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Donatui  Banioniui – 90 
– 7 psl.

Mamyte, einam su manim
pašokti – 10 psl. 

,,Nebijokite!”

G
egužės 1 d., Tarptautinę darbo die-
ną, vyko Tėvynės sąjungos-Lietuvos
krikščionių demokratų (TS-LKD)

metinis suvažiavimas, skirtas iškilmingai
paminėti Lietuvos narystės Europos Są-
jungoje (ES)10-čiui paminėti. Suvažiavime
vyravo Rusijos agresijos Ukrainoje tema.
Su narystės ES 10-mečiu sveikino Europos
liaudies partijos vicepirmininkas Mario Da-
vido, Estijos, Latvijos, Baltarusijos, Gruzi-
jos ir Ukrainos draugiškų partijų ir valdžių
atstovai. Jaunas ukrainietis iš Krymo pa-
pasakojo apie užpuolikų žiaurų elgesį su
gyventojais, paminėjęs, kad jo miestely-
je liūdnai pagarsėjusiame referendume
balsavo 123 proc. (!) Šitai priminė Lietuvoje
sovietmečiu rengtus balsavimus. Latvio ir
ukrainiečio sveikinimai nuskambėjo gry-
na lietuvių kalba. Kiti kitataučiai sveikino
angliškai. Du iš Baltarusijos politikų ne-
mokėdami angliškai pasveikino rusiškai.
Visi sugebėjo bent vieną ar kelis sakinius
pasakyti lietuviškai. – 2 psl. 

Gegužės 11 d. Lietuvoje jau šeštą kartą rengiami
šalies vadovo rinkimai. Dėl prezidento posto
rungiasi 7 kandidatai. Visas kliūtis – nuo re-

gistravimosi pretendentu iki reikalingų 20 tūkst. pa-
rašų surinkimo – įveikė: perrinkimo siekianti Prezi-
dentė Dalia Grybauskaitė, socialdemokratų kandida-
tas Zigmantas Balčytis, „darbietis”, po R. Pakso apkal-
tos prezidento pareigas laikinai ėjęs Artūras Paulaus-
kas, Vilniaus meras Artūras Zuokas, Lietuvos lenkų
rinkimų akcijos vadovas Valdemaras Tomaševskis,
valstiečių-žaliųjų kandidatas, Ignalinos meras Bronis
Ropė bei Seimo narys, iš konservatorių partijos nese-
niai pasitraukęs Naglis Puteikis. 

Trims iš septynių kandidatų tai nėra pirmas ban-
dymas siekti prezidento kėdės. Be 2009 m. rinkimuose
triumfavusios D. Grybauskaitės, prezidento posto yra
siekę ir A. Paulauskas bei V. Tomaševskis. Jei pirma-
jame rinkimų rate nepaaiškės laimėtojas, antrasis bus
surengtas gegužės 25 d., kartu su rinkimais į Europos
Parlamentą.

Betarpiškesnės pažinties vardan ,,Draugas” prezi-
dento posto siekiančius kandidatus paprašė atsakyti į
keletą išeivijos balsuotojui rūpimų klausimų. Šiandien
– pokalbiai su dviem kandidatais: Zigmantu Balčyčiu ir
Broniu Rope. – 3 psl.

balsuoti?

Už ką

Lietuviškos šypsenos Europai
Vilnius (ELTA) – Lie-

tuvai minint narystės ES
dešimtmetį, prie Prezi-
dentūros, Daukanto aikš-
tėje Vilniuje vyko akcija
,,Padovanok savo šypse-
ną Europai”, kurios metu
buvo suformuota di-
džiulė ,,gyva” ES vėliava ir
nusiųstos lietuviškos šyp-
senos Europai.

Prie akcijos prisijun-
gė apie 1,000 moksleivių
iš 40 Lietuvos mokyklų,
vilniečių ir miesto svečių,
taip pat konferencijos
,,Dešimt Lietuvos narystės Europos Sąjungoje metų” dalyviai.

,,Šiandien Lietuva tikrai turi kuo didžiuotis ir dėl ko plačiai šypsotis. Jau dešimt metų
esame Europos Sąjungos nariais. Mylėkime savo Lietuvą ir visi kartu kurkime ir puose-
lėkime mūsų europietišką valstybę. Nusiųskime savo lietuviškas šypsenas Europai ir pa-
rodykime, kad esame laimingi gyvendami europietiškoje Lietuvoje”, – sakė Prezidentė
Dalia Grybauskaitė.

Premjeras Algirdas Butkevičius, šia proga sveikindamas Lietuvos žmones, linkėjo ,,iš-
likti tokiems pat vieningiems, kokie buvome prieš dešimtmetį, kai siekėme narystės ES.
Rytdiena yra mūsų visų rankose – Lietuva bus tokia, kokią mes ją sukursime”. 

Metinių išvakarėse Katedros aikštėje surengtas iškilmingas koncertas ,,ESame”.   

,,Gyva” ES vėliava Roberto Dačkaus nuotr. 
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Pati svarbiausia žinia, kurią
siun čia prisikėlęs Kristus, –
Dievas mus myli ir juo galime

visiškai pa sitikėti. Einant per gyve-
nimą su Jė zumi, galima jaustis visiš-
kai saugiai, kad ir kas atsitiktų ir ko-
kios sun kenybės būtų mus užgriuvu-
sios. Šiuo atžvilgiu mes, tikintieji
Kristaus pri sikėlimu ir bandantieji,
kad ir netobu lai, sekti paskui Jį, esame
pa tys lai  mingiausi žmonės, kurių veidai pri valo
švytėti džiaugsmu.

Apaštalas Jonas yra palikęs ap rašymą džiaugs-
mingo susitikimo su Prisikėlusiuoju ant Tiberia-
dos ežero kranto, toje vietoje, kur dabar stovi Pet ro
Primato bažnyčia. 

Jau buvo praėjusios kelios die nos po nukryžia-
vimo, jau sklido kalbos apie prisikėlusio Jėzaus
pasiro dy mus moterims. Tragiški įvykiai buvo giliai
sužeidę mokinių širdis.  Slė gė nelemtas bailumas ir
my limo Mokytojo apleidimas jo kančios akivaiz-
doje. Tačiau gyvenimas nestovi vietoje, reikia gy-
venti ir valgyti, to dėl matome septynis mokinius,
esan čius vienoje vietoje. Petras pakviečia draugus
į naktinę žvejonę. Mokiniai išplaukia, bet žvejonė
nepasisekė – brėš ko rytas, o tinklai buvo tušti. Per
ryto miglą jie pamatė vyriškį ant kranto, bet jo ne-
atpažino. Pakeleivis prašė valgyti, bet mokiniai at-
sakė, kad nieko nesugavo. Tada nepažįstamasis pa-
ragino dar kartą užmesti tinklą. Ir šįkart žvejonę ly-
dėjo sėkmė – tinklas buvo pilnas žuvų.

Pirmasis Mokytoją atpažino „mo kinys, kurį Jė-
zus mylėjo”. Tai Jo nas, kuris vienintelis iš apaš-
talų sto vėjo po Jėzaus kryžiumi. Išlipę į kran tą jie
pamatė žėrinčias žarijas ir ant jų padėtą žuvį. Visi
atpažino, kad tai jų Mokytojas, bet nė vienas ne-
drįso kalbėti. Taip tylomis jie suvalgė žu vį ir duoną. 

Tuomet tylą nutraukė Jėzus. Jis kreipėsi į Pet -
rą: „Simonai, Jono sū nau, ar myli mane labiau negu
šitie?” (Jn 21, 15). Petras, daug negalvoda mas, pa -
tvir tino, kad myli savo Moky toją, bet Jėzus klausi -
mą kartojo dar kartą. Petras nuliūdo, pajutęs, kad
Mo kytojas nebetiki jo atsakymais, bet jis vis tiek
tvirtino, ką jautė jo šir dis. Tuomet ant Tiberiados
ežero kranto Jėzus pavedė Petrui savo kai menę –
Bažnyčią: „Sek paskui ma ne!”, „Ganyk mano avis!”

Labai iškalbinga detalė, kad Jė zus vadovauti
ti kinčiųjų bendruome nei pasirinko ne Joną, kuris

nesusvy ravo, neišsigynė ir nepabėgo, bet Pet rą, ku-
ris bijojo kančios, draudė Jėzui eiti į Jeruzalę mirti
ant kryžiaus, o pas kui, kaip paskutinis bailys, išsi-
gynė savo Mokytojo. 

Šiame Jėzaus elgesyje įžvelgiame begalinį
Dievo gailestingumą, apie kurį kadaise kalbėjo pra-
našas Izaijas ir kuris ryškiausiai suspindėjo Jė zaus
asmenyje: „Jis nenulauš palūžusios nendrės ir ne-
užgesins gruzdan čio dagčio” (Mt 12, 20).

Ne mažiau iškalbingi yra ir kiti Jė zaus pasiro-
dymai po prisikėlimo. Keista, kad Evangelijoje ne-
randame aprašyto Jėzaus pasirodymo motinai Ma-
rijai, nors pamaldūs Šv. Rašto aiš kintojai bando in-
terpretuoti, kad Jė zus turėjo pasirodyti jai pirmai.
Jei gu taip būtų nutikę, Marija, be jokios abejonės,
būtų papasakojusi Jėzaus mo kiniams, ir šis faktas
nebūtų už mirštas. Tuo metu evangelistas liudija,
kaip Jėzus pirmą kartą pasirodė Marijai Magdalie-
tei, nusidėjėlei, ku ri ankstų rytą skubėjo prie Jė-
zaus kapo. 

Po prisikėlimo Jėzus, tarsi višta viščiukus,
renka pačius silpniausius, trapiausius savo moki-
nius. Tai didelė pamoka mums, kad nebijotume savo
silpnumo, nebijotume net tuomet,  jei praeityje būtų
buvę labai daug nuodė mių. Juk Jėzus dėl to atėjo į
žemę, dėl to mirė ant kryžiaus, kad pakeltų kiek  vie -
ną suklupusį, bet trokštantį būti išgelbėtam.

Koks iškalbingas Jėzaus pasiro dy mas mokiniui
Tomui, kuris abejojo Jėzaus prisikėlimu. Jėzus ne
tik pasi rodo Tomui, bet leidžia paliesti savo žaizdas
ir įsitikinti, kad tai ne koks vaiduoklis, bet tikras
Mokytojas, ku ris prieš kelias dienas kabėjo ant kry -
žiaus.

Dažnai žmonės, prisimindami gau sias savo gy-
venimo klaidas bei nuodėmes, nerimsta, kankinasi
ir vis kelia klausimą, ar jų nuodėmės yra at leistos.
Toks elgesys Dievą gali tik įžeisti. Dievas yra mūsų
protu nesuvokiama meilė ir gailestingumas. Net jei

mūsų gyvenime būtų buvę pačių di-
džiausių nuodėmių, šios nuodėmės, jei
mes jas apgailėjome, yra negrįžtamai
sunaikintos. Tai didelė paguoda mums.
Jėzus Kristus mūsų skolų raš tą pri-
kalė prie kryžiaus medžio.

Buvusias savo nuodėmes galime
kartais prisiminti, bet tik tam, kad bū -
tume nuolankūs ir nemanytume, kad
tai, ką gero esame pasiekę, yra mū sų

nuo pelnas. Iš tikrųjų tai Dievo gailestingumo ma-
lonė. O jei šiuo me tu jaučiamės esą gerame kelyje,
tai tu rime ne didžiuotis, bet dėkoti Die vui, kad jis
mums yra toks malonin gas. 

Knygoje „Apaštalų darbai” pasa kojama apie di-
delę Jėzaus gailestin gumo malonę, kuri per apaš-
talų Pet ro ir Jono rankas buvo suteikta vienam visą
gyvenimą buvusiam luošam žmogui, – jis staiga pa-
sveiko. Po šio stebuklo Petras ir Jonas buvo apkal-
tinti ir suimti. Ta proga Petras pasakė ne tik žy-
dams, bet ir visiems žmo nėms labai įsimintinus žo-
džius: „Jė zus yra akmuo, kurį jūs, statytojai, atme-
tėte ir kuris tapo kertiniu akmeniu. <...>Neduota
žmonėms po dan gu mi kito vardo, kuriuo galėtume
bū ti išgelbėti” (Apd 4, 11–12). 

Šį kertinį akmenį mes pažinome Jėzaus Asme-
nyje, priėmėme Jį ir padėjome į savo gyvenimo pa-
matą. Dėl to mes niekuomet negalime būti nu -
siminę, nes mus lydi Jėzaus gai lestingoji meilė. Dėl
to Velykose spinduliuojame džiaugsmu ir giedame:
„Dėkokite Viešpačiui, nes jisai geras, jis maloningas
per amžius” (Ps 117, 1).

Dievo gailestingumas yra ne tik mūsų džiaugs-
mas bei viltis, bet ir įpa reigojimas būti meilės ir
gailestin gumo skelbėjais ir liudytojais.  Mes ne -
galime elgtis, kaip tas beširdis Kristaus palyginimo
(Mt 18) skolinin kas, kuriam buvo dovanota didžiulė
skola, o jis smaugė ir įmetė į kalėjimą jam visai ma-
žai skolingą žmogų. Valdovas, sužinojęs apie tokį be -
šir dišką savo tarno elgesį, tarė: „‘Ne do ra sis tarne,
vi są aną skolą aš tau do vanojau, nes mane malda-
vai. Argi ne reikėjo ir tau pasigailėti savo draugo,
kaip aš pasigailėjau tavęs?!’ Už si rūs tinęs valdovas
atidavė jį bude liams, iki atiduos visą skolą” (Mt 18,
32–34). Esame patyrę didelį Dievo gai les tin gu mą,
nes jis už mūsų kaltes mi rė ant kryžiaus, todėl tu-
rime sau gotis bet kokio beširdiškumo, neatlaidumo
ir kaltinimų. 

Mūsų džiaugsmo šaltinis – 
Dievo gailestingumas
ARKIVYSK. SIGITAS TAMKEVIČIUS

Atkelta iš 1 psl.

Sveikintojai džiaugėsi Lietuvos
naryste ES ir NATO; galėjai pajusti net
tam tikrą pavyduliavimą ar atgailavi-
mą, kad jie patys dabar yra tokioje pa-
žeidžiamoje padėtyje. Ukrainos atsto-
vas dėkojo lietuviams, kurie pirmieji
pripažino Ukrainos valdžią po Maida-
no perversmo. Kandidatas į Gruzijos
prezidento pareigas dėkojo už Lietuvos
diplomatinę ir medicinos pagalbą, kai
jo šalis buvo užpulta ir buvo atplėšta
Abchazija.  Vienas iš baltarusių dėko-
jo už palaikymą jų demokratiniams sie-
kiams pakeisti Lukašenkos diktatū-
rą. Taip pat dėkojo ir už jam atsiųstas
lietuviškas dešreles, kai buvo laikomas
kalėjime. Salėje sklandė broliški jaus-
mai tarp jau išsilaisvinusių iš Maskvos
žiaunų ir jautėsi dar dabar patirian-

tiems jos šantažą.
Suvažiavimas pradėtas su malda.

Jaunas kunigas Ričardas Doveika ap-
žvelgė Lietuvos gyvenimo gerėjimą
per pastarąjį dešimtmetį ir iššūkius, su
kuriais susiduria Europa. Pasirinkti
teisingą sprendimą neužtenka pinigi-
nio išskaičiavimo. Ir dabartinei Rusi-
jos sukeltai krizei išspręsti reikės va-
dovautis moralinėmis gairėmis.

Andrius Kubilius atidarė suva-
žiavimą su mantra: ,,...Mes taip sakė-
me, ir mes buvome teisūs”. Gal ne vie-
ni TS-LKD nariai baiminosi, bet neti-
kėta, kad taip greit Rusija sieks už-
grobti savo kaimynus.

Partijos garbės pirmininkas Vy-
tautas Landsbergis sakė tą patį ir Eu-
ropai – Europa netikėjo. Dabar Europa
užpulta. Putinas numetė Europos ver-
tybes į šoną. Europa turi pasirinkti mo-

,,NEBI JOKITE!”
Gajus suvažiavimas agresijos šešėlyje

ralų kelią. Garbės pirmi-
ninkas taip pat kėlė savitos
kultūros gajumo svarbą ir
socialinio teisingumo siekį.
Šiuos klausimus siūlė ne-
delsiant svarstyti darbo po-
sėdyje po šventės. Klaida
buvo nusileisti šiais klau-
simais koalicijos partne-
riams būnant valdžioje.

