atsisveikinimas įvyks š. m. gegužės 2 d., 3 val. p. p. Randell Da -
vey Audubon Center & Sanctuary, 1800 Uppa Canyon Rd., Santa
Fe, NM 87501.

Vietoje gėlių prašom aukoti St. Elizabeth Shelter ir Santa Fe
(Steshelter. org) arba LA’s Best After School Enrichment Program
in Los Angeles (losbset.org).

Nuliūdusi šeima

A † A
SOPHIE BUT-

KUS
PELEGRIMAS

NARKUS
Mirė 2014 m. balandžio 5 d. ryte,

po kovos su vėžiu, sulaukusi 92
metų.

Gyveno Clermont, FL.
Gimė 1921 m. lapkričio 21 d.

Varlaukyje, Tauragės apskr., Lie -
tu voje, Juozo ir Marcelės (Petrai-
tytės) Butkų šeimoje.

Nuliūdę liko: mylintys sūnus Dennis Pelegrimas, gyvenantis
Clermont, FL, duktė Irene Keezer, gyvenanti Katy, TX; anūkai
Marcus Pelegrimas, gyvenantis Hurricane, WV, Victoria Amadeo,
gyvenanti Caty, TX ir Justin Keezer, gyvenantis Houston, TX; du
proanūkai Xavier Keezer ir Wyatt Keezer iš Houston, TX. 

1951 m. Sophie emigravo iš Lietuvos į JAV ir apsigyveno Chi -
cago, IL. Dirbo Kraft General Foods iki 1986 m., kol išėjo į pensiją.
Su vyru Stasiu gyveno Kalifornijoje ir Arizonoje. 1997 m. persi-
kėlė į Leesburg, FL, o 2003 m. į Kings Ridge, Clermont, FL.

Ji buvo Kings Ridge Needlecrafters ir Kings Ridge Aberdeen
Spicey Ladies narė.

A. a. Sophie buvo žmona a. a. Stasio Narkaus, kuris mirė 2012
m. sausio 25 d. 

Velionė labai mylėjo šeimą ir kitus žmones. Ji visuomet liks
mūsų širdyse.

Vietoje gėlių, prašom aukoti Cornerstone Hospice & Palliative
Care Foundation, 2445 Lane Park Rd., Tavares, FL 32778-9983.

Atminimo šv. Mišios už a. a. Sophie buvo aukojamos Blessed
Sacrament Catholic Community bažnyčioje antradienį, balan-
džio 22 d. 11 val. r.

Nuliūdusi šeima

Daugiau informacijos www.beckerfamilyfuneral.com

A † A
LEONAS V. RUDŽIŪNAS

Mirė 2014 m. balandžio 6 d.
Gimė 1930 m. balandžio 11 d.
Gyveno Staughton, MA, anksčiau So. Boston, MA.
Nuliūdę liko: brolis Algis su žmona Genute ir jų vaikai: Ro -

mas, Dalia, Darius ir Algis su šeimomis; sesuo Danutė Valodkie -
nė su vyru Rapolu ir jų sūnus Tomas.

A. a.  Leonas buvo pašarvotas penktadienį, balandžio 11 d. So.
Bostone Casper’s laidojimo namuose.

Šeštadienį, po šv. Mišių So. Bostono Šv. Petro lietuvių parapi-
jos bažnyčioje, velionis buvo nulydėtas ir palaidotas Šv. Kalva -
rijos kapinėse, šalia žmonos a. a. Albinos ir tėvų Katrinos ir Pet -
ro Rudžiūnų.

Leonas priklausė Šv. Petro parapijai, Pasaulio Lietuvių Bend -
ruomenei, Lietuvių skautų organizacijai, Lietuvos Vyčių
organi zacijai, Bostono Lietuvių Piliečių klubui.

Liūdintys brolis ir sesuo su šeimomis

Prenumeruokime ir skaitykime 

,,DRAUGĄ”!
,,Draugą” atminkime savo testamente.

www.draugas.org/mirties.html
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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

Atsidėkodamas už kalendorių
„Draugo” leidybai paremti Ri chard
Klementavičius, Gulf Breeze, FL,
paaukojo 100 dol. Nuoširdžiai
Jums dėkojame už Jūsų nuo -
širdžią paramą.

www.draugas.org

� JAV LB Lemonto apylinkės Socialinių rei-
kalų skyrius trečiadienį, balandžio 30 d., 1
val. p. p. kviečia visus į PLC Lemonte skai-
tyklą, kur matysite dokumentinį filmą apie vi-
suomenininkus, aušrininkus, varpininkus, po-
litikus, gydytojus, ekonomistus, inžinierius
tris brolius Vileišius, kurie ir jų šeimos prieš
ir po 1918 m. vasario 16 d. labai prisidėjo
prie Lietuvos nepriklausomos valstybės įkū-
rimo.  

