
NATO Parlamentinės Asamblėjos pavasario sesijos dalyviai apžiūrėjo parodą, skirtą įvykiams Kijeve paminėti. Antras iš dešinės
NATO PA pirmininkas Hugh Bayley. Martyno Ambrazo (ELTA) nuotr.

Viso pasaulio saugumas aptartas Lietuvoje
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Gražių darbų 
įvertinimas  – 4 psl.

Vasaros šventės ir 
savanoriai – 6 psl.

Kas sutrumpina man laiką? Darbas. O kas neapsakomai jį prailgina? Tinginystė. – J. W. Goethe

Gegužės 30 d. – birželio 1 d. Lie tuvos Respubli-
kos Seime įvyko NATO Parlamentinės Asamblėjos
(NATO PA) pavasario sesija. Rengi ny je dalyvavo per
600 dalyvių – parlamentarų iš 28 NATO valstybių na-
rių, NATO PA narių, regioninių part ne rių, delegacijų
iš Europos Parla men to, įvairių tarptautinių organi-
zacijų atstovų.

NATO PA plenariniame posėdį pradėjo ir jos da-
lyvius pasveikino Sei mo pirmininkė Loreta Grauži-
nie nė, ministras pirmininkas Algirdas Butkevičius,
NATO PA pirmininkas Hugh Bayley, NATO generali-

nis sek retorius ir Šiaurės Atlanto Tary bos pirminin-
kas Anders Fogh Ras mus sen, Ukrainos nacionalinio
sau gumo ir gynybos tarybos sekretorius  And rijus
Pa rubijus, kiti politikai. 

Asamblėjos sesijos Vilniuje metu buvo svarstomi
trys dokumentų projektai: deklaracija dėl NATO plėt-
ros, deklaracija dėl paramos Ukrainai ir deklaracija
dėl transatlantinių santykių. Tačiau viena pagrindi-
nių NATO PA temų  –  buvo situacija Uk rai noje ir dėl
to pasikeitusi saugumo architektūra Europoje bei pa-
saulyje. – 3 psl.

Bendros pastangos išsaugoti tautos paveldą
Archyvų seminaras Čikagoje sukvietė  išeivijos ir Lietuvos archyvarus

Praėjusį savaitgalį, gegužės 31 – birželio 1 d. Jauni mo
centre  įvyko Archyvų seminaras. Tai išeivijos lietuvių
organizacijų ir Lietuvos institucijų bendras mokomasis
seminaras, skirtas pasidalinti patirtimi su bendramin-
čiais, kaip geriausia telkti ir tausoti mūsų tautos archy-
vinį paveldą. Seminaro pagrindinis organizatorius JAV
Lietuvių Bendruomenės Krašto valdybos Archyvų rei-
kalų komitetas. Seminaras vyko Lituanistikos tyrimo ir

studijų centre (LTSC), kurio  archyvai yra saugomi Jau-
nimo centre Čikagoje. Į Archyvų seminarą atvyko Lietu-
vos vyriausiojo archyvaro tarnybos ir Lietuvos Centrinio
valstybės archyvo bei jų padalinių archyvarai, archyvų ir
muziejų direktoriai. Seminare dalyvavo išeivijos archyvų
atstovai iš Bostono, Clevelando, Toronto, Putnamo (CT) ir
Čikagos. 

,,Draugo” info 

Seminaro dalyviai.  Jono Kuprio nuotr.
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Buvo laikai, kada lietuviškų
mais to produktų Amerikoje nie-
kas ne žinojo, tapatino su ru-

siškais, o ir pa čius lietuvius vadino ru-
sais. Su me tais laikai keitėsi, ir šian-
dien dau gelis jau nebepainioja, o daž-
nai prašo būtent lietuviškų duonos,
agurkų ar sūrio. Savaime tai neatėjo,
reikėjo il gų sunkaus darbo metų, ban-
dant į JAV rinką įstumti tai, kas pen-
kis dešimtmečius buvo siekta ištrinti
iš pa saulio atminties ir sąmonės. Vie-
 nas iš tokių darbo žingsnių yra dalyva -
vimas didelėse parodose, kur lan kosi
tūkstančiai lankytojų, kurie gali ne tik
pamatyti, bet ir paragauti lie tuviškų
maisto produktų. 