Priimtas suvažiavimo
pareiškimas dėl reagavimo
į Rusijos revizionistinę po-
litiką. Ypatingas dėmesys
skiriamas Ukrainai. Pa-
reiškimas taikytas Prezi-
dentei ir vyriausybei. De-
taliai išsakyti siūlomi
žingsniai didinti Lietuvos saugumą. Pa-
reiškimo tekstas pateiktas atskirai.

Prisistatė kandidatai į Europos
Parlamentą. Jį laukiančiose svarsty-
bose pirmenybė teikta iškilusiai grės-
mei iš rytų, bendram Europos energe-
tikos resursų užtikrinimui, šeimos gy-
vastingumui, moralės svarbai ir bū-
dams gintis nuo Rusijos. Priimta detali

partijos artėjančių rinkimų progra-
ma. 

Iš gausybės suvažiavime pabertų
minčių suvažiavime,įsidėmėtinas pri-
minimas apie Jono Pauliaus II apsi-
lankymo Lietuvoje metu tartą: ,,Nebi-
jokite!”.

Algis Kazlauskas,
Vilnius

Andrius Kubilius Martyno Ambraso nuotr.
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UŽ KĄ balsuoti?
Bronis Ropė – Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos kandidatas į Lietuvos Res-
publikos prezidentus. Lietuvos ir Ignalinos rajono savivaldybės politinis bei vi -
suo menės veikėjas. Viešosios politikos, savivaldos ir regioninės plėtros specia-
listas. Ilgametis Ignalinos rajono meras ir vienas iš Lietuvos savivaldybių asocia-
cijos vadovų.

Gimė 1955 m. Išaugo didelėje šeimoje, tarp 4 seserų ir 5 brolių. Baigęs vi-
durinę mokyklą, įstojo mokytis į technikumą – įgijo automatikos ir telemecha-
nikos specialybę. Mokėsi toliau – įgijo aukštąjį išsilavinimą. Dirbo technologu, pa-
kilo karjeros laiptais iki gamyklos vyriausiojo inžinierius.

Persikėlė gyventi į Dūkštą – Ignalinos rajone. Buvo renkamas į Dūkšto mies-
telio tarybą, vėliau net kelias kadencijas buvo Ignalinos rajono tarybos narys, o
dar vėliau daugiametis Ignalinos meras. Nuo 2004 metų yra Valstiečių ir žaliųjų
sąjungos narys, partijos pirmininko pavaduotojas.  Savo viešuose pasisakymuo -
se,  straipsniuose atstovauja nuosaikios centro-kairės idėjas, gilinasi į savivaldos
problematiką.

2001 m. išrinktas Utenos apskrities metų žmogumi, Europietiškiausiu Igna-
linos rajono metų žmogumi. Apdovanotas Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedi-
mino ordino Riterio kryžiumi. 2011 metais išrinktas geriausiu 2010 metų meru.

Zigmantas Balčytis  – socialdemokratų kandidatas į Lietuvos Respublikos kan-
didatus. Gimė 1953 m. Šilutės rajone. Baigęs vidurinę mokyklą, Vilniaus universi -
te to Finansų ir apskaitos fakultete studijavo ekonominės kibernetikos specialybę,
įgijo ekonomisto matematiko kvalifikaciją. Buvo komjaunuolis.

Pradėjo nuo inžinieriaus pareigų, vėliau pakeitė darbo pobūdį – dirbo fil-
harmonijos direktoriaus pavaduotoju. Tačiau ir ten neilgai, nes buvo pasiūlyta
tapti stambios Vilniaus asfaltobetonio gamyklos direktoriumi. 1994–1996 m.
Vilniaus apskrities valdytojo pavaduotojas. 1996–2000 m. Lietuvos ir Vengrijos
bendros įmonės „Lithun” generalinio direktoriaus pavaduotojas.  

Lietuvoje gerai žinomo labdaros ir paramos fondo „Padėkime kitiems” stei-
gėjas. 

Politinė karjera prasidėjo sostinės savivaldybėje – išrinktas tarybos nariu. Dvi
kadencijas buvo Seimo narys. Algirdo Brazausko ir Gedimino Kirkilo vyriausybėse
– 2001–2005 m. Susisiekimo ministras, 2005–2007 m. LR finansų ministras. o 2006
m. birželio-liepos mėn. laikinai ėjo LR ministro pirmininko pareigas (išleido va-
saros atostogų). Nuo 2009 m. Europos Parlamento narys, Socialistų ir demokratų
pažangiojo aljanso frakcijos narys.

Nuo 1990 m. Lietuvos demokratinės darbo partijos, vėliau ir lig šiol social-
demokratų partijos narys.

– Apie ką kalbate savo rin kimi nėje prog-
ramoje, kas sudomintų išeiviją?

– Vienas svarbiausių mūsų prog-
ramos punktų – „Gyva Lietuva”, tai yra
mūsų noras, siekis ir priemonės su-
stabdyti emigraciją. Mes vertina me
tai kaip priverstinį žmonių išsilaksty-
mą – tiek į didmiesčius, tiek į ki tas pa-
saulio šalis. Juk matome, kad yra dau-
gybė tokių vietų, kur kaimo nebelikę.
Jei ir toliau bus vystoma cen trali za vi -
mo politika – mūsų kai mų laukia liūd-
na ateitis. Gal ir ne pra rasime kaimo
kaip gyvenimo vietos, tačiau matysime
plynes ar kažkokius negyvus rezerva-
tus. Galbūt ir tuos pačius matysime iš-
pirktus užsieniečių.  Mes, Valstie čių ir
Žaliųjų partijų atstovai, matome, jog
nedelsiant reikia pradėti stabdyti žmo-
nių išsilakstymą iš regionų. Priva lo me
kaip galima greičiau gerinti žmonių
eko no minį gyvenimą. Nebegalim aplai -
džiai, kaip buvo lig šiol, žiūrėti į pas -
laugų sferą, matome, jog nepakanka
lėšų išlaikyti kaimo mokyklų. Tų lė šų,
kurias gauna dabar, nepakanka pra -
gyventi mokytojams, mokinių tė vai
negali tikėtis savo vaikams pa kan ka -
mos kokybės mokymo. Jeigu už sidaro
kaimo ar miestelio mokykla – užsida-
ro ir vaikų darželis, užsidaro darželis
– užsidaro parduotuvė, mažėja darbo

vietų. Ir taip pasidaro nenutrūkstama
grandinė. Kaip gyventi to kiomis sąly-
gomis? Moja ranka ir iš vyksta net ne-
atsigrįždami. 

Iš pirmo žvilgsnio gali pasiro dy ti,
kad yra pigiau, kai žmogus pervažiuo -
ja kitur, kur didesnė pramonės kon -
cent racijų, tačiau tai tėra „pigumo”
iliu  zija. Infrastruktūrą kurti did mies -
čiuose nėra pigiau nei palai kyti gyveni -
mą, kurtą per dešimtmečius, kur jau
buvo įdėta labai daug pinigų – nuties-
tos komunikacijos, sutvarkytos gat-
vės, suderintas susi sie kimas… Mano-
ma, kad Lietuva per nepriklausomybės
metus dėl emigracijos sumažėjo 25–30
procentų. Tai siaubą keliantys skaičiai.
Šiandien kaime nedarbas yra dukart
didesnis nei mieste. Žmonės dukart se-
nesni nei mieste. Kai kaime gyvenan-
čiam senukui artimiausia parduotuvė
už 5 kilometrų – kas norės ten gyven-
ti?

– Bet argi tai yra šalies prezidento rū-
pestis?

– Aš manau, kad tai yra viena iš
pre zidento pareigų. Prezidentas turi vi-
sas teises, visos iniciatyvos yra jo ran-
kose ir išeina iš jo, visa atsakomybė yra
jo. 

Pas mus dabar visur vadovauja
partijos su savo interesais – žmonės,
rinkėjai iškart po rinkimų pamirštami,
niekam jie neberūpi nuo pat pirmosios
akimirkos, vos jie įmetė savo biulete-
nius į rinkimų urną. Partija žino, kad
reikia įvedinėti eurą, partija žino, par-
duoti ar neparduoti žemę užsienie-
čiui, statyti ar nestatyti ato mi nę elekt-
rinę. O iš tiesų žmonės gal voja visiškai
kitaip. 

– Na, o jeigu konkrečiau pa šnekėtume.
Apie žemės pardavimą užsienio piliečiams
– kokia jūsų pozicija?

–  Taip, mes turim laikytis sutar čių
su Europos Sąjunga, tačiau ji pati ne-
silaiko sutarčių. Štai nuo 2013 me tų ne-
buvo sulygintos išmokos – mes gau-
name pastebimai mažesnes tie sio gines
išmokas nei jas gauna kitų ES šalių
žemdirbiai. Negalim parduoti žemės,
nes gali atsitikti taip, kad parduosim ir
valstybę. Juk nežinom, kas ir kokiais
pinigais ją pirks, kokie bus pirkėjo

– Kodėl už jus, o ne už kurį kitą pre-
tendentą šiuose rinkimuose, turėtų balsuoti
išeivija?    

– Mano tikslas – dirbanti, uždir -
banti, vieninga ir sutarianti Lietuva.
Mano siūloma programa – Lietuvos
ekonominės ir politinės galios didini-
mo, Lietuvos piliečių interesų ir vie -
nybės programa. Vienas iš pagrindi nių
mano tikslų – lietuvių kalbos ir lie tu -
vy bės išsaugojimas. Esu įsitiki nęs,
kad išsaugota lietuvių kalba – ne tik pa-
garba mūsų protėvių atmini mui, bet ir
galimybė globaliame pa saulyje išlikti
valstybe, turinčia savo tautos tradici-
jas ir kultūrą. 

Lietuvos kultūros plėtra, lietuvy-
bės ir paveldo išsaugojimas yra tie -
sioginė visų valstybės vadovų parei ga.
Tai yra ir Respublikos Prezidento at-
sakomybė piliečiams ir pasaulio lie -
tuvių bendruomenei. 

– Kokia Jūsų nuomonė dėl dvigubos pi-
lietybės?

– Esu už dvigubą pilietybę. Spren -
dimas dėl dvigubos pilietybės – neiš-
vengiamas. 

Lietuva negali atstumti žmonių,
kurie save sieja su Lietuva. Tauta yra
viena, neskirstoma į emigrantus ir
gy venančiuosius Tėvynėje.

Visuomenėje vyksta didžiuliai po-
kyčiai. Žmonių lūkesčiai dėl dvigu-
bos pilietybės didėja. Žinoma, būtinas
daugumai Lietuvos žmonių priimti-
nas sprendimas. 

Globali Lietuva jau nėra svajonė.
Tai mūsų dienų tikrovė, todėl turime
keistis norėdami sėkmingai joje gy -
ven   ti.

– Ar kviesite emigrantus grįžti į Lietu-
vą?

– Aš jau kviečiu sugrįžti ir kartu
kurti kitokią, teisingesnę Lietuvą. Bet
pirmiausia valstybė turi užtik rin ti
dirbantiems žmonėms gyvenimo stabi -
lumą čia, Lietuvoje, o grįžu siems į
Lie  tuvą  –  padėti  integruotis,  kurti sa -
 vo   gyvenimą,   užtikrinti   galimybę in-
vestuoti užsienyje  uždirbtus pinigus. 

Labai svarbu, kad valstybė užtik -
rintų, jog jos pilietis nebūtų išnaudo-
jamas nepriklausomai nuo to, kur jis
dirba, gyvena ar mokosi. 

– Kaip mažintumėte nedarbą, skatin-
tumėt smulkųjį ir vidutinį verslą?

– Lietuvai gyvybiškai svarbu di-
dinti šalies ekonominę galią. Investici -
jos į pramonę, darbo vietų kūrimas, di-
dėjantis atlygis už darbą ir energetinė
nepriklausomybė – pagrindiniai stip-
rios ekonomikos varikliai.

Labai svarbu, kaip bus panaudota
2014–2020 metais Lietuvai skirta Euro -
pos Sąjungos parama, dešimtys mili-
jardų litų. Ši parama turi kurti pridė-
tinę vertę, stiprinti mūsų pramo nę, ga -
my bą. O tai reiškia darbo vie tas ir di-
desnes pajamas. Turi būti speciali
prog rama, skatinanti smul kų ir vidu-
tinį verslą regionuose, kur didelis ne-
darbas ir skurdas.

– Ar Lietuva elgiasi teisingai, siekda-
ma tapti euro zonos nare? Ar prie lito, kaip
sa koma, mums ne geriau? 

– Elgiasi teisingai. Lietuva žy -
miai pigiau skolinsis, pagerės investi -
cinė aplinka, padidės investuotojų pa -
sitikėjimas valstybe. Euras yra in ves -
ticija. Labai gera investicija, atsi pirk -
sianti per dvejus metus.

Ar reikia statyti naują atominę
elekt ri nę? Lietuva eina labai teisingu
keliu, siekdama energetinės neprik -

Bronis Ropė – prieš „Draugą” Zigmantas Balčytis – prieš „Draugą”

Nukelta į 5 psl. Nukelta į 5 psl.
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Lietuviško žodžio skambesys Lemonte

BIRUTĖ KAIRIENĖ

Jau antrą pavasarį JAV Lietuvių
Bendruomenės Vidurio Vakarų
apygardos valdyba sukviečia

lituanisti nių mokyklų moksleivius –
lietuviš ko žodžio mylėtojus į Lemontą,
Lie tuvių Dailės muziejų, į dailiojo
skai tymo konkursą. Jo tikslas – ska -
tin ti mokinius plačiau domėtis lietu-
vių lite ratūra, giliau suprasti litera-
tūros kūrinius, taisyklinga ir išraiš-
kinga lietuvių kalba perteikti litera-
tūros kūrinių turinį. 

Šių metų balandžio 26 d., šeš ta -
dienį, į muziejaus salę susirinko ne -
mažas būrys moksleivių, tėvelių ir
mo kytojų. Konkursas buvo skirtas
mūsų grožinės literatūros pradinin ko
Kristijono Donelaičio gimimo 300-ųjų
metų jubiliejui. Nors buvo tikėtasi
gausesnio skaitovų būrio, tačiau da -
lyvavę moksleiviai buvo rimtai pasi -
ruošę konkursui. Jie rinkosi kū ri nius,
juos mokėsi raiškiai skai tyti ir, be
abejo, jaudinosi laukdami savo pa -
sirodymo. Kūrinius konkursui siū lė -
me atsižvelgdami į skaitovų amžių.
Moksleiviai taip pat galėjo pasirinkti
ir savo mėgstamą  kūrinį. Konkurso
nuostatuose  buvo nurodytas pageida -
vimas, kad dalyviai eilėraščius dekla-
muotų atmintinai. Dalyviai buvo ver -
tinami trijose amžiaus grupėse (1–3
klasių, 4–6 klasių ir 7–10 klasių). Ver-
tinimo komisijos narės – Giedrė Gil-

Nauji anglų kalbos kursai 
Pasaulio lietuvių centre

Atsiliepdamas į Čikagos lietuvių bendruomenės narių poreikį, Pasau lio
lietuvių centras (PLC) suorganizavo 16 savaičių anglų kalbos kursus. Jų
metu lietuviai studentai lavins sa vo anglų kalbos rašymo, skaitymo, kal -
bėjimo ir klausymo sugebėjimus. Kursą dėstys profesionali anglų kalbos
mokytoja, kuri jau daugiau nei 11 metų dirba su įvairių tautybių stu-
dentais. Klasės vyks antradienio ir ketvirtadienio vakarais, 6:30–8:30 val.
v., Lietuvių Fondo konferencijų kambaryje, PLC, Lemonte, IL.

Kviečiame visus besidominčius registruotis prieškursiniams egza-
minams, kurie įvyks gegužės 27 ir 29 d., 6:30 val. v. Pagal egzaminų re-
zultatus bus nustatytas kursų lygis ir sudarytas studentų sąrašas. Patys
kursai prasidės birželio 10 d. ir tęsis iki ru dens. Kursai bus mokami; su-
rinktos lėšos skiriamos mokytojos atlyginimui ir kitoms išlaidoms. Vado-
vėliai bus parūpinti kiekvienam studentui nemokamai.

Registracija prieškursiniams eg za minams baigiasi gegužės 20 d. Re -
gistruokitės šiandien, skambinkite PLC administracijai 630-257-8787.
Ša rūnas Daugirdas, PLC lėšų telkimo koordinatorius, atsakys į Jūsų klau -
simus ir Jus užregistruos. PLC adre sas: 14911 127th St. Lemont, IL 60439.
See you at class!