� Brighton Parko Švč. Mergelės Marijos Ne-
kalto Prasidėjimo bažnyčioje (2745 W. 44th
St., Chicago, IL), balandžio 27 d., Atvelykio
sekmadienį, 10 val. r. – Dieviškojo Gailestin-
gumo šventė, užbaigianti Viešpaties Prisikė-
limo aštuntadienį. Melsime popiežiaus Jono

Pauliaus II, kuris šį sekmadienį bus paskelb-
tas Šventuoju, užtarimo. Po pamaldų para-
pijos salėje – kavutė. Kitą sekmadienį, gegu-
žės 4 d.,10 val. r. šv. Mišiose kartu su Lietuva
švęsime Motinos dieną, o taip pat paminė-
sime 81-ąsias Dariaus ir Girėno išleistuvių iš
Čikagos metines. Po pamaldų parapijos salėje
Brighton Parko Lietuvių Bendruomenės val-
dyba ruošia pietus. 

� Čikagos Jaunimo centro moterų klubas vėl
visus kviečia mielinių blynų pusryčiams. Ge-
gužės 25 d. (po šv. Mišių koplyčioje) Jaunimo
centro kavinėje pasivaišinsite skaniausiais
blynais, pabendrausite su draugais ir parem-
site Jaunimo centrą.

„Saulutė”, Lietuvos vaikų globos būrelis dėkoja už aukas padėti vargingai gyve-
nantiems vaikams ir studentams Lietuvoje. Aukojo: a. a. Vytauto Mauručio palikimas
$13,501, Algir das ir Aušra Sauliai $100 Rimos Ka šu baitės Binderienės gimtadienio
proga, dr. Palmira Janušonienė $360 tęsiant vaiko metinę paramą, dr. Donatas
Tijūnėlis $1,300 neįgaliųjų šeimai, dr. Arūnas ir Aušrelė Liule vičiai $100 dovana remia-
mam ber niukui. Labai ačiū. „Saulutė” („Sun light orphan Aid”), 414 Freehauf St.,
Lemont, iL 60439, tel. (630) 243-6435, el. paštas: indretijunelis@sbcglobal.net
tinklalapis www.sunlightorphanaid.org

Jo Ekselencija arkivyskupas Gintaras Grušas lankysis 
New Yorko Apreiškimo parapijoje!

GeGUŽĖS 18 d. 10 val. JE arkivyskupas Gin ta -
ras Grušas koncelebruos šv. Mišias ir suteiks Su -
tvirtinimo sakramentą mūsų parapijos jaunuo-
liams.  Kviečiame visus ateiti į Apreiš ki mo baž -
ny čią ir drauge su Ekscelencija prašyti Viešpa -
ties Palaimos mūsų lietuviškam jaunimui. Po šv.
Mišių ruošiamos vaišės ir susitikimas su arki-
vysk. Grušu. Gausus dalyvavimas parodys,
kad lietuviams svarbi sava parapija ir jos lie-
tuviška veikla. Dalyvaukime visi ir kvieskime savo draugus!

Bažnyčios adresas: 259 North 5-th Street, Brooklyn, NY 11211
(Metropolitan Avenue ir Havemeyer Street kampas), prie ,,L” ir ,,G” traukinių
Lorimer Street bei Metropolitan Avenue metro stoties. (Interneto svetainė:
www.nyapreiskimo.com)

MotinosMotinos

Maloniai kvieciameį Niujorko Maironio Mokyklos Motinos Dienos Minėjimą
kuris įvyks 2014 gegužės 4d. 11:30 val. Mount Carmel parapijos salėje

kampas Havemeyer Str. ir North 8th Str., Brooklyn, NY
Minėjimas prasidės tuoj po šv. lietuviškų mišių Apreiškimo parapijoje.

Maironio mokyklos mokiniai parodys gražią šventinę programą, mokyklos tėvų komitetas ruošia
gardžius pietus, veiks baras, loterija, skambės nuotaikinga muzika.

Bilietus prašome įsigyti iš anksto mokykloje pas Nidą Angeliadis arba
Apreiškimo parapijoje po mišių pas Raimundą Šližį

suaugusiems $15, vaikams iki 16m. $5, vaikams iki 3 m. nemokamai, suaugusiems renginio metu $20
Dėl smulkesnės informacijos prašome kreiptis į Rasą Sprindys: director@nymaironiomokykla.org
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