Gegužės mėnesį Čikagos McCor-
 mick Place parodų rūmuose vyko Na-
 cionalinės restoranų asociacijos paro -
da, kur net septynių Lietuvos įmo nių
produkciją pristatė kompanija ,,Food
Depot International”.  

Didžiausiame pasaulyje kasmeti-
 niame restoranų, maisto pramonės
bei viešbučių profesionalų susibū rime,
kuriame dalyvauja daugiau nei 2 tūks-
tančiai įmonių bei apsilanko per 65
tūkstančius lankytojų iš daugiau nei
100 pasaulio šalių, savo produkciją tu-
rėjo galimybės pristatyti Lietuvos įmo-
nės „Vilniaus duona”, ,,Vilniaus deg-

Tai yra prieš dešimtį metų, mi nint
Tarptautinę šeimos dieną skelbtas
šūkis. Šįmet ši diena buvo gegu žės

15 d. Šeimos diena Jungtinių Tau tų orga-
nizacijos sprendimu minima nuo  1994 m.
Daugumai žmonių šeima yra saugumo ir
laimės vieta, kur visi išmoksta sutartinai
gyventi. Nepai sant greitų socialinių po-
kyčių, šeima yra kiekvienos visuomenės
pastovumo centras. Kiekvienoje kultūro-
je šei ma yra patikimiausia solidarumo forma, ga-
rantuojanti visuomenės iš li kimą.  

Tėvo diena švenčiama daugelyje pasaulio kraš-
tų, bet ne tą pačią dieną.  Lietuvoje ji yra švenčiama
pirmąjį bir želio mėnesio sekmadienį. Šįmet ji išpuola
birželio 1 d. JAV Tėvo dienai skiriamas trečiasis bir-
želio mėn. sekmadienis, šįmet – birželio 15 d.  Skir-
 tingomis dienomis minima ir Moti nos diena. Lie-
tuvoje – pirmąjį gegu žės mėnesio sekmadienį, o JAV
– antrąjį to paties mėnesio sekmadienį. Tikiu, kad
„Draugo” skaitytojai prisi minė Motinos dieną ir ne-
užmirš Tėvo dienos.  Sveikinimai visiems tėvams!

Jau kuris laikas man ramybės ne duoda Motinos
ir Tėvų dienų at skyrimas. Kaimo logika vadovau-
jantis turėtų būti viena Tėvų diena.  Kur yra tėvai,
daž niausia būna ir vaikų. Juos visus apjungti, pri-
siminti ir pa gerbti tinkamiausia būtų Šeimos diena.
Apie minėtą Jungtinių Tautų Šeimos dieną dar ma-
žai kas žino. O pati šeimos sąvoka ir samprata pama -
žu menkėja ar net nyksta. Neat sitik ti nai, stengian-
tis tam užbėgti už akių, praėjusių metų pabaigoje 2014
metai buvo paskelbti Šeimos metais. Vy tau to Ker-
sansko teigimu (www.ap zvalga.eu), ši žinia būtų
įpras ta, juk Ka talikų Bažnyčia kiek vienais metais
skiria dėmesį rūpi miems klausimams. Skirtumas tik
toks, kad Šeimos metai buvo paskelbti ne vien katali -
kų, bet ir kitų aštuonių Lie tuvoje vei kiančių krikš-
čioniškų bendruome nių nutarimu. Kitas mo ty vas to-
kiems metams yra noras su stabdyti įvairius ban-
dymus pakeisti šeimos sampratą. Norėčiau pri-
minti to memorandumo tekstą. Jį jau anks čiau ma-
čiusiems, gera proga apie keliamas mintis vėl pa-
mąstyti.

Mes, krikščionių Bažnyčių Lietu voje vadovai,
suprasdami prigimtinę ir kartu krikščionišką šeimos
vertę ir svarbą žmogaus bei visuomenės gyve nime, 2014
metus skelbiame Šei mos me tais. Norime išsakyti ir pa-
liu dyti mūsų tvirtą įsitikinimą, kad gy vybė, lytišku-
mas, santuoka ir šeima yra pamatinės žmonių ben-
druome nės vertybės. Labai džiugu, kad dauguma Lie-
 tuvos žmonių, ypač jaunimas, su pranta, kad šeima,
laimė ir gyvenimo prasmė yra artimai tarp sa vęs su-
siję. Jauni žmonės visada svajoja sukurti laimingą šei-
mą.