PLC administracija

Konkurso dalyviai su tėveliais, vertinimo komisijos nariais ir renginio organizatoriais. Laimos Apanavičienės nuotr.

lespie, Audronė Raugevičienė ir Sva-
jonė Kerelytė, skirdamos taškus, atsi-
žvelgė į taisyklingą žodžių tari mą,
skaitymo išraišką ir sugebėjimą per-
teikti kūrinio mintį bei nuotaiką.

Mažųjų grupėje geriausiai pasi ro -
dė Čikagos lituanistinės mokyklos tre-
čiokas Benas Kavaliauskas ir Mai -
ronio lituanistinės mokyklos moki nės
Aistė Auštrevičiūtė bei Ieva Paš ke -
vičiūtė. 4–6 klasių grupėje pirma vieta
skirta Čikagos lituanistinės mokyk-
los ketvirtokei Urtei Likatavi čiūtei,
vyresniųjų grupėje – Maironio litua-
nistinės mokyklos auklėtinei Aurikai
Jakelytei. Visi laureatai bu vo apdova-
noti diplomais ir dovano mis, kuriuos
įteikė JAV LB Vidurio Vakarų apy-
gardos pirmininkė Birutė Kairienė ir
Krašto valdybos vicepir mininkė Lo-
reta Timukienė. Esame la bai dėkingi
konkurso rėmėjams – Balzeko lietu-
vių kultūros muziejui ir  verslinin-
kams Austėjai ir Vytui  Sruo goms už
įsteigtus prizus. Gaila, kad nesulau-
kėme atstovų iš kitų lituanistinių mo-
kyklų – jūsų lauksime kitąmet. Daug
pastangų ir laiko ruo šiant konkursą
įdėjo  Vidurio Vakarų  apygardos val-
dybos narė Svajonė Ke relytė, atsa-
kinga už švietimą. Vaišė mis pasirū-
pino valdybos sekretorė Milda Ša-
tienė. Norėtųsi, kad konkursu labiau
susidomėtų lituanistinių mokyklų va-
dovai ir mokytojai – juk tai vienas iš
būdų paskatinti moks leivių domėji-

Mažųjų grupėje geriausiai pasirodė Čika-
gos lituanistinės mokyklos trečiokas Benas
Kavaliauskas.         Loretos Timukienės nuotr.

mąsi lietuvių kalba ir literatūra,
mylėti gimtąją kalbą. Būtų labai
gražu, jei dalyvautų ne 10 ar 12
mokinukų, o 70 ar visas 100, ypa-
tingai is didžiųjų mokyklų –  Či-
kagos ir Maironio. Konkursą ruo-
šiame ne sau, o jums, moksleiviai.
Tradiciškai tokius konkursus ruo-
šiame kiek vie nais metais. Tad jau
dabar kviečiame pasižymėti savo
kalendoriuose kito konkurso datą
– 2015 m. balandis. Vėl lauksime
jūsų visų, išraiškingai skaitant
lietuviškos poezijos ir pro zos kū-
rinius. O šį kartą nuoširdžiai dė-
kojame mažiesiems lietuviško žo-
džio mylėtojams, jų mokytojams,
tėve liams ir visiems, kurie prisi-
dėjo prie šio konkurso organiza-
vimo. 

Birutė Kairienė – JAV Vidurio
Vakarų apygardos pirmininkė 

Eilėraštį deklamuoja Maironio lituanistinės mo-
kyklos mokinė Ieva Paškevičiūtė, užėmusi trečią
vietą.  L. Timukienės nuotr.
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Čikagoje pagerbti nacionalinį 
diktantą rašiusieji tautiečiai

Balandžio 25 d. LR generaliniame konsulate Čikagoje įvyko Naciona li nį dik-
tantą rašiusiųjų susitikimas, ku rio metu pagerbti bei apdovanoti lietu-
vių kalbos entuziastai. Susirin ku sius sveikino ir už dėmesį gimtosios kal-

bos išsaugojimui dėkojo LR gen. konsulas Čikagoje Marijus Gu dynas, o pa-
grindinio akcijos rėmėjo, įmonės „Goodwill Financial”, va do vas Vytas Skap-
cevičius kiekvienam diktantą rašiusiam įteikė suveny ri nes dovanėles. Šiais me-
tais raštingiau siomis Čikagos apylinkių lietuvėmis tapo: Agnė Vertelkaitė (pa-
darė 3 klaidas), Audra Gražienė ir Šarūnė Braziulienė (padarė po 5 klaidas). Kon-

kurso Čikagoje nugalėto-
joms „Good will Finan-
cial” vadovas V. Skap -
cevičius įteikė praban-
gius vardinius parkerius,
o generalinis konsulas M.
Gudynas dovanojo po Lie -
tu vos valstybės istorinę
vėliavą – rau do name au-
dekle, iš abiejų pusių,
vaiz duojamas baltas šar-
vuotas raite lis. Senąją
valstybės vėliavą, kurios
iš takos siekia XV a. pra-
džią ar kiek ankstesnius
laikus, Lietuvos Respub -
likos Seimas įrašė Lietu-
vos valstybės vėliavos
įstatyme. 

Nacionalinis diktan-
tas šiais me tais Čikagos apylinkėse buvo rašomas dviejose vietose: Gedimino
lituanistinėje mokykloje (Mundelein) ir Maironio lituanistinėje mokykloje (Le -
mont, IL). Gen.  konsulatui akciją įgy vendinti padėjo Violeta Rutkaus kienė (JAV
Lietuvių Bendruomenės Waukegan-Lake County apylinkė) bei Goda Misiūnienė
(Maironio lituanis tinė mokykla).

LR gen. konsulato Čikagoje info ir nuotraukos

tikslai. Iš kitos pu sės – kol Lietuvoje že-
mės ūkio paskirties žemės rinka nėra
judri, mes kar tu su ja parduosim pus-
velčiui ir dar bo vietas, savo kaimo
žmonių gy ve nimą. Koks gi ūkininkas
be žemės? Jis tik samdinys...

– Atleiskit, nesupratau. Jis bus samdi -
nys tada, kai pats savo žemę parduos. Ne -
par duosi – nebū si samdinys. Žemės juk nie-
kas ne ketina išsivežti maišais? 

– Kada sąlygos su kitų Europos są-
jungos šalių žemdirbiais  suvieno dės –
tada bus kitaip. Kai gaus pinigų iš ES
– nusipirks žemės ir technikos, tada jis
bus lygiavertis konkurentas užsienie-
čiui. Nė viena ES valstybė ne par da vi -
nėja savo žemių bet kaip ir bet kam.
Tar kime, norvegui niekad neateis į
gal vą net mintis parduoti žemę ne nor-
vegui. 

– O lietuviui tokios mintys ateina? 
– O pas mus, jeigu žmogus pa matė

pinigus – parduos bet ką.

– Supratau – lietuvis nori tu rėti ir pi-
nigus, ir ką tik parduotą savo žemę... Bet-
gi niekas neverčia parduoti savo žemę už-
sieniečiui – užsienietis nelaužys lietuviui ran -
kų, jeigu šis neparduos... 

– Tai va, žemė yra per daug svar-
bus turtas.  

– O kaip dėl dvigubos pilietybės?
– Manau, kad inicijuočiau re fe -

rendumą. Ir ką pasakytų Lietuvos žmo-
nės, taip ir būtų. 

– O kokia kryptimi būtų jūsų užsienio
politika? 

– Ieškotume savo kelio.

– O mes jo dar neturime? 
– Dar savo vietos pasaulyje neat -

radom. Užsienio politika yra įrankis
kurti savo žmonėms geresnį gyvenimą.
Be to, manau, kad jeigu jau esa me Eu-
ropos Sąjungos ir NATO nariai – turi-
me naudotis jų teikiamomis galimy-
bėmis, teisėmis, privilegijomis ir už-
tikrinti ramų  mūsų piliečių gyveni-
mą. 

– O ką padarytumėt, kad išeivija su-
grįžtų gyventi į Lietuvą? 

– Mano giminaičiai gyvena JAV –
sovietmečiu buvo aktyvūs mūsų rė mė -
jai, o dabar – nesuprantu, kas įvy ko, jie
visai neketina sugrįžti gyventi čia.
Matyt, jie įsivaizduoja Lietuvą tokią,
kokią jie paliko.  Bet jeigu būtų jiems
taip gera gyventi Lietuvoje, kaip dabar
yra užsienyje, tada ir apsispręstų.

Kalbino V. Zaikauskas

Daugiau apie kandidatą ir jo rinkimų
programą žiūrėkite http://www.rope2014.lt

lauso mybės?
Naujos atominės elektrinės pro-

jektą galime ir privalome paversti ne
tik ekonominiu Lietuvos, bet ir viso re-
giono, visos Europos Sąjungos politiniu
projektu, kuriam galėtų būti skir ta
tiesioginė finansinė parama. Turime
inicijuoti ES sprendimus dėl atominės
energetikos vystymo mūsų regione.

Atkelta iš 3 psl.

Atkelta iš 3 psl.

Zigmantas Balčytis

Bronis Ropė

Apie branduolinės energeti kos svarbą
po įvykių Ukrainoje prabilo jau ir Eu-
ropos Sąjungos vadovai.

Lietuva gali išsiversti be atomi nės
elektrinės, bet dideliais kiekiais ne-
gamindami elektros energijos bū si me
priversti ją pirkti. Ir visada mo kėsime
brangiau, nei patys galėtume pasiga-
minti.

– Kokie būtų Jūsų užsienio politikos
principai?

– Užsienio politika turi užtikrinti
sėkmingą prekybą, saugų gyvenimą,
tarptautinių įsipareigojimų vykdy mą,
kartu su kaimyninėmis valstybė mis
įgyvendintus Lietuvai gyvybiš kai svar-
bius strateginius energetikos ir trans-
porto projektus.

Negali būti atskiros užsienio po li -
tikos kiekvienai partijai, Vyriausy -
bei, Seimui ar Prezidentui. Yra vie na,
aiški ir visiems privaloma ilga lai kė už-
sienio politika, suderinta su ilga -
laikiais šalies socialiniais ir ekono-
miniais tikslais.

Užsienio politika turi tarnauti
valstybės ekonomikai bei sėkmingai vi-
suomenės raidai, verslui ir visuo me nės
klestėjimui. Investicijų paieška ir pri-
traukimas – vienas iš pagrindinių už-
sienio politikos vertinimo kriterijų.

Krašto saugumas – taip pat yra vie -
nas iš užsienio politikos uždavi nių.

Esame NATO dalis. Lietuvos sau -
gumas priklauso nuo NATO efekty -
vu mo. Turime stiprinti savo da ly va -
vimą NATO misijose, skirti reikiamas
lėšas krašto gynybai.

Kalbėjosi V. Zaikauskas

Daugiau apie kandidatą ir jo programą
žiūrėkite: http://balčytis.lt

Nacionalinio diktanto konkurso Čikagoje dalyviai ir jų artimieji susitikimo generaliniame
konsulate me tu.

Geriausiai Čikagoje diktantą pa rašiusi A. Vertelkaitė ir
gen. konsu las Čikagoje M. Gudynas su Lietuvos vals tybės
istorine vėliava.



6 2014 GEGUŽėS 3, ŠEŠTADIENIS DRAUGAS

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

Jaunieji Los Angeles kun. St. Ylos kuopos nariai Norton Simon muziejaus soduose. Iš k.: Airija Donovan, globėja Audra
Narbutienė. Julija Kasputytė laiko Laurą van der Sluys, Gabija Žukauskaitė apsikabinusi Emili Kedytę, Breka Pet -
rulytė, už jos stovi Gabija Petrulytė, Saulė Baipšytė, už jos Gintaras Baipšys, Dainava Petrulytė ir globėja Žydra van
der Sluys.

ŠIAURėS AMERIKOS ATEITININKŲ
KONFERENCIJA

2014 RUGP. 15-17 d.  WASHINGTON, DC.

Šiandieną, gegužės 3 d., Ateitininkų na-
muose Lemonte renkasi Š. Ameri kos at-
eitininkų taryba akivaizdiniam posė-
džiui. Į posėdį iš Bostono atskrenda Ta-
rybos pirmininkas dr. Tomas Girnius.
Bus aptarti sąjungų rūpesčiai, veiklos
kryptys ir finansiniai reikalai.

Renaisance Washington, DC
Dupont Circle Hotel

Jūs jau galite užsisakyti kambarius:  
ateitis.org (sekite ŠAAK nuorodą)

KONFERENCIJOS REGISTRACIJA 
PRASIDėS GEGUŽėS 15 D. 

Tradiciškai kiekvieną pavasarį losandželiečiai ateitininkai iškylauja. Pernai važiavo į Los Angeles
Kate drą, užpernai – į Amerikos japonų muziejų. Šį pavasarį jauniai ir jaunučiai kartu su tėveliais
patraukė į Norton Simon dailės muziejų, esantį Pasa denos mieste, netoli lietuviškos parapijos. Nor-

ton Simon buvo turtingas verslininkas, kuris rinko vertingus meno kūrinius nuo XIV a. iki XX a. pradžios.
Pirmoje salėje, kurioje eksponuojami Europos meno kūriniai religine tema, visi pasijuto kaip tiky-

bos pa mokoje. Paveikslai atspindėjo senojo ir naujojo testamento įvykius: Ado mo ir Ievos gundymą, An-
gelo Gabrie liaus apsireiškimą Marijai, Šv. Vero nikos rankšluosčio perdavimą Jėzui ir panašiai.

Kitoje salėje – XVII a. dailė, kur išstatytas įžymus Zurbaran natiurmortas su citrinomis. Jaunieji atei -
tinin kai pamatė nemažą XIX a. impresionistų: Monet, Renoir, Degas kolekciją, ir po jų – van Gogh, Cezanne
ir Gauguin ir kt. paveikslus. 

Norton Simon muziejus nėra toks didelis kaip J. Paul Getty muziejus ar LACMA, bet tuo labiau pa-
trauklus. Niekas nepavargo ir nie kam neatsibodo. Visi gavo meno tiek, kiek reikėjo.

– Žydra van der Sluys

Francisco de Zurbarán ,,Natiurmortas su citrinomis, apelsinais ir
rože”  (1633) Norton Simon Foundation

Los Angeles jaunieji ateitininkai ne tik užsiima sa-
višvieta, bet dalindamiesi savo įspūdžiais su ki-
tais, ska tina ir mus susidomėti tuo, kas gera ir

gražu. Štai ispano Zurbarán (1598–1664) natiurmor-
tas – vienas iš daugelio meno kūrinių, kuriuos pa -
matytų jaunieji losandželiečiai  išvy koje į Norton Si-
mon muziejų.

,,Natiurmortas su citrinomis, apelsinais ir rože”
yra vienintelis iš Zurbarán pasirašytų ir datuotų kūri -
nių. Šių laikų meno mėgėjas įsidėmės gal tik darnią
egzotiškų vaisių kompoziciją, bet XVII a. žiūrovas
Sevi li joje šiame kūrinyje matė aiškią religinę simbo-
liką – Zurbarán temos buvo išskirtinai religinės. Ant
stalo trys in dai, du su vaisiais ir arbatos puodukas,
vaizduoja Šv. Trejybę. Suvo kiama, kad tai aukos Dievo
Motinai Marijai. Jos meilė ir skaistumas vaizduojami
kaip rožė ir vandens puodukas. Citrinos yra laiko-
mos vely kiniu vaisiu. Jos kartu su apelsinais ir apel-
sinžiedžiais primena atnaujintą gyvenimą.  Pats sta-
las – kaip altorius. O visas kūrinys dvelkia paslap -
tingumu. 

Kiekvienas gali pasigrožėti Zur barán  gumbuotų
citrinų detalėmis pasižiūrėję į jo kūrinius internete.

– Vida Kuprytė

Sendraugių ateitininkų
poilsio savaitei – 50 m.
Kennebunkport, Maine
2014 m. rugpjūčio 2–8 d.

Kviečiami visi šeimos nariai, ateitininkai ir neateitininkai, visai savaitei ar
tik kelioms dienoms. Pailsėsite gražioje Tėvų Pranciškonų vasarvietėje.
Dienos metu poilsiaujama, o vakarais – turininga programa.