Mūsų gili pagarba šeimoms, ku rių sutuoktinius
vienija ištikima ir atsidavusi tarpusavio meilė, o vai-
kai, taip pat įvaikinti, auga patirdami tė vų meilę ir
jaukią šeimos židinio ši lumą. Dėkojame tėvams, kad
būdami sąmoningi krikščionys, Jėzaus Evan gelijos tie-
są ir didįjį Dievo ir arti mo meilės įsakymą, kaip bran-
gų perlą, per duoda savo vaikams. Reiš kiame krikš-
čionišką artumą šei moms, patiriančioms įvairius
sunkumus, nepriteklius, išgyvenančioms skaudžius iš-
ban dymus ir nelaimes. Kiekvieno žmogaus, o ypač
krikščionio svarbi parei ga nelikti abejingu, turėti jaut-
rią ar timui širdį, rūpintis bendruoju gėriu, siekti so-
cialinio tei singumo. Stipri nan čiu Dievo žodžiu ir
žmo gišku solidarumu kančioje no rime būti su tais, ku-
rie išgyvena sky rybų skausmą.

Drauge skelbdami Šeimos metus, siekiame at-
kreipti visuomenės dėme sį į grėsmes ir iššūkius šeimai:
visa tai, kas nukreipta prieš prigimtinį žmogaus ly-
tiškumą ir jo vertę, vyro ir moters santuoką, šeimos ver-
tybes, žmogaus gyvybę ir teisę gimti, pri gimtinę tėvų
teisę auklėti vaikus pa gal savo krikščioniškus įsiti-
kinimus. Tikėdami paties Kūrėjo žmogui su teik tu kil-

numu, kviečiame visus  drą siai kurti gy vy-
 bės kultūrą, drauge su kitais aktyviai sau-
gojant ir ginant prigimtines šeimos verty-
bes. 

Komentuodamas šį memorandu mą
Lietuvos Vyskupų konferencijos pirmi-
ninkas arkivyskupas Sigitas Tam kevičius
(www.respublika.lt) pa š ne kovui pastebėjo,
kad šeimos susi duria su galybe iššūkių.
„Kai ser ga vi sa visuomenė, serga ir šeimos.

Kiek viena liga yra nukrypimas nuo svei kos pri-
gimties kelio (…) Dievas (neti kintieji mano, kad tai
gamta) yra nu brėžęs žmogui kelią, kuriuo eida mas
jis harmoningai skleidžiasi ir gali atlikti savo misiją
žemėje. Tas Die vo nu brėžtas kelias yra apibrėžtas De-
 kalogo normomis. Tačiau žmonės visais amžiais  ban-
dydavo ”patobulinti” Dekalogą ir kai kurių jo nor-
mų nesilaikyti, o mūsų laikais tai daryti  pasidarė
tiesiog madinga”.

Toliau arkivyskupas primena, kad šiandieninio
žmogaus moralę nu lemia vartojiškumas ir hedo-
nizmas, t. y., nauda ir malonumai. Tai ir yra pa-
grindinės šiuolaikinės visuome nės ydos, iš kurių iš-
plaukia visos šian die ninės bėdos, tampančios dide-
liu iššūkiu šeimoms. Savo pokalbyje jis mini ir
smurtą, kylantį iš žmogaus egoizmo. Dėl to atsiranda
smurtautojas. Tai žmogus, kuris mąsto tik apie
save, rūpinasi, kad tik jam būtų ge rai, siekia, kad kiti
prie jo taikytų si. „Panašų  reiškinį matome ir mūsų
vi suomenėje. Yra žmonių, kurie vis ką kritikuoja, ku-
riems visi kiti atrodo blo gi – nuo Vyriausybės iki že-
miausių grandžių”. Tokie savęs nė kiek nekaltina,
negalvoja apie tai, ką pa tys galė tų duoti valstybei bei
visuo me nei.  

Krikščionybė moko priešingų da lykų: atsigręž-
ti į kitus, juos mylėti, rūpintis ne tik savimi, bet ir
kitais. Arki vyskupas apgailestauja, kad toks krikš-
čioniškas požiūris žmonėse yra susilpnėjęs. Dėl to
žmonės darosi ag re syvūs, plėšrūs, pasiruošę dėl sa -
vo interesų kautis.  Paskelbtieji  Šei mos metai su-
teikia progą  visa tai ap mąs tyti ir prisiminti, kad
žmonėms rei kia šeimų, o vaikams – tėvų.

„Žmonėms reikia šeimų – 
vaikams reikia tėvų!”
ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS

tinė”, ,,Birštono mineraliniai vande-
nys”, ,,Kėdainių konservų fabrikas”,
,,Švenčionių vaistažolės”, ,,Gerovės
konservai” ir ,,Nau joji Rūta”. Šalia
Lietuvos įmo nių parodoje dalyvavo ir
dvi JAV kompanijos, kurių savinin-
kai, nors ir gimę Amerikoje, vis dėlto
sugebėjo iš laikyti senąsias lietuviško
maisto ga minimo tradicijas – tai lietu -
viškus marinatus gaminanti įmonė
,,Baltic Brand” ir lietuvišką krupniką –
Bro lių Vilgalių įmonė.

Prie lietuviško stendo lankytojai
buvo kviečiami ragauti kelių rūšių
duo nos, daržovių užtepėlių, marinuo-
 tų agurkėlių, šokoladinių saldainių,
atsigerti ,,Birutės” ar ,,Vytauto” mine -
ra linio vandens ar arbatų, paragauti
lietuviškos ,,Starkos” ar ,,Span guolių”
trauktinės. Į parodą atvykusios ,,Vil-
niaus duonos” atstovės Asta Bajorai-
tienė bei Audronė Jukavi čiū tė sve-
čiams pasakojo apie daugiau nei parą
trunkantį natūralų duonos raugini-
mo, kepimo, vėsinimo proce są bei kitas

ypatingas lietuviškos duo nos savybes.
Lietuviškų produktų garbei rei kia

pridurti, kad stendas susilaukė dau-
gybės lankytojų dėmesio, buvo iš ragau-
ta nemaža pavyzdžių ir išsakyta galy-
bė pagyros žodžių Lietuvos ga minto-
jams. Tačiau tikrieji parodos nau dingu-
mo rezultatai iš tikrųjų at si skleidžia
jau po parodos. Reikia pa-
sakyti, kad po parodos
,,Food De pot International”
kompanija, atstovaujanti
Lietuvos maisto produktų
gamintojams Amerikoje, su-
silaukė ne  mažo telefono
skambučių, klausian  čių,
kur galima įsigyti vienų ar
kitų maisto produktų, srau-
to.

Į parodą susitikti su tau-
tiečiais verslininkais atvykę
LR generalinis konsulas Či-
kagoje Marijus Gudynas bei
generalinio konsulato Či-
kagoje dar buotoja Agnė Ver-

telkaitė, atsakin ga už kultūros ir eko-
nomikos reika lus, džiaugėsi, jog Lie-
tuvos verslai vis aktyviau skinasi ke-
lią į plačią JAV rinką. ,,Dar nesu suti-
kęs užsieniečio, kuriam nebūtų skani
natūrali lietuviška duona, todėl esu tik-
ras, kad nuosekliai dirbdami turime
siekti, jog šis produktas įsitvirtintų
visų didžiųjų JAV prekybos centrų
lenty nose”, – sakė M. Gudynas. 

Šiuo metu vien Čikagos apy linkėse
,,Food Depot International” lietuviš-
kais maisto produktais prekiau ja dau-
giau nei 200 parduotuvių, produktai
siunčiami net į 22 JAV vals tijas.

Lietuviški maisto produktai
patraukė dėmesį

ANGELĖ KAVAKIENĖ
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Pagerbtas NATO generalinis
sekretorius

Lietuvos Respublikos prezidentė
Dalia Grybauskaitė susitiko su NATO
generaliniu sekretoriumi An ders Fogh
Rasmussen ir aptarė sau gumo padėtį
regione, bendradar bia vi mo tarp NATO
šalių stiprinimą ir pasirengimą NATO
viršūnių susiti kimui, rugsėjo mėnesio
pradžioje. Už nuopelnus Lietuvai, stip-
rinant šalies saugumą, Prezidentė ap-
dovanojo NATO Generalinį sekretorių
Anders Fogh Rasmussen Vytauto Di-
džiojo ordino Didžiuoju kryžiumi. Tai
– vie nas aukščiausių LR valstybinių
apdova nojimų.