PROGRAMA

Rugpjūčio 2 d., šeštadienis, 8 val. v. 50-sios Ateitininkų sendraugių po ilsio ir studijų
savaitės Kenne bunk porte atidarymas. Dr. Frances Cova lesky-Kavaliauskaitės piano re -
čitalis. 

Rugpjūčio 3 d., sekmadienis, 8 val. v. Lietuvos ambasadorės prie Šv. Sosto dr. Irenos
Vaišvilaitės pokalbis „Atstovaujant Marijos žemę Vatika ne”. 

Rugpjūčio 4 d., pirmadienis, 2 val. p. p. Sporto šventė, vadovas Aleksas Lileika; Regi-
nos Stankai ty tės paruoštas vaizdų montažas „Atei tininkų sendraugių savaitės Kenne -
bunkporte laiko tėkmėje”, ŠAAT pirm. dr. Tomo Girniaus pranešimas apie Vilniuje įvykusį
Jubiliejinį Ateitininkų federacijos suvažiavimą, skirtą paminėti 25-ąsias AF atsikūrimo
Lietuvoje metines, jaunučių pa sirodymas. 

Rugpjūčio 5 d., antradienis, 8 val. v. Astos Krakouskas, Bostono ko legijos teologijos ir
pastoracinės tar nybos fakulteto magistrės, pokalbis „Vėlinių reikšmė ir išraiška soviet-
mečiu” ir žvakių procesija prie Liur do šventovės. 

Rugpjūčio 6 d., trečiadienis, 8 val. v. Kristupo Staknio ir Dariaus Shu berto piano reči-
talis. 

Rugpjūčio 7 d., ketvirtadienis, 8 val. v. Lietuvių katalikų religinės šalpos administrato-
riaus Salvijaus Kun gio pokalbis „LKRŠ misija, tikslai ir dabartinės veiklos kryptys”. 

Rugpjūčio 8 d., penktadienis, 8 val. v. solistų Danutės Mileikienės ir Antano Meilaus
koncertas. 

Programos reikalais kreiptis į Laimą Lileikienę Shea, LTLTAX@hotmail.com
arba Moniką Sabalienę, M.Vygantas@att.net. 

Dėl vietų vasarvietėje INFO@FRANCISCANGUESTHOUSE.COM arba 
skambinti į vasar vietės raštinę tel. 207-967-4865.

Meno mėgėjai

Pasidalinsime patirtimis,
užmegsime ryšius

Programoje: ,,ŠAAKalbos” 
Ambasadorius Žygimantas Pavilionis

Šv. Mišios – Nekalto Prasidėjimo Bazilikoje

ŠAA Tarybos posėdis

Kviečiame prisidėti 
Naudotų daiktų išpardavimas 

Ateitininkų namų garaže
Gegužės 15, 16, 17 d.

Paaukokite savo nebebrangina mą
turtą didžiam išpardavimui. Prieš gegužės
15 d. atvežkite ir pa likite savo paaukotus
daiktus prie Ateitininkų namų garažo
(1380 Castle wood Drive, Lemont, Illinois)
arba susitarkite su Raminta Mar chertiene
tel. 630-243-9488 dėl jų at vežimo. Už pa-
aukotus daik tus (jei norėsite) bus išduo-
dami kvitai. Išpar davimas parems Ateiti-
ninkų namų veiklą. 

Knygų klubas
Knygų diskusijų būrelis susi rinks tre-
čiadienį, gegužės 7 d., 10 val. ryto. Ap -
tar sime  knygą ,,Manėm, kad greitai grį-
šim”. Diskusijos vyksta kas mėnesį Atei -
tininkų namuose, Lemont, IL. Visi kvie -
čia mi dalyvauti. Daugiau informacijos
su teiks Dainė Quinn tel. 630-257-9769
ar ba el. paštu dainequinn@gmail.com

Jubiliejinis Ateitininkų federacijos suvažiavi-
mas, skirtas paminėti 25-ąsias AF atsikūrimo Lie-
tuvoje me tines, vyks 2014 m. liepos 12–13 die no mis,
Vilniaus įgulos karininkų ramo vėje, esančioje Pa-
mėnkalnio g. 13, Vilniuje. Skatiname visus atei ti -
nin  kus šias dvi dienas paskirti organizacijos rei-
kalams ir dalyvauti su va žiavime. Organizatoriai
prašo, kad dalyviai registruotųsi internetu. Se kite
nuorodas: ateitis.lt 

Ateitininkų federacijos 
jubiliejinis suvažiavimas

Los Angeles JAS kuopos iškyla į meno muziejų

IŠ ATEITININKŲ GYVENIMO
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Geriausius vaidmenis sukūriau su genialiais režisieriais

DONATAS BANIONIS

Donatui Banioniui būdingi Pa ne -
vėžio dramos teatro režisūros
bruo žai – gilus intelektas, grakš -

ti ir talpi forma, pagarba didžiajai lite-
ratūrai, dėmesys charakteriui, jo vidi-
niam dra matizmui. Donatas Banionis
su Pa nevėžio teatru nuėjo visą ilgą, ke-
lis dešimtmečius trukusį kūrybos ke-
lią.  Jo kūrybos bruožai glaudžiai susiję
su šio scenos kolektyvo darbo princi-
pais, meniniu braižu.  

Donatas Banionis, padedamas sa -
vo gero bičiulio Vaclovo Blėdžio, nuo-
latos sekė Kauno Darbo rūmų teat ri nės
studijos veiklą.  Skaitydavo Juozo Mil-
tinio dėstomų dalykų užrašus, repetuo-
jamas pjeses. 1940 metų pa baigoje kūrė si Miltinio
vadovaujamas Panevėžio dra mos teatras.  Mil tinis
su būsimaisiais aktoriais išvyko į Panevėžį. Dona-
tas Banionis liko Kau ne, bet po metų, 1941 m. ge-
gužės 30 d. jis jau Panevėžyje, o nuo birželio 1 d.
gauna aktoriaus atlyginimą.  Pa nevėžyje susirenka
neįtikėtinai jaunas kolektyvas. Teatras, kaip ir jo
pirmasis spektaklis, buvo kuria mas eti niais ir es-
tetiniais principais. Vie nin gumas, jokių intrigų ar
perdėtų ambicijų.  

Pirmasis didesnis Donato Ba nionio vaidmuo –
Jasius Kazio Bin kio „Atžalyne” (1941), kuriame
suvai dino batsiuvio vaiką, svajojantį apie aviaciją,
lakūnus. Pirmaisiais poka rio metais Donatas Ba-
nionis vaidino daugybėje spektaklių – Gogolio „Re -
vizorius” (1946), Jakobsono „Gyveni mas citade-
lėje”, Moljero „Žoržas Dan denas” (George Dandin).
Iš virtinės sa vo vaidmenų aktorius išskiria Ed -
vardą Antano Vienuolio „Prieblan doje” (1945) ir
Andrejų A. Ostrovskio ir N. Solovjovo „Belugino ve-
dybose” (1949). 1957 m. Henriko Ibseno dramoje
„Heda Gabler” sukūrė vieną iš ge riausių savo vaid-
menų – Jorgeną Tesmaną. O 1958 m. Artūro Milerio
(Arthur Miller) dramoje „Komivoja žerio mirtyje”

(Death of  a Salesman), sukūrė vaidmenį – Vilį Lo-
meną (Wil ly Loman). Tuo laikotarpiu Donatas Ba-
nionis pabandė ir režisuoti. 1959 m. Juozui Miltiniui
grįžus į teatrą, Donatas Banionis vaidino komedi-
joje „Šiaudinė skrybėlaitė”, atliko Banko (Banquo)
vaidmenį Šekspyro tragedijoje „Makbetas”, sukūrė
Davydovo vaidmenį dramoje „Pakeltoje velėnoje”.
1966 m. aktoriui buvo lemta su kurti vieną iš sudė-
tingiausių savo vaid menų – Bekmaną, vokiečių ra-
šytojo Wolfgango Bercherto pjesėje „Lau ke, už du -
rų”, o 1973  m. – Edgarą Strindbergo dramoje „Mir-
ties šokis”.  Teatrologas Markas Petuchauskas pa -
stebėjo: Donatas Banionis geriausius sa vo vaidme-
nis kūrė sunkiai, nepaprastai sąžiningai ir įtemptai
dirbdamas, kankinamas vidinio nepasitenkinimo.
Donato Banionio talentas subrendo per pirmus du
jo darbo teatre de šimtmečius, kada jis įkūnijo dau-
gelio žymių, pasaulinio masto dramaturgų kūry-
bos herojus. 

Donatą Banionį plačiausiai iš gar sino kinas. Do-
natas Banionis ra šė:  „…kinas išmokė mane vaidin -
ti ne silaikant atstumo, ‘jaučiant’ stambųjį planą,
ku riame kiekviena raukš lelė, akių išraiškos niuan-
sas turi didelę reikšmę.” 

1959 m. režisieriaus Vytauto Ža lakevičiaus pa-
statytas filmas „Ado mas nori būti žmogumi” – ak-
toriaus debiutas kine. Po to sekė „Vienos die nos
kro nika” (rež. Vytautas Žalake vičius; 1964) ir

„Marš, marš, tra-ta-ta!” (rež. Raimondas Vabalas;
1964).  Filmas „Niekas nenorėjo mirti” (rež. Vytau-
tas Žalakevičius; 1965), kuria me Donatas Banionis
suvaidino Vait kų, atnešė aktoriui tarptautinę šlovę.  

1971 m. Donatas Banionis suvai dino genialųjį
ispanų dailininką Franciską Goją juostoje „Goja,
arba Sunkus pažinimo kelias” (Goya – oder Der ar -
ge Weg der Erkenntnis).  Tai buvo žinomo vokiečių
rašytojo Liono Foichtvangerio (Lion Feucht wanger)
romano ekranizacija.  Filmo režisierius Konradas
Volfas (Konrad Wolf) taip paaiškino, kodėl jis pasi -
rin ko Donatą Banionį šiam vaidmeniui: „Pirmą
kartą aš pamačiau jį filme ‘Niekas nenorėjo mirti’
ir jau ta da, kai dar nebuvo ‘Gojos’ scenarijaus, pa-
galvojau, jog šis aktorius ga lėtų suvaidinti didįjį
dailininką… Aktorius sugebėjo jautriai suvokti is-
paniško temperamento prigimtį, …tiksliai pajusti
tolimą ir margą epochą”. 

Po metų režisierius Andrejus Tarkovskis pa-
kvietė Donatą Banionį filmuotis juostoje „Soliaris”.
Jame aktorius įkūnijo pagrindinį filmo herojų –
Krisą Kelviną. Šis filmas su kurtas pagal lenkų ra-
šytojo fantasto Stanislovo Lemo (Stanislaw Lem)
apysaką „Soliaris”. 1972 m. filmas gavo apdovano-
jimą XXV Tarptau ti niame Kanų (Cannes, Prancū-
zija) kino festivalyje, o tais pačiais metais apdova-
notas ir Karlovy Varų (Čekija) kino festivalyje. Do-
natui Banioniui pa vyko giliai įprasminti Kriso Kel -
vino gyvenimo ir abejonių tragizmą, atskleisti
skausmingiausius filosofi nius klausimus:  kokie
mes, žmonės, esame ir kokiais neturėtume tapti?

Per visą savo aktoriaus karjerą kine ir televizi-
joje Donatas Banionis sukūrė per 80 vaidmenų. 

Sveikiname gerbiamąjį aktorių gražaus jubi-
liejaus proga! 

Šių metų balandžio 28 d. sukako 90 metų, kai
gimė žymus Lietuvos ki no ir teatro aktorius, Do-
natas Banio nis. Ta proga Lietuvos nacionalinėje
Martyno Mažvydo bibliotekoje pa rengta virtuali
paroda, dar kartą pri minsianti apie šį talentingą
meni nin ką, kuris ne tik Lietuvoje, bet ir už sienyje
iki šiol vadinamas legendiniu aktoriumi. Paro-
doje apžvelgiama Do nato Banionio biografija,
jo kūrybinė veikla Panevėžio dramos teatre, su -
pažindinama su aktoriaus vaidme nimis spek-
takliuose, kino ir televi zijos filmuose.

Filmų ,,Bethovenas – gyvenimo dienos” ir ,,Goja, arba Sun  kus pažinimo kelias” plakatai
Nuotraukos iš Lietuvos literatūros ir meno archyvo fondų

Teatro ir kino aktorius Donatas Banionis 

Donatas Banionis (Franciskas Goja) ir režisierius Konrad Wolf. 1969 m.  

Parengta 
pagal Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo 

bibliotekos tinklalapį: www.lnb.lt
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Parengė Dainius Ruževičius

SPORTAS

Didžiausia Ilinojaus valstijos jaunųjų krepšinio talentų agentūrų „Chica-
go Hoops” balandžio 28 d. Čikagos lietuvį Rapolą Ivanauską išrinko geriausiu
savo amžiaus grupės (U-16) krepšininku. 

Skautų agentūros reitingų len telėje į pirmąją vietą pakilęs R. Iva nauskas
taip pat yra įvardijamas, kaip vie nas perspektyviausių savo amžiaus žaidėju vi-
sose JAV. Tokio pripažinimo dar nebuvo sulaukęs nė vienas išeivijos lietuvių
krepšinin kas.

2 metrų 4 cm ūgio žaidėjas į ge riausių šešiolikmečių Ilinojaus krep šininkų
reitingų lentelę įsiveržė neatsitiktinai: Barringtono miestelio (IL) vidurinės mo-
kyklos komandai atsto-
vaujantis, aukštaūgis krep-
šininkas aikštelėje de-
monstruoja aukšto lygio
krepšinio įgūdžius, sugeba
taikliai mesti kamuolį iš
to li, taip pat nevengia ko-
vos po krepšiu, taip sukel -
da mas daug problemų savo
varžovams.

Tikimasi, kad bet ku-
rioje krep ši nio aikštelės
vietoje vienodai sėkmin-
gai galintis rungtyniauti
R. Ivanaus kas per atei-
nančius kelis metus dar
la biau sustiprės fiziškai ir
bus dar „pavojingesnis”
krepšinio aikštėje.

R. Ivanauskas tvirtais
žingsniais žengia savo tėvo
pėdomis: prieš keletą metų
Tomas Ivanauskas pro -
fesio  na liai krepšinį žaidė
Lietuvos krepšinio lygos
(LKL) „Šilutės” ir „Alitos”
ko mandose. Persikėlęs už
Atlanto, T. Ivanauskas kar-
tu su „Alytaus” ko manda
triskart (2004–2006 m.) tapo
Čikagos lietuvių krepši-
nio lygos (ČLKL) čempio-
nu.

„Radviliškio” krepšininkai ketvirtą kartą
pasidabino ČLKL auksiniais apdovanojimais!

11-ojo Čikagos lietuvių krepšinio
lygos (ČLKL) sezono čempionų taurė
atiteko ČLKL senbuvei – „Radviliš -
kio” komandai, kuri didžiausios išei vi -
joje krepšinio lygos čempione tapo
ket  virtą kartą.

„Radviliškio” krepšininkai ba lan -
džio 26 d. Pasaulio lietuvių centre Le-
monte vykusiose finalinėse rungtynė-
se rezultatu 75:58 (16:11, 20:14, 21:18,
18:15) palaužė kitą nuolatinę ČLKL da-
lyvę – „Lituanicos” koman dą.

Auksiniais apdovanojimais pasi -
dabinę nuo pat pirmojo sezono ČLKL
rungtyniaujantys „Radviliškio” krep -
šininkai po šios įsimintinos pergalės
tapo lygos rekordininkais. Prie trijų iš
eilės, 2007–2009 m. sezonuose iškovotų
čempionų titulų, radviliš kie čiai po
penkerių metų pertraukos vėl susi-
grąžino stipriausios ČLKL komandos
vardą.

Iki tol ČLKL čempionais po tris
kartus yra tapę „Alytaus” (2004–2006
m.) ir „Kunigaikščių” (2010, 2011 ir
2013 m.) komandos, o kartą nugalėjo
„Lituanicos” krepšininkai (2012 m.).

Finale „Radviliškio” krepšinin -
kai laimėjo visus keturis kėlinius ir pel-
nytai pasidabino auksiniais apdo -
vanojimais. Naudingiausiu ČLKL
2013–2014 m. sezono žaidėju pripažin-
tas čempionų komandos vidurio puo -
lėjas Joseph Petrusič. 20 taškų finale
surinkęs legionierius iš Kroatijos šio -
se pirmenybėse vidutiniškai, kiek -

vienose rungtynėse pelnydavo po 15 taš-
kų ir atkovodavo po 7 kamuolius.