Prezidentė D. Grybauskaitė pa žy-
mėjo: „Man labai malonu dar kartą pa-
sveikinti Lietuvoje viešintį  sekretorių
ir jį ap dovanoti vienu aukščiausiu
Lietuvos valstybės apdovanojimu. Mes
jam esam labai skolingi už tą indėlį, už
tą jo dėmesį, kurį jis skyrė mums – Lie-
 tuvai, visoms Baltijos ša lims. Tuomet,
kai Lietuva pradėjo derybas dėl stoji-
mo į NATO gynybos sąjungą, jis buvo
Da nijos premjeras. Ir dabar jis, bū da-
mas bloko generaliniu sekretoriumi,
užtikrina mūsų saugumą, padeda Bal-
tijos šalims jaustis saugiau... Šian-
dien geopolitiniai  iššūkiai esantys
ap link Lietuvą ir Europoje parodė,
kad NATO turi būti greitesnis, greičiau
priimti sprendimus ir efektyvesnis.”

Anders Fogh Rasmussen atsakė:
„Iš tiesų labai malonu vėl grįžti į Lie-
 tuvą, dabar minint dešimtąsias jūsų
narystės metines... Šis apdovanojimas
dar labiau sustiprins mano ryšį su
Lietuva ir kartu tai bus man pa drąsi-
nimas ir toliau dirbti... Šiandie ną Lie-
tuva yra aktyvi ir labai aukštai verti-
nama aljanso narė, esame dėkingi už
jūsų indėlį dalyvaujant NATO opera-
cijose, ypač Afganistane...”

Atsakydamas į žurnalistų klausi-
 mus generalinis sekretorius teigė, jog
reaguojant į pasikeitusią saugumo si-
tuaciją, NATO ir toliau stiprins kolek -
tyvinę gynybą. „Mes turime prisitai-
kyti prie dramatiškai pasikeitusios
saugumo situacijos Europoje, ir dalis
to yra kolektyvinės gynybos stiprini-
mas. Galiausiai mums yra reikalingas
labiau matomas NATO buvimas viso-
je Aljanso teritorijoje”, –  sakė jis.
„NATO apgins kiekvieną Aljanso dalį,
nei vienas sąjungi nin kas nelieka vie-

nas. Štai kodėl, mes ėmėmės neatidė-
liotinų veiksmų pa stiprinti gynybą. (...)
Kiekvienas lėktuvas, laivas ir pratybos
rodo, kad NATO priima rimtai savo už-
duotį ginti savo partnerius”, – kalbėjo
A. F. Rasmussen.

NATO vadovas taip pat pagyrė
Lietuvą už politinį įsipareigojimą pa-
laipsniui didinti gynybos finansavimą.

NATO vadovas pažymėjo, kad
„Mistral” laivų pardavimo Rusijai
klausimą Prancūzija turi spręsti pati
(planuojama spalio mėnesį): „Tai yra
nacionalinis sprendimas, kurį turi
priimti pati Prancūzija. Kas priklauso
nuo NATO, mes peržiūrime savo san-
tykius su Rusija. Kaip žinote, mes jau
sustabdėme praktinį bendradarbiavi-
mą. NATO užsienio rei ka lų ministrai
diskutuos apie mūsų ateities santykius
su Rusija”, – sakė A. F. Rasmussen. 

O Prezidentė Dalia Grybauskaitė
pažymėjo, kad Lietuvos kaip ir kitų pa-
sienio valstybių pozicija yra griežta,
ypač jei atsirastų aplinkybių, ku rios
verstų kalbėti apie trečią sankcijų pa-
ketą. „Šiame pakete, pirmiausia, bus
karinio bendradarbiavimo pri stabdy-
mas. Kol kas toks sprendimas nėra pri-
imtas. Tai yra dvišaliu pag rindu grin-
džiami santykiai, bet mes tikimės,
kad kiekviena šalis sugebės teisingai
įvertinti tiek politiškai, tiek ekono-
miškai, tiek karinio saugumo prasme
savo veiksmus. To tikimės ir iš Pran-
cūzijos”.

Pirmininkas Rasmussen, inter-
viu tinklalapyje „Delfi” buvo pa-
klaustas: 2008 m. Rusija įvykdė invaziją
į Gruziją. Kiek vėliau Bukarešto vir-
šūnių susitikime Gruzijai nebuvo pa-
siūlytas Narystės veiksmų planas.
Šiais metais Rusija aneksavo Krymą,
ir neilgai trukus Arsenijaus Jace niuko
Vyriausybė paskelbė, kad Uk raina ne-
ketina tapti NATO nare. Jūsų nuomo-
ne, ar tai nereiškia, kad Rusija turi ne-
formalią veto teisę, ku ria naudojasi už-
kirsdama kelią „artimojo užsienio ša-
lims” jungtis prie NATO? 