Be J. Petrusič ČLKL čempionais
tapo: Algirdas Kubilius (16 taškų), Egi-
dijus Stanislauskis (11), Andrius Žu-
kauskas (8), John Rimmer (8), Ernestas
Stanulis (5), Skaumantas Po cius (5),
Giedrius Jucys (2), And rius Petkūnas,
Pat Morris, Donatas Sabaliauskas ir
žaidžiantysis komandos treneris And-
rius Virbickas. Beje, šis krepšininkas
kartu su J. Petrusič (abu atstovauja vie-
nai komandai) ČLKL čempionais tapo
ketvirtą kar tą. Šia me sezone „Atle-
tui” atstovavęs ČLKL rekordininkas
Evaldas Jacuns kas ČLKL čempionu
yra tapęs 6 kartus (1 – su „Alytumi”, 3
– su „Radvi liškiu”, 2 – su „Kunigaikš-
čiais”).

11-ojo sezono bronziniais prizi -
ninkais tapo ČLKL debiutantė „M
Brothers” komanda. Rungtynėse dėl
trečiosios vietos ji rezultatu 68:61 įvei -
kė lygos senbuvę „Atleto” koman dą.
Šios komandos krepšininkai jau sep-
tynis sezonus iš eilės atkakliai siekia
ČLKL medalių, tačiau ir šiame sezone
jiems nepavyko įgyvendinti savo sva-
jonių.

Daugiausiai prie bronzinės per-
galės prisidėjo Tomas Rekstys – 27 taš-
kai, Derek Cziezak ir Tautvydas Kairys
– po 11. „Atleto” gretose pasi žymėjo
Eval das Jacunskas – 19, Vai dotas Ly-
deka – 13, Kąstytis Nor mantas – 10.

Antrosios pagal pajėgumą ČLKL
komandų grupės („B”) nugalėtojais
tapo bei „Iššūkio” taurę pirmąkart
lai  mėjo „Jaunimo” krepšininkai. Fi -
nale, vedami rezultatyviausio šio se zo -
no krepšininko (vid. 27 taškai per
rungtynes) Aurimo Matulevičiaus auk -
lėtiniai rezultatu 78:69 (10:21, 15:26,
26:13, 27:9) nugalėjo praėjusio sezono
ČLKL čempionus „Compass-Kuni-
gaikščių” krepšininkus.

Šiose rungtynėse jaunieji „Litua -
nicos” krepšinio akademijos krepši nin -
kai sukūrė mažą stebuklą: po dvie jų kė-
linių atsilikinėdami 22 taš kų persvara
(25:47) jie sugebėjo pa vyti nuvargu-
sius varžovus ir išplėšti neįtikėtiną per-
galę.

Šių rungtynių didvyriu tapo nau -
dingiausias „Iššūkio” taurės turnyro

žaidėjas Mantas Tamašauskis, kuris su-
rinko daugiau nei pusę visų ko mandos
pelnytų taškų – 40 (dvitaškiai – 9/12, tri-
taškiai – 6/13, baudos 4/6) ir didžia da-
limi lėmė komandos pergalę finale.

Be M. Tamašauskio „Iššūkio” tau -
rės laimėtojais tapo: Egidijus Berteška,
Tomas Zdanevičius, Vytau tas Želvys,
Laurynas Motužis, Karo lis Vaičius,
Justas Martinkus, Juozas Pranckevi-
čius, Tomas Leščinskas.

ČLKL „Iššūkio” taurės bronzi nius
apdovanojimus iškovojo Pane vėžio
„Lietkabelio” krepšininkai, ku rie ma-
žajame finale rezultatu 54:43 nugalėjo
„Lietavos” komandą.

Nugalėtojams daugiausiai taškų
pelnė du Pauliai: Zabilevičius – 18,
Nar butas – 10. „Lietavai” Mantas Stan -
kevičius įmetė 13 taškų.

Čikagiškis krepšininkas – 
geriausias krepšininkas tarp šešiolikmečių

„Jaunimas” iškovojo „Iššūkio” taurę

,,Jaunimo” krepšininkai kartu su savo treneriu bei rezultatyviausiu ČLKL krepšininku
Au  rimu Matulevičiumi (pirmas iš dešinės), iškovojo ,,Iššūkio” taurę.

,,Radviliškio” krepšininkai perrašė ČLKL istoriją – jie čempionais tapo ketvirtą kartą  per
11-a lygos gyvavimo sezonų.

Rapolas Ivanauskas geriausias Ilinojaus krepšininkas.
Keturių komandų ČLKL senjorų turnyro čempionais tapo ir šampane maudėsi Pasaulio
lietuvių centro  (PLC) krepšininkai
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TVF patvirtino 17 mlrd. dolerių pagalbą Ukrainai

New Yorkas (ELTA) – Tarptautinis
valiutos fondas (TVF) patvirtino 17,1
mlrd. JAV dolerių kreditą Ukrainai
siekiant padėti atgaivinti šalies eko-
nomiką.

Priimdamas pagalbą Kijevas įsi-
pareigojo imtis kai kurių priemonių –
mažinti biudžeto išlaidas, pereiti prie
plaukiojančio grivinos kurso, palaips-
niui mažinti subsidijas dujoms. Kredi-

tas bus išmokėtas dalimis per dvejus
metus. Artimiausiu metu Kijevas gaus
3,2 mlrd. JAV dolerių.

Paramos paketą turėjo patvirtinti
24 TVF tarybos nariai, įskaitant Rusi-
jos atstovą.

Ukraina taip pat turėtų sulaukti 15
mlrd. JAV dolerių vertės paramos iš Pa-
saulio banko, Europos Sąjungos, Ka-
nados ir Japonijos. 

Į Klaipėdą atplaukė NATO laivai

Rusijos kariniai mokymai – prie Baltijos šalių sienos

Jubiliejaus proga Banionį pagerbė V. Putinas

Sirija: išniekintos Maaloula bažnyčios

Vilnius (BNS) – Rusijos kariniai
sraigtasparniai pradėjo pratybas šiau-
rės vakarinėje šalies dalyje, pranešė Ru-
sijos vakarų karinės apygardos atstovas
pulkininkas Olegas Kočetkovas.

Paaštrėjus padėčiai Ukrainoje, Ru-
sijos Federacijos gynybos ministerijos
vadovas Sergejus Šoigu prakalbo apie
„precedento neturintį” JAV ir NATO
ginkluotųjų pajėgų aktyvumą prie Ru-
sijos sienų Rytų Europoje.

Rusijos ginkluotųjų pajėgų gene-
ralinio štabo viršininkas V. Gerasimo-

vas atkreipė JAV štabų vadų komiteto
vadovo Martin E. Dempsey dėmesį į pa-
didėjusį JAV lėktuvų ir karių skaičių
Baltijos šalyse ir Lenkijoje, taip pat Al-
janso laivus Juodojoje jūroje.

Pratybose dalyvaujantys ekipažai
turi atlikti navigacijos, pilotavimo tech-
nikos tobulinimo ir oro bei sausumos
taikinių paieškos ir tūpimo tam nepri-
taikytose aikštelėse užduotis. Moky-
muose taip pat dalyvauja transportiniai
desantiniai sraigtasparniai Mi-8MTV-
5 ir Mi-26T.

Damaskas (Bernardinai.lt) – Maaloula kaimas Sirijoje, esantis už 56 km
nuo Damasko, šiaurės rytų kryptimi, yra mažas, iki karo jame gyveno per du
tris tūkstančius gyventojų. Tačiau jis labai svarbus krikščionims, kurie šioje
vietoje gyvena daugybę šimtmečių. Maaloula kaime taip pat stovi du itin seni
vienuolynai, siekiantys pirmuosius krikščionybės amžius: Šv. Sergijaus ir Šv.
Teklės. Pirmasis priklauso melkitų graikų katalikų bendruomenei, o antrasis
– Antiochijos graikų ortodoksų bendruomenei. 

2013 m. gruodžio 3 d. islamistai jėga išsivedė 13 Šv. Teklės vienuolyno mo-
terų vienuolių. Neseniai jos buvo
iškeistos į tam tikrą skaičių Assa-
do režimo suimtų moterų belais-
vių, įtariamų pagalba sukilėliams.

Balandžio 15 d. Assado pajėgos
vėl perėmė Maaloula kontrolę ir iš-
vijo islamistų kovotojus. Kaimelį
aplankę žurnalistai užfiksavo van-
dalizmo aktus: vienuolynai ir se-
novinės bažnyčios buvo apgriauti
ir išniekinti. Jų kryžiai numušti,
daug senovinių ikonų, kurios to-
kios svarbios ortodoksų dvasin-
gumui, pavogtos arba tiesiog su-
daužytos, suteptos, be galo senas, iš
pagoniško į krikščionišką per-
dirbtas altorius perskeltas į dvi
dalis. Sienos išvarpytos kulkų ar
sprogmenų. 

Velykų sekmadienį Maaloula
kaimą aplankęs melkitų graikų
katalikų patriarchas Grigalius III
priminė 1946 metų Londono Char-
tiją, pasak kurios gyvenviečių ar is-
torinio paveldo naikinimas be jokio
karinio pateisinimo priklauso karo
nusikaltimų kategorijai.

Vilnius (,,Draugo” info) – Rusijos
prezidentas Vladimiras Putinas nu-
rodė garbės raštu apdovanoti 90-metį
švenčiantį Lietuvos aktorių Donatą
Banionį. Aktorius skatinamas „už
nuo pelnus humanitarinėje srityje”.

Rusijos ambasada Lietuvoje pra-
nešė, kad ambasadorius Aleksandras
Udalcovas aplankė aktorių namuose ir
įteikė jam sveikinimų raštus nuo V. Pu-
tino bei premjero Dmitrijaus Medve-
devo.

Anksčiau aktorius buvo apdova-
notas Rusijos Federacijos Draugystės
ordinu už nuopelnus vystant Rusijos
kino meną ir vaisingą veiklą stiprinant
tarptautinius kultūrinius ryšius (1999
m.), Rusijos Federacijos Garbės ordinu
už didelį indėlį vystant teatro ir kino

meną bei daugiametę kūrybinę veiklą
(2009 m.).

Lietuvoje šis apdovanojimas ver-
tinamas itin skirtingai. Kai kurie me-
nininkai pasmerkė  aktorių, teigdami,
jog priimdamas šį apdovanojimą, jis iš-
reiškė  savo paramą V. Putino vykdo-
mai agresijai prieš Ukrainą. 

Reikia priminti, kad prieš keletą
savaičių buvo pasmerktas dabar vie-
name Maskvos teatrų sėkmingai dir-
bantis tautietis Rimas Tuminas, mat jis
nepasmerkė savo teatro vadovo, kuris
drauge su 50 garsių Rusijos meninin-
kų pasirašė po peticija, remiančia Ru-
sijos prezidento vykdomą Krymo anek-
siją ir separatizmo kurstymą Ukrai-
noje. 

Kas antras lietuvis norėtų turėti du vaikus

Vilnius (BNS) – Noras turėti dau-
giau vaikų yra tiesiogiai proporcin-
gas šeimos, kurioje žmogus augo, dy-
džiui. Daugiausiai lietuvių, kurie augo
4 ir daugiau vaikų šeimoje, atsakė, jog
norėtų turėti tris ir daugiau vaikų (38
proc.), atitinkamai, vieną atžalą norėtų
turėti tie, kurie ir patys yra vienturčiai
(19 proc.). Tai parodė banko „Bigbank”
užsakymu tyrimų bendrovės „Vilmo-
rus” atlikta apklausa.

Pusė Lietuvos gyventojų, jei leistų
galimybės, norėtų auginti dvi atžalas, o
kas trečias (32 proc.) – 3 ir daugiau vai-
kų. Vos daugiau nei dešimtadalis lie-
tuvių atsakė, jog net turėdami visas ga-
limybes, rinktųsi nedidelę šeimą ir tu-
rėtų vieną vaiką. Nė vieno vaiko ne-
norėtų turėtų 6 proc. lietuvių.

„Nors situacija po truputį gerėja,
Lietuvoje didelės šeimos vis dar asoci-

juojasi su vargu ir nepritekliumi. Prie
tokio požiūrio veikiausiai prisidėjo ta-
rybiniais laikais formuota idėja, jog
ideali šeima – tai tėvai ir vienas ar dau-
gių daugiausiai du vaikai”, – sako Jur-
gita Pocienė, daugiavaikių šeimų aso-
ciacijos „MES” įkūrėja ir vadovė.

Anot jos, Lietuvoje daugiavaikėms
šeimoms trūksta ne tik visuomenės, bet
ir valdžios palaikymo – tiek dideliuose,
o ypatingai mažuose miesteliuose trūks-
ta infrastruktūros, renginių, skirtų
gausioms šeimoms. 

Tyrimo duomenys taip pat at-
skleidė, kad tris ir daugiau vaikų norėtų
turėti daugiau moterų nei vyrų, ati-
tinkamai – 36 proc. ir 27 proc. Labiau-
siai apie daugiavaikę šeimą svajoja 60-
69 metų sulaukę žmonės, didelės šeimos
mažiausiai nori jauniausi respondentai.

Kijevas veda derybas su separatistais

Rusija ruošė gyventojus diversijoms

Kijevas (Bernardinai.lt) – Rusijos
žvalgybos užverbuoti Ukrainos pilie-
čiai buvo ruošiami diversijoms kari-
nėje stovykloje prie Feodosijos, pra-
neša Ukrainos specialiosios tarnybos.

Šie duomenys gauti prisipažinus
keliems piliečiams, kurie buvo užver-
buoti kovo – balandžio mėnesiais ir
pra ėjo apmokymus jūros pėstininkų
apmokymų centre.

Ukrainos piliečiai, kurie stodavo

į neteisėtas karines grupuotes Ukrai-
nos teritorijoje, gaudavo po 100 grivi-
nų per parą, o tie, kurie jau buvo pa-
ruošti karinei tarnybai, kelis kartus
daugiau.

Taip pat pranešama, kad Ukrainos
specialiosios pajėgos trečiadienį Char-
kove sulaikė vieną iš aktyviausių te-
roristų, pogromų ir prorusiškų mi-
tingų organizatorių Jurijų Opuchtiną.  

Maskva (BNS) – Prorusiški sepa-
ratistai, kontroliuojantys Ukrainos
rytinį Slovjansko miestą, pradėjo de-
rybas su Kijevo vyriausybės pareigū-
nais dėl įkaitais laikomų Europos sau-
gumo ir bendradarbiavimo organiza-
cijos (ESBO) stebėtojų paleidimo mai-
nais į suimtų protestuotojų išlaisvi-
nimą, pranešė sukilėlių vadovas.

„Tie ESBO atstovai lieka Slov-
janske. Mes jiems užtikrinome pato-
gias sąlygas. Elgiamės su jais kaip su
draugais. Žinoma, jie nori grįžti namo,
ir mes jau dalyvaujame atitinkamose
derybose su Kijevo valdžia. Tikimės,
kad galėsime iškeisti juos į mūsų ak-
tyvistus, laikomus Kijevo”, –  sakė
Slo v jansko „liaudies meru” pasiskel-

bęs V. Ponomoriovas.
Pasak jo, prorusiški separatistai

taip pat laiko Slovjanske tris Ukrainos
saugumo tarnybos (SBU) specialiųjų
pajėgų dalinio „Alfa” narius.

„Jie jaučiasi normaliai. Mes taip
pat mėginsime juos iškeisti”, – sakė V.
Ponomoriovas.

Balandžio 25 d. nežinomi asmenys
Slovjansko prieigose sustabdė auto-
busą, vežusį ESBO stebėtojus, ir paly-
dėjo jį į miestą.

Tarp aštuonių pagrobtų ESBO
grupės narių buvo keturi ekspertai iš
Vokietijos ir po vieną iš Švedijos, Len-
kijos, Danijos bei Čekijos. Tos grupės
narys švedas, sergantis cukralige, vė-
liau buvo paleistas.

Klaipėda (ELTA) – Į Klaipė-
dą su planuotu vizitu ket-
virtadienio vakarą atplaukė
penki NATO laivai, priskirti
NATO nuolatinės pareng-
ties priešmininės kovos jū-
roje grupei 1 (SNMCMG1). 

Grupei vadovauja Nor-
vegijos karališkojo karo lai-
vyno komandoras Eirik Ot-
terbu. SNMCMG1 grupei
šiuo metu priskirti Norve-
gijos karališkojo karo lai-
vyno laivas ,,Valkyrien” (grupės vadovavimo laivas), Nyderlandų karališkojo karo laivy-
no minų medžiojimo laivas ,,Makkum”, Belgijos karo laivyno minų medžiojimo laivas ,,Bel-
lis”, Norvegijos karališkojo karo laivyno minų tralavimo laivas ,,Otra” ir Estijos karo laivyno
minų medžiojimo laivas ,,Admiral Cowan”. 

Būdami Baltijos jūros regione NATO junginio laivai dalyvaus intensyvioje jūrų ope-
racijų programoje, lankysis įvairiuose uostuose, dalyvaus gegužės mėnesį Latvijos or-
ganizuojamoje tarptautinėje sprogmenų neutralizavimo operacijoje ,,Atvira dvasia”.

Parengė Vitalius Zaikauskas

LIETUVA IR PASAULIS



Lietuviškų plokštelių katalogas „Co-
lumbia” 1932, kurį saugau savo archyve
– R. M. L.). 

Patikrinęs kitų anuometinių popu-
liarių estrados žvaigždžių, „Columbia”
firmos atlikėjų Danieliaus Dolskio bei
Antano Dvariono, „Odeon” bei „Bella-
cord” firmų atlikėjo Stepo Graužinio,
„Homocord” – Antaninos Dambraus-
kaitės, Viktoro Oranto, Antano Koms-
kio, Vlado Fedoto-Sipavičiaus, Stasio Pil-
kos, Jono Byros diskografijas, neradau
nė vienos plokštelės, kurioje atsispin-
dėtų motinos įvaizdis.

Taigi, galima  daryti išvadą, kad
estrados pradžioje lietuvė motina ne-
buvo apdainuojama, bet – esu tikras –
dauguma jų mėgo klausytis naujųjų
šlagerių ir pagal juos šokti. Tad, per-
frazuojant lietuviškosios estrados pra-
dininko, legendinio Danieliaus Dols-
kio 1931 metų fokstroto pavadinimą,
kviečiu „Mamyte, einam su manim pa-
šokti”, juk rytoj – Tavo diena!
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Mamyte, einam su manim pašokti…
Motinos įvaizdis lietuviškos estrados aušroje
RAIMUNDAS MARIUS LAPAS

Trečiajame XX a. dešimtmetyje
užgimusioje lietuviškoje estra-
doje – tango, fokstrotuose, val-

suose  vyravo meilės, jaunystės ir nu-
sivylimo temos. Bet šiandien, Motinos
dienos išvakarėse (kiekvieną gegužės
mėnesio pirmąjį sekmadienį ji šven-
čiama Lietuvoje bei kai kuriose kitose
Europos šalyse), siūlau kartu tango (ir
ne tik!) žingsniu paklajoti po trečiojo bei
ketvirtojo dešimtmečių ,,laikinąją sos-
tinę” Kauną, ieškant atsakymo į klau-
simą: ar buvo (ir koks) motinos įvaizdis
tarpukario Lietuvos estradoje, ar bent
kiek priartėta prie to šviesaus motinos
paveikslo, kuris sukurtas mūsų liaudies
dainose?

Estrados riteris Šabaniauskas
motinoms skyrė ir tango, ir valsų

Tai, ką mes šiandien suprantame
kaip populiariąją lietuvišką muziką,
arba Lietuvos estradą –
palyginus nesenas reiš-
kinys. Daugeliui skai-
tytojų jos pradžia asoci-
juojasi su tokiais daini-
ninkais ir muzikantais,
kaip Antanas Šaba-
niauskas, Antanas Dva-
rionas, Stepas Grauži-
nis, Danielius Dolskis,
Moišė Hofmekleris. 

Antanui Šabaniaus-
kui (1903 – 1987) popu-
liarumą atnešė įrašytos
plokštelės. Laisvu nuo
repeticijų metu jis dai-
navo Alfonso Mikulskio
vadovaujamame oktete.
1931  m. anglų kompa-
nija „Columbia” atvy-
ko į Kauną įrašyti kele-
tą šio kolektyvo atlie-
kamų dainų. Įrašų metu
pastebėję Šabaniauską,
kompanijos atstovai pa-
siūlė jam įrašyti keletą plokštelių.1933
m. gruodžio mėn. Londone „Columbia”
firmoje jis įrašė pirmąsias dvylika so-
linių plokštelių, į kurias pateko 24 po-
puliarūs šlageriai. Šabaniauskui akom-
panavo „Columbia” įrašų studijos or-
kestras. 1936 m. lapkričio mėn. Šaba-
niauskas vėl sugrįžo į Londoną ir įdai-
navo dar penkias plokšteles  ,,His mas-
ter’s voice” studijoje. Paskutines de-
šimt plokštelių su 20 populiarių šlagerių
ir vieną plokštelę su keturiomis liaudies
dainomis Antanas Šabaniauskas įrašė
1938 m. kovo mėnesį – vėlgi ,,Columbia”.

Viena iš Kauno klausytojų mėgiamų
Šabaniausko įdainuotų melodijų buvo
Motinai daina . Tai populiaraus kom-
pozitoriaus Zygmunt Białostocki (1897
– 1942?) tango. Šis Balstogėje gimęs žy-
das Varšuvoje pasižymėjo ne tik kaip
temperamentingas dirigentas, bet ir
kaip gabus pianistas. Jo tango Pieśń o
matce (žodžiai Tadeusz Žeromski ir Jer-
zy Wrzos) 1933 m. įdainavo Stefan Witas.
Šis šlageris tapo itin mėgiamas ir gau-
siai plokštelių parduotuvėse perkamas.
Žaibišku greitumu šis tango „užkrėtė”
ir Kauną, ir dar tais pačiais metais An-
tanas Šabaniauskas jį įrašė Londone, jau
minėtoje  „Columbia” studijoje. Lietu-
višką tekstą paruošė Vladas Misiūnas.
Apie šį literatą-vertėją biografinių duo-
menų iki šių dienų, deja, neišliko. Ži-
nome tik, kad Misiūnas artimai ben-
dravo su Moiše Hofmekleriu. Galbūt jis

buvo vienas iš „Metropolio” orkestran-
tų? 

Tais pačiais metais Šabaniauskas
įdainavo kitą plokštelę „Columbia” stu-
dijoje, kurioje jau ryškesnė motinos te-
matika. Pagal lietuvių liaudies dainą
Moišė Hofmekleris sukūrė valsą Siun-
tė mane motinėlė. Žodžiai – ne kieno kito,
o jau minėto Vlado Misiūno. Reikia at-
siminti, kad anuometiniame Kaune ne-
buvo specialių tekstų parengėjų-vertė-
jų. Apart Vlado Misiūno, šį darbą taipogi
atlikdavo Antanas Steponaitis, Adelė Le-
nartavičienė, Sakalauskas (greičiau-
siai Juozas Sakalauskas, „Marconi” ra-
dijo ir „Columbia” plokštelių generali-
nis atstovas Lietuvoje, prekiavęs Laisvės
al. 53), Feliksas Ramonaitis, Vytautas Bi-
čiūnas, Ričardas Mironas, Danielius
Dolskis, kiek rečiau – Leonardas Le-
chavičius, Bronys Raila, Stasys Sant-
varas, Stasys Pilka, Antanas Komskis.

Eldo Di Lazzaro (1902 – 1968) buvo ži-
nomas tarpukario italų pramoginės
muzikos kūrėjas. Jo Reginella campag-
nola  (JAV pavadintas The Woodpecker
Song)  išpopuliarino žymūs amerikie-
čiai, pramogų pasaulio grandai – or-
kestro vadovas Glenn Miller bei daini-
ninkas Frank Sinatra. Nenuostabu, kad
Antanas Šabaniauskas pamėgo Di Laz-
zaro tango kūrinius. Štai antrojo apsi-
lankymo metu Londone 1937-taisiais,
„Columbia” studijoje (kartu su Mano gi-
tara bei Sutemų daina) Antanas Šaba-

niauskas įrašė ir Di Lazzaro tan-
go Neliūdėk, motule. Deja, nepa-
vyko atskleisti originalaus šio
kūrinio pavadinimo, o  „Colum-
bia” plokštelės etiketėje nepažy-
mėta ir kas parengė lietuvišką
vertimą (pagal savitą stilių au-
torystę būčiau linkęs priskirti
Adelei Lenartavičienei – R. M. L.).

Būta ir lietuviškų
fokstrotų

Nė kiek mažiau už Šaba-
niauską populiarūs anuometi-
nėje Lietuvos estradoje ir radijuje
taipogi buvo „Linksmieji bro-
liai”. „Linksmieji broliai” dai-

navo Kaune 1926 – 1940 metais. Trupė
buvo prisiglaudusi prie Valstybinio te-
atro. Šiam kolektyvui vadovavo operos
solistas Jonas Byra, vėliau – mažosios
scenos dainininkas Stepas Graužinis.
Jie plačiai koncertavo Kaune bei pro-
vincijoje. Repertuarą sudarė humoris-
tinės dainos ir ironiški kupletai. Jų re-
pertuaras klausytojų buvo itin mėgia-
mas ir dažnai transliuojamas per Kau-
no radiją. ,,Linksmuosiuose broliuose”
trumpiau ar ilgiau reiškėsi Julius Durš-
liokas, Henrikas Kačinskas, Juozas Si-
paris, gi pagrindiniai atlikėjai buvo
Valstybės teatro aktoriai Viktoras Di-
neika ir Jurgis Petrauskas. Būtent pa-
starieji du „Linksmųjų brolių” vardu
įrašė pluoštą plokštelių „Columbia” fir-
moje.

1931 metais ,,Linksmieji broliai”
Viktoras Dineika ir Jurgis Petrauskas
tarp kitų kūrinių taipogi įrašė lietuvišką
fokstrotą Motule mano. Nors etiketėje
nepažymėta nei kompozitoriaus, nei
teksto autoriaus pavardė, Vilniuje gy-
venančio diskografijos, šelakinių plokš-
telių žinovo Algirdo Motiekos dėka su-
žinojau, kad fokstrotą sukūrė kompo-
zitorius Jurgis Karnavičius, o tekstas –
paties Viktoro Dineikos (tai, kad Kar-
navičius buvo ne tik Motule mano, bet ir
kitoje tos pačios „Columbia” DM 2004
plokštelės pusėje įrašyto lietuviško val-
so-bostono Vaikelis autorius, liudija

1933 m. reklaminiame lankstinuke minimas ne tik Antano Šabaniausko įdai-
nuotas tango Motinai daina, bet ir dvi neišlikusios jo plokštelės (DM 2075 Gal
šiandien / Pasakyk mieloji bei DM 2079 Saulės gėlė / Maudykimės)

Istoriniai eksponatai iš R. M. Lapo archyvo

Mažosios estrados riteris, užvaldęs tiek
mo tinėlių, tiek mergelių širdis – Antanas
Šabaniauskas (1903–1987).



112014 GEGUŽėS 3, ŠEŠTADIENISDRAUGAS

rodo ir yra užsilikusios tik jų valdy-
bos.306

Nors pasiuntinio tekste tiesiogiai
nekalbama apie tai, kad demokratiš -
kame Urugvajuje vis dar buvo galimas
organizuotas kairiųjų, net komunistų
veikimas (jis nurodo legaliai veikusios
Urugvajaus komunistų partijos Lietu-
vių sekciją), ta čiau toliaregiškai mini
visokių pakraipų lietuviškos veiklos
židinius. Jaučiame apgailestavimą,
kad komunistai kai kur stumia socia-
listus iš jų pozicijų kultūros ir visuo-
menės veikimo plotuose, kad katali-
kams ir tautininkams sekasi blogiau,
bet toks anuomet atrodė lietuviškasis
Urugvajus.

Montevidėjo priemiestis, nepaisant
visų sunkmečio išbandymų, vis tiek at-
ro dė geriausiai iš Pietų Amerikos lie-
tuviškųjų kolonijų gal dar ir dėl vieno,
anuomet labai ryškiai išsiskiriančio,
bruožo. Urugvajus buvo patraukli
emigracijos šalis Lietuvos žydams. Ir
dar. Urugvajuje Lietuvos piliečiai – žy-
dai ir lietuviai – jautė gal net daugiau
artu mo, negu kituose lietuvių pasaulio
pa kraščiuose. Itin glau džiai ta lietu-
viška ir litvakiška sąsaja mezgėsi dias-
poros kairiųjų pusėje. Bendri veiks-

mai, bendros socializmo idėjos ir re-
dakcijos – labai ryški kolonijos sa vybė.
Proleta rinio solidarumo įsitikinimai
savaip derino tautinės priklausomybės
ir socialinės lemties pojūčius. Kita ver-
tus, po visų XX a. tragedijų, niekas ne-
siims įrodinėti, kad ideolo ginio fronto
kairių pusėje nebuvo tokių radikalų,
kurie gal pasižymėjo antisemitizmu.
Lietuvos piliečių emigra cija į Urug-
vajų ir kitas Pietų Amerikos šalis savi-
tai keitė lietuvių ir žydų bendrapiliečių
santykius, vertė išei vius nuolat blaš-
kytis tarp svetimoje žemėje artimes-
niais tautie čiais atpažįstamų ir visiš-
kai atskiram gyvenimui pasiry žusių
gretų. Ši pilietinė emigrantų odisėjos
gija, lietuvių ir litvakų artumo, riboto
susitapatinimo ženklai dar geriau ma-
tėsi kitoje Pietų Atlanto pusėje – Pietų
Afrikos Sąjungoje.

Lietuvos diplomatinė tarnyba ir už
jos stovinti politinė valdžia labai ne-
vie nareikšmiškai matė žydus ben-
drame šalies emigrantų sraute. Žydai
kartu su lie tuviais vilko lagaminus
Santose ir Buenos Airėse, kraustėsi į
Montevidė ją. Vals tybės požiūriu jie
buvo tokie pat piliečiai ir jiems pri-
klausė vienodos konsulinės paslaugos.
Tačiau stebėda mi naujų kolonijų gy-
venimą atstovybės darbuotojai ne-
buvo nuoseklūs. Vienais atvejais jie
matė žydus ir jų orga nizacijas tarp sa-
viš kių, kitais – tartum jų nebūtų. Iš-
skyrus patį faktą, kad į Urugvajų va-
žiuoja daug Lietuvos žydų.

Kartais nutikdavo taip, kad atsto -
vybė įtraukdavo žydų išeivių organi-
zaciją į lietuvių diasporos socialinį
tinklą. Nuo ko priklausė toks at pa ži  ni -
mas? Labai aiš kiai sunku atsakyti į
tokį klausimą. Tačiau darytinos pa-
grįstos prielaidos, kad Lietuvos Res-
publikos raida nepriklausomybės
dvidešimtmečio pabaigoje jau bran -

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

Oficialiajai Lietuvos linijai palai -
kyti Montevidėjo centre ir Se-
roje veikė net dvi besipešančios

tautininkų sąjungos, pritraukusios po
pusšimtį akty vistų. Vei kė net iš Lietu-
vos atsivežtų idėjų gynimui Sąjungos
Vilniui atva duoti kuopelė. Nors viso-
kių tarpusavio santykių trikdžių būta
kaip ir kitose Pietų Amerikos šalyse,
tačiau jie nebu vo tokie fatališki ben-
druomenės gy venimui. Urugvajiečiai
lietuviai 4-ojo de šimtmečio viduryje
pajėgė susivienyti po Urugvajaus lie-
tuvių klubo vėliava. Jos taryba,
kaip ir trumpam viltis įžiebęs
analogas Buenos Airėse, buvo
su daroma iš visų lietuviškų or-
ganizacijų atstovų. Tai buvo
aukščiausias di asporos organi-
zacinio pajėgumo įro dymas.

Per trumpą pirmojo įsikū-
rimo dešimtmečio atkarpą
buvo bandyta leis ti arti dešim-
ties lietuviškų laikraš čių ir žur-
nalų. Lietuvos valdžią ir katali-
kiškų pažiūrų visuomenę erzi-
nusi Naujoji banga gyvavo 10
metų, trum pai ėjo J. Ka počiaus
redaguota Tri būna (5 nume-
riai) ir kairiosios krypties Lais-
voji Lietuva. Ne ką geriau se -
kėsi katalikų Tiesai ir Urugva-
jaus Aidui – jie taip pat užgeso po ke-
liolikos numerių.