Jis atsakė: „Rusija tikrai neturi
veto teisės. Tik NATO sprendžia, ką
priimti ar kam suteikti priėjimą prie
mūsų Aljanso. Ir tik individualios ša-
lys sprendžia, ar jos sieks NATO na-
rystės. Tikrai ne Rusijai tai spręsti.”

Tai nebuvo vienintelis A. F. Ras-
 mussen apdovanojimas – tą patį penk-
 tadienio vakarą Mokslų akade mijoje
buvo įteiktos Kauno techno logijos uni-
versiteto garbės daktaro re galijos – gar-
bės daktaro vardas suteiktas už žinių
ir pažangių ateities technologijų die-
gimą siekiant išmanios gynybos kon-
cepcijos įgyvendinimo ir principin-
gumą ginant laisvės idealus.

Priimta Deklaracija dėl 
transatlantinių santykių

Šias tris dienas Seime posėdžiavo
NATO PA politinės grupės ir penki
NATO PA komitetai: Politikos, Gyny-
 bos ir saugumo, Mokslo ir technologi-
jų, Civilinio saugumo, Ekonomikos ir
saugumo. Komitetų posėdžių metu
buvo pristatomi pranešimai ir disku-
tuota aktualiomis temomis: apie pa dėtį
Afganistane; Gruzijos euroatlan tinę
integraciją; Euromaidano iš šū kius;
ko va su terorizmu, saugumas ir de-
mokratinės institucijos; transatlan-
 tinis saugumas ir ekonomika; ki ber ne-
tinės erdvės saugumas ir kt.

NATO Parlamentinė Asamblėja
priėmė deklaraciją dėl transatlanti-
nių santykių, kurioje teigiama, kad
transatlantinis ryšys yra ir bus pag rin-
dinis ir svarbiausias NATO ramstis, o
svarbiausia transatlantinio ryšio iš-
raiška – tvirtas kolektyvinės gynybos
įsipareigojimas.

Buvo atkreiptas dėmesys, kad
transatlantinio ryšio, koks stiprus jis
bebūtų, nereikėtų laikyti savaime su-
prantamu dalyku. Sakoma, kad in ves-
ticijų į gynybą mažinimas „pasie kė
ribą, kai kyla pavojus mūsų gebėji-
mams tinkamai reaguoti į šiandienos
ir rytdienos grėsmes”. „Privalome už-
tikrinti, kad būsimi sprendimai dėl
mūsų nacionalinės ir kolektyvi nės gy-
nybos, atsižvelgiant į turimus išteklius,
pirmiausia būtų politiškai motyvuoti.
Nepakankamai finansuodami gyny-

bą mokėsime didelę politinę ir saugu-
mo kainą. Išlaidos gynybai negali būti
skiriamos ar neskiriamos kada tik
panorėjus, nes samdyti ir rengti per-
sonalą ir pratybas, įgyti sudėtingus ir
brangius gynybos gebė jimus, pasiekti
personalo bei įrangos sąveikumą atima
daug laiko”.

Dokumente teigiama, kad NATO
šalių vyriausybės ir parlamentai turi
parengti metinius nacionalinius veiks-
 mų planus, siekiant informuoti vi-
suomenę apie XXI amžiaus gynybos po-
reikį ir propaguoti transatlan tinės
saugumo partnerystės vertybes ir tiks-
lus. Taip pat siūloma kultūros, švieti-
mo, žiniasklaidos, diplomatijos ir eko-
nomikos srityse dėti daugiau pastangų,
kad „sukurtume atnaujintą transat-
lantinę kultūrą, ir tam tikslui skirti iš-
teklių. Pirmiausia turėtume įsteigti
naujas transatlantines stipendijas bū-
simiems užsienio politikos, gynybos,
ekonomikos ir mokslo sričių vadams”.

Deklaracijoje dėl transatlantinių
santykių aptariami ir Aljanso šalių
energetinio saugumo klausimai. 

Deklaracija remianti Ukrainą

Asamblėja priėmė deklaraciją „Dėl
paramos Ukrainai”. 