Iš didesnės laiko perspektyvos ste-
bint Montevidėjo lietuvių kolonijos
žings nius, turime pripažinti, kad tai
buvo tipiška nedidelės imigrantų gru -
pės istorija, jos pradžios, pakilimo ir
nuovargio fazės.

1940 m. analizuodamas surinktus
anketų duomenis apie Urugvajaus lie -
tu vių organizacinę veiklą, Lietuvos at-
stovas dr. K. Graužinis iš tiesų pa -
lengvino istorikų darbą. Jo santūrios
frazės vaizdavo labai realistišką Urug-
vajaus lietuvių kolonijos gyvenimą:

Urugvajaus lietuvių organizacijų
esama tik Montevideo ir tik čia pasi -
reiškia visuomeninis veikimas. Kata-
likiškų organizacijų veikimas ten ap-
miręs, nes nėra lietuvio kunigo ir lau -
kiama, kada atvyks lietuvis kunigas
marijonas. Tautiškos ir katalikiškos
organizacijos, bendrai imant, menkai
veikia dar ir dėl to, kad yra pristeigta
per daug vienodų tikslų siekiančių
draugijų, kurios viso turi labai mažai
narių ir vegetuoja. Į Pasiuntinybės
prašymą užpildyti Ministerijos anketą,
tik da lis organizacijų teatsakė. (...) Kai
kurios organizacijos jokio veiko nepa-

KARKLO DIEGAS
lietuvių pasaulio istorija

EGIDIJUS ALEKSANDRAVIČIUS
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dino labiau integruotos politinės tautos
tapatybės požymių visumą. Kuo labiau
politinė tauta buvo suprantama kaip
piliečių bendruomenė, kur teisinis, o
ne genetinis kriterijus ima viršų, tuo
labiau įvairiakilmiai tautinių mažumų
žmonės buvo suprantami kaip lietu-
viai. Buvo ir priešinga tendencija, kuri
stipri no nacionalizmo epochai būdingą
etnolingvistinį vienos valstybės pilie -
čių dife rencijavimą, privilegijuojant ti-
tuliarinės tautybės – Lietuvoje lietuvių
padėtį. Ar Lietuvos žydai, litvakai yra

lietuviai? Vienais atvejais bū-
davo atsakoma, kad taip, kitais –
ne. 

Lietuvos diplomatų akira-
tyje šmė žuo jančiame margas-
palviame emigrantų būryje toks
atpažinimas, ko gero, priklausė
ir nuo pasiuntinio pasaulėžiū-
ros bei erudicijos. Elitarinio po-
būdžio išsilavinimo teisininkas
dr. K. Graužinis Buenos Airėse
matė saviš kius žydus. Jo 1940 m.
atsiųstoje atas kaitoje apie lietu-
vių organi zacijas Argen tinoje
rasime išskirtą Lietuvos žy dų
draugiją Argentinoje. Tai buvo
savišalpos organizacija, kuri su-
sikūrė 1938 m. ir turėjo subūrusi
124 narius. Pir mininkas Chac-

kelis (Ezeguiel) Joffe, valdybos nariai
Lazaras Stalevičius, Maušas Dobrans-
kis ir kiti jautė savo lietuviškas šaknis,
rodė nuolatinį do mėjimąsi Lietu vos rei-
kalais. Kaip ir Jungtinėse Amerikos
Valstijose II pa sau linio karo pradžioje
veikusi Lietuvos piliečių sąjunga ji nu-
stojo veikti tik atplaukus žinioms apie
žydus išti kusią tragediją senojoje tėvy-
nėje ir bendratautiečių lietuvių daly-
vavimo ho lokauste faktus.

Litvakų emigraciniai pasirinkimai,
juos ištikusių sunkumų įveikimas, ta-
paty bės permainos Pietų Amerikoje
nėra specialiai ištirti dalykai. Galima
tik nuspėti, kad jiems naujame konti-
nente prieš akis buvo nelygiavertė
kryžkelė: platesnis, istoriškai įprastas
kelias vedė prie bendros žydų diaspo-
ros, susiformuojančios iš skirtingų ša-
lių piliečių. Tačiau nebuvo paslaptis,
kad Vokietijos žydas neretai arogantiš-
kai žiūrėjo į išeivį iš Lietuvos. Antrasis
– siauresnis – kelias prilaikė arčiau tė-
vynainių lietuvių, su kuriais kartu
teko ragauti tos pačios emigrantų duo -
nos. Dar ir šiandien ne vienas Brazili-
jos lietuvis, paklaustas apie labiausiai
prasimušusius į naujosios tėvynės elitą
tėvynainius, paminėtų Klabinų šeimą –
kauniečius žydus, tapusius didžiais
Brazilijos pramonininkais.

Pietų Amerikos lietuvių kolonijų
staigus atsiradimas ir labai specialūs,
šian dien savotiškais tautiniais-socia -
liniais eksperimentais atrodantys Lie-
tuvos Vy riausybės veiksmai sukūrė
unikalią lietuvių pasaulio istorijos si-
tuaciją. Ji pasi baigė ne natūraliai, o dėl
Lietuvos okupacijos. Nutrūko sąmo-
ningas Lietuvos tautokūros visame pa-
saulyje darbas, kuriam Pirmosios Res-
publikos gyvavimo pabaigoje buvo su-
telktos žymios valdžios ir visuo me nės
pajėgos, išugdytas di delis jautrumas
pasaulio lietuviams, o pačioje protėvių
žemėje buvo jaučiama at  sa ko mybė už
visų bendrą likimą. Sovietų ir nacių
okupacijos sudaužė į šipu lius visas tas
svajones, ir šiandien mes jau nebega-
lime pasakyti, kaip būtų viskas susi-
klostę Brazilijoje, Argentinoje ir Urug-
vajuje, jei Lietuva nebūtų žlugusi pati.
Atėjo juodasis pusamžis, kur ne Lie-
tuva turėjo rūpintis išeivija, bet išei-
vija turėjo rūpintis Lietuvos likimu.

306. 1940 m. balandžio 15 d. K. Graužinio pra ne ši -
mas Lietuvos užsienio reikalų ministerijai. In: Lie tu -
vos Respublikos emigracijos politika 1920–1940 m.,
p. 218.
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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

Sudoku Nr. 76
Į tuščius langelius surašykite skaičius nuo 1 iki 9 taip, kad vie   no di

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

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

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

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

Chicago, iL
Tel. 708-422-8260 

dR. JoViTA KeReLiS
dR. dAiVA BidVA
DANTŲ GYDYTOJA

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

Tel. 708-598-8101

DANtŲ GYDYtojAi

dR. LinA PoŠKUS
Dantų gydytoja

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

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

DR. L. PETREIkIS
DANTŲ GYDYTOJA

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

Tel. 708-598-4055
Valandos susitarus

DR. AUŠRInĖ SChnEIDER
DANTŲ GYDYTOJA
Kalbame lietuviškai

10 S. 640 Kingery Highway
Willowbrook, IL 60527

Tel. 630-323-2245
Valandos susitarus

dR. dALiA e. CePeLĖ, ddS
Dantų gydytoja

10745 Winterset Dr.
Orland Park, IL 60467

708-873-9074
Valandos susitarus

dR. RAMUnĖ MACiJAUSKAS
Dantų gydytoja

9356 S. Roberts Road
Hickory Hills, IL

Tel. 708-598-2131
Valandos susitarus

DR. DALIA JODwALIS
Dantų gydytoja

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

Valandos susitarus

DR. gAILĖ V. ČERnIAUSkAS
DANTŲ GYDYTOJA

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

www.parkridgesmiles.com

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

PARDAVIMAS IR TAISYMAS
MIGLINAS TV

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

Century 21
Accent Realty

PASLAUGoS

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

Trumpiems apsistojimams 
išnuomojamas butas Vilniaus 

centre. Dėl informacijos 
skambinti Indrei, 

tel.: (630) 243-6435

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 pagyvenusių žmonių
priežiūros darbo su gyvenimu. Turi do-
kumentus, vairuoja, didelė darbo patir-
tis, geros rekomendacijos. 
Tel. 262-305-8533. 

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

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

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

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

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

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

� Moteris ieško senelių priežiūros darbo
su gyvenimu. Tel. 630-728-6728

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

� Moteris ieško slaugos ar vaikų prie-
žiūros, namų valymo ar aplinkos tvarky-
mo darbo pirmadieniais, antradieniais ar
ketvirtadieniais. Tel. 773-563-2813.

„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
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RENGINIŲ KALENDORIUS

2014 metai
Gegužė

Rytų pakrantė
 – Gegužės 7 d., trečiadienį: 7:30 val. v.,

Carnegie Hall Rochesterio filharmoninis or-
kestras atliks koncertinę operą ,,Marry
Mount”. Dirigentas Michael Christie. Ope-
roje dainuos ir Rochesteryje gyvenanti Ed-
vardo Gervicko lituanistinės mokyklos mu-
zikos mokytoja mecosopranas Miglė Žaliu-
kaitė.

– Gegužės 10 d., šeštadienį: 4 val. p. p.
Susivienijimo Lietuvių Amerikoje patalpose
vyks JAV LB New Yorko apygardos metinis
suvažiavimas.

– Gegužės 10–11 d., šeštadienį – sek-
madienį: nuo 11 val. r. iki 6 val. v. Cantons-
ville Armory vyks Baltimore lietuvių festiva-
lis, ,,Baltija prie įlankos!” Ateikite pa -
sidžiaugti lietuvišku maistu ir gėrimais, mu-
zika, tautiniais šokiais, menu ir rankdarbiais.
Suaugusiems – 5 dol., vaikai iki 12 metų įlei-
džiami nemokamai. Nemokomas automo-
bilių pastatymas.

 – Gegužės 11 d., sekmadienį: 2 val. p.
p., Socrates skulptūros parke Žilvinas Kem-
pinas atvers pasauliui savo naują skulptūrą
,,Kaliausė” (,,Scarecrow”). Minimali ir ste-
buklinga, skulptūra-instaliacija 250 pėdų il-
gio ir 13 pėdų aukščio. Ją bus galima pama-
tyti iki rugpjūčio 4 d.

– Gegužės 17 d., šeštadienį: Visi besi-
domintys išeivijos lietuvių moksliniu dar bu
kviečiami į JAV Lietuvių katalikų mokslo aka-
demijos (JAV LKMA) suvažiavimą  Putname,
Švč. M. Marijos Nekalto Prasidėjimo varg-
dienių seserų vienuolyne nuo 1 val. p. p. iki
5 val. p. p. Norintys kartu papietauti kvie-
čiami atvykti 12 val. p. p. Daugiau info:
www.lkma.org.

– Gegužės 18 d., sekmadienį: 10 val. r.
JE arkivyskupas Gintaras Grušas lankysis
New Yorko Apreiškimo parapijoje ir konce-
lebruos šv. Mišias bei suteiks Sutvir tinimo
sakramentą parapijos jaunuoliams. Po šv.
Mišių ruošiamos vaišės ir susitikimas su ar-
kivysk. Grušu. Dalyvaukime visi ir kvieskime
savo draugus!

– Gegužės 23 d., penktadienį: 8 val. v.
Bostono konservatorijos Theater Building,
Studio T-401 vyks JEMUR Piano Trio kon-
certas, kuriame smuiku grieš Eglė Jarkova.
Įėjimas nemokamas.

 – Gegužės 29 – birželio 1 d., ketvirta-
dienį – sekmadienį: Cherry Orchard festiva-
lyje (New York City Center) bus rodomas
Ru sijos valstybinio akademinio J. Vachtan-
govo teatro spektaklis ,,Eugenijus Onegi-
nas”, kurį režisavo Rimas Tuminas. Ketvir-
tadienį, penktadienį ir šeštadie nį spektakliai
prasideda 8 val. v., sek ma die nį 2 val. p. p.
Info: 212-581-1212. Adre sas: New York City
Center, 131 West 55th St., New York, NY.

Didieji ežerai (OH, MI, WI, IN) 
– Gegužės 17–18 d., šeštadienį – sek-

madienį: Jaunių sporto šventė įvairiuo se
miestuose arti Detroito. Susipažini mo va -
karas – šeštadienį Dievo Apvaizdos bažny-
čios parapijos salėje, 25335 West Nine Mile
Rd., Southfield, MI 48033-3933. Daugiau
info: http://salfass.org/jauniu-sporto-sven -
te-detroit/.

– Gegužės 18 d., sekmadienį: 1 val. p.
p., Clevelando Lietuvių namuose vyks An-
tano Smetonos 70-ųjų metų mirties minėji-
mas – paskaita ir paroda.

Čikaga (IL)
 – Gegužės 10 d., šeštadienį: Downers

Grove North gimnazijos teatre (4436 Main
Street, Downers Grove, IL) 4 val. p. p. ,,Gran-
dies” tautinių šokių ansamblio jubiliejinis
koncertas ,,Atverkim šokių kraičio skrynę”.
Informacija: grandiskoncertas2014@gmail
.com  arba tel. 630-296-0936 (Daiva).

– Švč. Mergelės Marijos Gimimo pa-
rapijoje, 4 val. p. p. vyks šv. Mišios, o po to
parapijos salėje 6 val. v. iškilmingas minėji-
mas, meninė programa, vakarienė ir pokylis
pažymėti 60 metų Lietuvos Šiaulių sąjungos
išeivijoje veikimą. Daugiau informacijos: Li-
nas Marganavičius, tel. 773-875-4532.

– Gegužės 31 – birželio 1, šeštadienį –
sekmadienį: Jaunimo centre JAV LB Krašto
valdybos archyvų komitetas kartu su Lietu-
vos Vyriausio archyvaro tarnyba ir Lituanis-
tikos tyrimo ir studijų centru (LTSC) organi-
zuoja dviejų dienų archyvų seminarą. Susi-
domėję prašomi kreiptis į JAV LB KV vice-
pirmininkę archyvų reikalams Dalę Lukienę
– dalelukas@verizon.net, tel. 301-598-6657.

.

Vakarai
– Gegužės 18 d., sekmadienį: 10 val. r.

Omaha Lietuvių Moterų Klubas švęs savo
40 metų jubiliejų Šv. Antano parapijos sa-
lėje. Klubas gerbs savo steigėjus, dabarti-
nius, buvusius bei mirusius narius.

Birželis
Rytų pakrantė

– Birželio 6 –7 d., penktadienį – šešta-
dienį: Rusijos valstybinio akademinio J.
Vachtangovo teatro spektaklis ,,Eugenijus
Oneginas”. Režisierius – Rimas Tuminas.
Spektakliai vyks 8 val. v. Cutler Majestic
Theatre, Emerson College, Boston, MA.

– Birželio 7 – 8 d., šeštadienį – sek-
madienį: Neringoje ruošiamas Talkos savait -
galis. Teirautis: Regina Kulbytė, regina@ne-
ringa.org, 978-582-5592. Adresas: Neringos
stovykla, 147 Neringa Road, Brattleboro,
VT.

– Birželio 14 – 15 d., šeštadienį – sek-
madienį: ,,Paslapčių ieškonė”. Praside da bir-
želio 14 d. 1 val. p. p. Catholic Uni ver sity
Caldwell Auditorium, 620 Michigan Ave.
N.E., Washington DC, 20064. Teirautis: Do -
na tas Ramanauskas, donatasramanaus-
kas@rocketmail.com.

– Birželio 28 – liepos 2 d., šeštadienį –
trečiadienį: Neringos stovykla šeimoms su
jaunesniais vaikais vyks anglų kalba. Dau-
giau informacijos: http://www.neringa.

o r g / e n _ c a m p _ h e r i t a g e _ f a m i l y .
html#sthash.AEYtRiPZ.dpuf. Info: Regina
Kulbyte, regina@neringa.org, 978-582-
5592. Adresas:147 Neringa Road, Brattle-
boro, VT.

Didieji ežerai (OH, MI, WI, IN)
– Birželio 7 – 14 d., nuo šeštadienio iki

šeštadienio: Moterų klubo ,,Alatė ja”stovykla
Dainavoje.

– Birželio 14 d., šeštadienį: prasideda
Detroito skautų, Baltijos ir Gabijos Tuntų
stovykla, kuri vyks iki birželio 21 d. Daugiau
informacijos: Darius Rudis. Adresas: Daina-
vos stovykla, 15100 Austin Rd, Manchester,
MI.

– Birželio 22 d., sekmadienį: prasi-
deda Sendraugių ateitininkų stovykla–2:
,,Mūsų dienos kaip šventė”, kuri vyks iki bir-
želio 28 d. ALRKF stovyklavietėje Dainavoje,
Manchester, MI. Registracijos anketų tei-
rautis el. paštu: sendraugiai2 @gmail. com.  