Dokumente Asamblėja reiškia so-
lidarumą su savo šalies nepriklauso-
mybę ir teritorinį vientisumą gi nan-
 čiais Ukrainos žmonėmis, smer kia Ru-
sijos įvykdytą Krymo aneksiją ir veiks-
mus, „kuriais siekiama destabilizuoti
ir pakenkti kitų Ukrainos dalių, ypač
pietrytinių regionų, suve renumui”. 

NATO PA paragino Šiaurės At-
 lanto Aljanso ir Europos Sąjungos vy-
 riausybes ir parlamentus „didinti po-
litinę, finansinę, ekonominę, mate-
rialinę ir techninę paramą Ukrainos
vyriausybei ir šios šalies žmonėms ir
remti Ukrainos pastangas kurti stip rią,
atskaitingą ir demokratinę valstybę,
užtikrinančią žmogaus teises ir teisės
viršenybę”. O Rusijos Fede racija kvie-
čiama nutraukti kišimąsi į Ukrainos
vidaus reikalus, įsitraukti į tiesioginį
dialogą su naujai išrinktu Ukrainos
prezidentu ir vyriausybe. 

Politikos komitete pranešimą
„NATO partnerystė ir Aljanso atvirų
durų politika” pristatė Seimo delega-
cijos NATO PA pirmininko pavad uo to-
ja Rasa Juknevičienė. 

Apie 20 NATO PA sesijos dalyvių
aplankė jau porą metų Lietuvoje sėk-
mingai veikiantį NATO Energetinio
saugumo kompetencijos centrą – čia
buvo taip pat diskutuota vis labiau ak-
tualėjančiais Rusijos agresijos Ukrai-
noje veiksmų fone energetinio saugu-
mo klausimais.  

Parengė Vitalius Zaikauskas

Viso pasaulio saugumas
Atkelta iš 1 psl.

Už nuopelnus Lietuvai, stiprinant šalies saugumą, Prezidentė apdovanojo NATO gene-
ralinį sekretorių Anders Fogh Rasmussen Vytauto Didžiojo ordino Didžiuoju kryžiumi.
Tai – vienas aukščiausių LR valstybinių apdovanojimų.

Seimo delegacijos atstovų NATO Parlamentinėje Asamblėjoje spaudos konferencija, skirta aptarti Seime vykusios NATO PA pavasa-
rio sesijos rezultatus. Dalyvavo (iš k.): pirmininko pavaduotoja Rasa Juknevičienė, Seimo delegacijos NATO PA pirmininkas Andrius
Mazuronis,  delegacijos narys Petras Auštrevičius ir Seimo delegacijos NATO PA narys Domas Petrulis.
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TELKINIAI

VIOLETA RUTKAUSKIENĖ

Graži lietuviškų tautinių šokių
šventė „Vasarėlės belaukiant”
pa puo šė šiaurinio Illinois lie tu-

vių  bendruomenės padangę, pakėlė
nuotai kas, suvirpino širdis, pažadino
šiltus jausmus  ir pasididžiavimą mūsų
tautos turtingu kultūriniu paveldu,
tautinio šokio grožiu ir tradicijomis.   

Gegužės 17 d. Estų namuose (Esto -
nian House) gražiai išpuoštoje salėje,
gausiai susirinkusiems žiūrovams ir
tautinių šokių gerbėjams, pasirodė
trys tautinių  šokių grupės. „Laumė”,
Gedimino li tuanistinės mo kyklos ne-
seniai susi kūrusi mokytojų tautinio šo-
kio ansamblis „Vėjūnė”  bei  vaikų gru-
pė  „Rus nė” (gyv.  trečius metus šiau-
ri nio Ilinojaus padangėje), pakvietė į
tikrą lietuviško tautinio šokio šventę.
Šokėjai, pindami gražiausių liaudiš kų
šokių pynes, atliko puikų koncertą,
pradžiuginusį  visų  čia susirin kusių
tautinio šokio gerbėjų širdis. 

Grupių vadovės Nijolė Čer niaus-
kienė, Vaida Indriliūnas ir Aušra Ja-
saitė-Paulauskas jau senokai bran dino
tokios šventės idėją ir ją įkūnyti ryžo-
si būtent šiemet, prieš Dainų ir šokio
šventę Lietuvoje, nes „Laumė” šiais me-
tais  atstovaus šiaurinio Ilinojaus lie-
tuviams Tėvy nė je vyksiančioje šven-
tėje. Tai buvo tar si gera repeticija
„Laumei”, besi ruo šiančiai į Lietuvą, o
Gedimino litua nistinės mokyklos mo-
kytojams ir mo ki niams gražus ir šven-
tiš kas 2013–2014 m. mokslo metų už bai-
gimas. 