– Birželio 28 d., šeštadienį: prasideda
Jaunųjų Ateitininkų stovykla Dainavoje, kuri
vyks iki trečiadienio, liepos 9 d. Daugiau in-
formacijos: Laima Aleksienė.  

Čikaga (IL)
– Birželio 1 d., sekmadienį: 10:30 val.

r. PLC didžiojoje salėje ateitininkai rengia
,,Šeimos šventę”. Vyks iškilmingas posėdis
su įžodžiais. 

– Ateitininkų namų gegužinė (1380
Castlewood Dr. Lemont, IL). Muzika, loterija
ir gera nuotaika. Pradžia – 12 val. p. p. Visi
kviečiami.

– Birželio 8 d., sekmadienį: 12 val. p. p.
PLC kieme – Lemonto Lietuvių Bendruome-
nės piknikas.

Vakarai
– Birželio 7 d., šeštadienį: 7 val. v. vyks

Bardų festivalis Agua Dulce miestelyje (LA,
CA). Dalyvaus ,,Aktorių trio” (N. Malūnavi-
čiūtė, K. Smoriginas, O. Ditkovskis); ,,Iš Rytų
šalelės”; ,,Gaja” (smuikininkė Alicia Spillias);
Aura Baltrušaitis (gitara); Renata Ciuzausk-
Markley (programos vedėja ir poezijos skai-
tovė).

– Birželio 8 d., sekmadienį: Visi kvie-
čiami atvykti Jaunimo šventę šv. Kazimiero
parapijos salėje (LA, CA) ir kartu atšvęsti ,,LB
Spindulio 65” metų jubiliejų! Pradžia 12:45
val. p. p. Taip pat laukiame  visų buvusių na-
rių, vaidintojų, šokėjų, dainininkų, draugų ir
rėmėjų. 

– Birželio 15 d., sekmadienį: nuo 10

val. r iki 4:30 val. p. p. Kennedy Grove Rec -
reation Area San Francisco lietuviai organi-
zuoja Baltikos pikniką. Bus alaus, keptos
kiaulienos ir dešrų, bet prašome atsinešti ir
savo pagaminto lietuviško mais to. Bus ren-
kami geriausi rūgštūs kopūstai ir bulvių miš-
rainė. Apsirenkite lietuviškomis spalvomis.
Auka suaugusiems – 10 dol. Mašinų pasta-
tymas – 5 dol.

Rugpjūtis 
Didieji ežerai (OH, MI, WI, IN)

– Rugpjūčio 14 – 17 d., ketvirtadienį –
sekmadienį: Dainavos stovykloje vyks Dainų
šventės mokytojų seminaras. Adresas:
15100 Austin Rd, Manchester, MI.

Čikaga (IL)
Rugpjūčio 23 d., šeštadienį: Balzeko

muziejuje atsidarys paroda apie Baltijos ša-
lių išvietintus žmones (,,Displaced Per-
sons” arba ,,DPs”). Paroda pažymi 70 metų
nuo masinio pasitraukimo į vakarus iš Bal-
tijos šalių.

Rugsėjis
Čikaga (IL)

– Rugsėjo 7 d., sekmadienį: 11 val. r.
šv. Mišiomis Švč. Mergelės Marijos Gimimo
bažnyčioje Marquette Parke (6812 S. Wash-
tenaw Ave., Chicago, Il, 60629) prasidės Ši-
luvos atlaidai. Savaitės dienomis šv. Mišios
bus aukojamos 10 val. r. Atlaidus užbaigsi me
rugsėjo 14 d., sekmadienį, su iškilminga pro-
cesija ir Mišiomis. Po to parapijos salėje vyks
metinis pokylis. 

Spalis 
Čikaga (IL)

– Spalio 10 –12 d., penktadienį – sek-
madienį: Jaunimo centre, 5620 S. Claremont
Ave., Chicago, IL, vyks tryliktasis lietuvių te-
atro festivalis.  Paraiškas siųsti elektroniniu
paš tu JAV LB Kultūros tarybai: lb.kultu -
ra@gmail.com. 

Lapkritis
Čikaga (IL)

– Lapkričio 8 d., šeštadienį: 6 val. v.
tradicinis Lietuvių Fondo rudens pokylis Pa-
saulio lietuvių centre, 14911 127th St., Le-
mont, IL. Teirautis: admin@ lithfund. org,
 630-257-1616. 

Gruodis
Čikaga (IL)

– Gruodžio 6 – 7 d., šeštadienį – sek-
madienį: tradicinė kalėdinė mugė Pasaulio
lietuvių centre. Daugiau info: Elyte Reklaitis,
reklaitis@lcenter.org. Adresas: 14911 127th
St., Lemont, IL.

•••

Sekmadieniais: PLC, Lemont, IL, 101-ame
kambaryje vyksta Al-Anon šeimos grupės
,,Šviesa” su sirin ki mai. Pradžia 7:15 val. v. Dau-
giau infor ma ci jos tel. 630-267-7065.

Jeigu norite, kad Jūsų žinutė pa tektų į
,,Renginių kalendorių”, informaciją siųskite
redakcijai ad resu 4545 W. 63rd Street, Chi -
cago, IL 60629 arba el. paštu: redakcija@
drau gas.org. 

http://draugokalendorius.org
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D R A U G O
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4545 WEST 63rd STREET • CHICAGO IL 60629 • Tel.: 773-585-9500

Virgis Smilgys, gyvenantis Orland Park, IL, pratęsė metinę
„Draugo” prenumeratą ir paaukojo 50 dol. Nuoširdi padėka už paramą.

Elena Jasinevičienė, gyvenanti Darien, IL, kartu su metinės „Drau -
go” prenumeratos mokesčiu atsiuntė 50 dol. Nuoširdžiai dėkojame už su -
teiktą finansinę paramą.

Aldona R. Chesna, gyvenanti Fond Du Lac, WI, pratęsė metinę
„Draugo” prenumeratą ir paaukojo 50 dol. Labai Jums ačiū už paramą.

Genovaitė Miglinienė, gyve nan ti Chicago, IL, kartu su metinės
„Draugo” prenumeratos mokesčiu atsiuntė 50 dol. Nuoširdžiausius  padė-
kos žodžius skiriame Jums.

Viktoras A. Kuraitis, gyvenantis Mokena, IL, pratęsė metinę
„Draugo” prenumeratą ir paaukojo 50 dol. Labai ačiū, nes Jūsų dėka lie-
tuviškas žodis dar ilgai skambės tarp mūsų.

• Patogioje vietoje tarp Čikagos ir Lemonto
• 10 minučių nuo Šv. Kazimiero lietuvių kapinių

11028 S. Southwest Hwy.
Palos Hills, illinois

(708) 974-4410

Palos-Gaidas
FUNERAL HOME

PeTKUS & Son
FUneRAL diReCToRS 

SUMMIT, 7300 W. ARCHER AVE. 

CiCeRo, 5940 W. 35 ST.

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

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

naujas mėnesinis laikraštis

angliškai skaitantiems

Prenumeruokite sau,

savo vaikams, 

draugams, vaikaičiams! 

TIK

$35
pirmiems
metams

www.draugas.org/mirties.html

Su 1,000 dolerių:
Algis ir dr. Teresė Kazlauskai,

Or land Park, IL, garbės nariai, iš
viso 8,105 dol.

Su 200 dolerių:
Marija Remienė, Westchester, IL,

garbės narė, iš viso 7,950 dol.

Su 100 dolerių:
Aleksas ir dr. Danguolė Vitkai,

Pa los Heights, IL, garbės nariai iš
vi so 2,900 dol.

Remigijus ir Danutė Belžinskai,
Kirkland, OH, iš viso 625 dol.

Rimas ir dr. Pranė Domanskiai,
Western Springs, IL, iš viso 575 dol.

Su 50 dolerių:
Eugenija Kolupailaitė, Chicago,

IL, garbės narė, iš viso 1,225 dol.
Henrikas ir Ilona Lauciai, Union

Pier, MI, garbės nariai, iš viso 1,140
dol.

Aldona Dabrila, Dorchester, MA,
iš viso 100 dol.

Su 15 – 10 dolerių:
Eugenijus ir Regina Žiūriai,

Wether sfield,  CT, iš viso 110 dol.
Kazys ir Liolė Kizlauskai, W.

Bloomfield, MI,  iš viso 135 dol.

Visiems aukotojams Draugo
fondo taryba nuoširdžiai dėkoja

A † A
EGLEI GERMANIENEI

mirus, nuoširdžiai užjaučiame motiną dr. VIDĄ TU -
MA SONIENĘ, vyrą KĘSTUTĮ, brolį RIMĄ ir seserį
SAULĘ su šeimomis ir kartu liūdime.

Dalia Bobelienė
Aldona Grinienė

Jadvyga Giedraitienė
dr. Adolfas ir Algė Šležai

A † A
ADOLFUI RUIBIUI

mirus, reiškiame gilią užuojautą jo žmonai, dr. ALI-
CIJAI RUIBIENEI, šeimai ir artimiesiems bei kartu
liūdime.

Lietuvių dantų gydytojų sąjunga Čikagoje

Draugo fondo pavasario vajus  
eina į pabaigą

Su birželio mėnesio pabaiga bai giasi ir 2014 m. DF pavasario vajus. 
Nepavyko sutelkti tiek įnašų, kiek ankstesniais pavasario vajais. Aukotojų
sąrašai gan trumpi ir aukotos sumos mažesnės. Kai kurie ,,Drau go” skaityto-
jai  aukas siunčia ,,Draugo” administracijai. Ačiū  jiems. Skirtumas tik toks,
kad, aukojant Draugo fondui ir lėšas investuojant, gaunamas 5–9 nuošimčių
pelnas. Juo yra  remiama ,,Draugo”  leidyba, nepanaudojant įnašo, kuris ir
toliau augina pagrindinį Draugo fon do kapitalą. Augant DF kapitalui, didėja
palūkanos, kurios skiriamos ,,Draugo” leidybai. 

Vasara, su visais savo malonumais, yra atostogų metas. Draugo fondas
atostogų neturi ir  vasarą  gautos aukos Draugo fondui bus mielai  prii ma mos.

Su šlapdribomis, pirmąja perkū nija, žaibais ir viesulais, su šarmotais
rytais paštas atnešė Draugo fondui naujų laukiamų įnašų.

Marija Remienė
Draugo fondo tarybos pirmininkė

Pavasario įnašai Draugo fonde

Vardas, pavardė _______________________________________________

Adresas _____________________________________________________

Miestas, Valstija Zip ____________________________________________________

El. paštas ____________________________________________________________

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

� Gegužės 4 d., sekmadienį, 4 val. p. p. Šv.
Petro Episkopalų bažnyčioje (500 South
Country Road, Bay Shore, NY 11706) vyks
vargonininko Virginijaus Barkausko koncertas.
Ši bažnyčia didžiuojasi vienais geriausių var-
gonų Long Islande. Atvykite! 

� Brighton Parko Švč. Mergelės Marijos Ne-
kalto Prasidėjimo bažnyčioje (2745 W. 44th
St., Chicago, IL) šį sekmadienį, gegužės 4 d.,
10 val. r. švęsime Motinos dieną  ir paminė-
sime 81-ąsias S. Dariaus ir S. Girėno išleis-
tuvių iš Čikagos metines.  Eucharistijos šven-
timą atnašaus kun. Jaunius Kelpšas. Giedos
solistas Algimantas Barniškis ir parapijos
choras. 15 min. prieš šv. Mišias sukalbė-
sime Švč. Mergelės Marijos litaniją. Po pa-
maldų parapijos salėje Brighton Parko Lietu-
vių Bendruomenės valdyba ruošia pietus ir

meninę programą. Dalyvaus lakūnas Juozas
Maleckis ir poetė Vilija Vakarytė.  

� JAV LB Lemonto apylinkės Socialinių rei-
kalų skyrius trečiadienį, gegužės 7 d., 1 val.
p. p. kviečia visus į PLC Lemonte skaityklą,
kur matysite filmuotą medžiagą (surinktą iš
įvairių šaltinių) apie Lietuvą okupacijų metais.

� Pietvakarių Floridos Lietuvių Bendruo-
menės valdyba kviečia visus susitikti gegužės
11 d. 4 val. p. p. adresu 8869 Danforth La-
kes BLV, Fort Myers, FL 33912. Išklausysime
bendruomenės pirmininko D. Asanavičiaus
ataskaitinį pranešimą apie praėjusių metų
veiklą, I. Asanavičienės finansų ataskaitą. Ta
pačia proga atšvęsime Motinos dieną. Mais-
tas, gėrimai ir įėjimas nemokamas. Kvie-
čiame visus ateiti su gera nuotaika. 

„Saulutė”, Lietuvos vaikų globos būrelis dėkoja už aukas padėti vargingai gyve-
nantiems vaikams ir studentams Lietuvoje. Aukojo: Bene diktas ir Gražina Mačiuikos
$100 a. a. Vytauto Černiaus atminimui; Jur gita Gvidienė $50 a. a. Maros Jur cie nės
atminimui; Birutė Lukšas $360 berniukui metinė parama. Labai ačiū. „Saulutė”
(„Sunlight orphan Aid”), 414 Freehauf St., Lemont, iL 60439, tel. (630) 243-7275,
el. paštas: indretijunelis@sbcglobal.net

A. a. Vytauto Černiaus atmini mą pagerbiant, jo žmona Marija Černienė įteikė
„Saulutei” $790, ku riuos suaukojo E. M. Vasiliauskai; D. P. Bielskai, L. Juzėnienė, L.
Maska liūnas, D. Urbutienė, I. Boreisha, J. M. Pileckiai, R.  Sabaliūnas, L. D. Šle niai, A. R.
Marchertai, K. D. Ječiai, A. V. Marchertai, J. Gvidienė, G. Treš kienė, A. M. Lauraičiai, D. I.
Tijū nėliai, I. Galinienė, R. D. Povilaičiai. „Saulutė” dėkoja už aukas ir reiškia nuoširdžią
užuojautą a. a. Vytauto Černiaus šeimai bei artimiesiems.

Balandžio 25 d. Lietuvos konsulate Palm Beach Apylinkės valdyba surengė buvusios JAV
ambasadorės Lietuvoje Anne Derse susitikimą su lietuvių bendruomene. Renginyje taip
pat dalyvavo garbės konsulas Palm Beach Stanley Balzekas Jr. ir generalinio konsulo New
Yorke sekretorė Laura Žiliajavaitė. 

Renginys tradiciškai prasidėjo abiejų šalių, Amerikos ir Lietuvos himnais. Gausiai susi-
rinkusius svečius sveikino JAV LB Palm Beach pirmininkė Jolita Dromantaitė, pasidžiaugusi
aktyvia veikla, renginiais bei kasmet po truputį didėjančia lietuvių šeštadienine mokykla
„Saulėtas krantas”. Generalinio konsulo New Yorke, Valdemaro Sarapino sveikinimo kalbą
perskaitė jo sekretorė Laura Žiliajavaitė. 

Buvusi JAV ambasadorė Lietuvoje Anne Derse kalbėjo apie šiandienos Amerikos ir
Lietuvos tarpusavio santykius, pabrėždama, kad Lietuva yra stipri ir svarbi Jungtinių Valstijų
ir NATO partnerė, taip pat aptarė šalies sėkmingą ekonomikos augimą, pasiekimus kultūros
programose.  Aptartas ir šalies saugumas realios grėsmės iš Rytų atveju, Ukrainos ir Rusijos
konflikto fone. 

JAV bendrovė ,,Hammontree & Associates” atidarė savo atstovybę Vilniuje. Bendrovės
prezidentas Charles Hammontree, lydimas LR garbės generalinės konsulės Ingridos
Bublienės, taip pat susitiko su Klaipėdos uosto vadovybe.

Vidmanto Paukštės nuotraukoje (iš kairės): LR garbės generalinė konsulė Ingrida
Bublienė, ,,Hammontree & Associates International” prezidentė Vilniuje dr. Jūratė Virkutytė,
Klaipėdos uosto direktorius Arvydas Vaitkus, ,,Hammontree & Associates”, Canton   Ohio,
prezidentas Charles Hammontree ir Klaipėdos uosto infrastruktūros direktorius Algirdas
Kamarauskas.

Stanley Balzekas, Jr., Anne Derse ir Fausta Maass Michael Mass nuotr.