Koncertą gražiai išpuoštoje Es tų
namų salėje pradėjo  šokių grupių va-
do vės Vaida Indriliūnas ir Nijolė Čer-
niauskienė pavasariui skirtomis eilė-
mis bei jausmingu savos kūrybos  kvie-
timu. Noriu kalbėti sava kalba, noriu
dainuoti savas dainas, noriu sapnuoti
savus sapnus, juose regėt Lie tuvos lau-
kus, pievų žalumą, upių gelmes, jūros
ošimą, lietų, kalvas... No rim pabūti čia
su visais, pasidalinti darbais ir džiaugs-
mais... – to kiomis  gražiomis savo kū-
rybos eilė mis kreipėsi į žiūrovus šio
renginio režisierė  N. Černiauskienė.   

Buvo sušokti  šokiai „Gervelė”,
„Laik rodukas”, „Rusnės valsas” , o

Tautinių šokių šventė – „Vasarėlės belaukiant”

Jaunimo grupė ,,Laumė”. Ši grupė ruošiasi šią vasarą atstovauti šiaurės Illinois lietuviams Dainų šventėje, Lietuvoje.
Manto Ivanausko nuotraukos

paskui juos ir  kitos gražiausios tau-
tinio šo kio juostų pynės: „Pasveikini-
mas”, „Gyvataras”, „Trejinis sukti-
nis”, „Smagipolkė”, „Jonpolkis”, „Žil-
vi tis”, „Lėk Gerve” ir kiti  gražūs bei
nuotaikingi lietuviški liaudies šokiai.
Koncerto programoje iš viso  at likta 17

liaudiškų šokių, kurių choreografiją
yra sukūrę garsieji lietuviškų šokio kū-
rėjai: J. Lingys, J. Bu ter levičius, R. Ma-
čiulskis, G. Breich ma nienė ir kt. Ma-
lonu pastebėti, kad koncerte dalyva-
vusių vaikų tautinio ko lektyvo „Rus-
nė” atliekamus šokius sukūrė ir pasta -

tė šios grupės vadovė, GLM  tautinių
šokių mokytoja, Nijolė Černiauskienė.
Ji, beje, ir buvo  pag rindinė šios gra-
žios šventės sumany toja ir įkvėpėja bei
viso renginio režisierė. Koncerto prog-
ramą gražiai papuošė A. Jasaitės- Pau-
lauskas ir L. Pumputienės atliekama
daina ,,Gie du dainelę”. Koncertas
baigtas nuotai kingu tautiniu šokiu
„Pupa”, im provizuotu šių laikų dva sia,
kurį  smagiai atliko vaikų tautinio šo-
kio grupė ,,Rusnė”.

Būtų tikrai smagu, kad ši pirmo-
ji tautinio šokio  šventė šiaurinio Ili-
 no jaus lietuvių telkinyje taptų  tra di-
cine pavasa ri ne liaudies šokio švente,
o ne vien kartiniu grakščiųjų gervių
pasveiki nimu  ir  priminimu, kuo
esam, kuo  ir turėtumėme  išlikt. 

Po šventės visi susirinkusieji ga-
 lėjo pasivaišinti gardžiu lietuvišku
maistu ir skanėstais, kuriais vaišino
kavinė ,,Rūta”. Gražus renginys, pui-
 kūs prisiminimai ilgai išliks visiems
koncerto dalyviams ir žiūrovams. Dė-
kojame šventės organizatoriams ir
daly viams, kad pasidalinote savo
džiaugsmais ir darbais, mus visus pa-
kviesdami į tautinio šokio  šventę.

Gedimino lituanistinės mokyklos mokytojų tautinių šokių grupė ,,Vėjūnė”.

Mažiausi šokėjai – jaunimo šokių vienetas ,,Rusnė” .
Tautinių šokių grupės ,,Laumės” vadovė,
Vaida Indriliūnas.



,,Draugo” prenumeratoriai
gali skaityti 

,,DRAUGĄ”

internete be jokio 
papildomo mokesčio. 

Pageidaujantys turėtų pa-
rašyti apie tai 

administracijai: 
administracija@draugas.org

ir gauti ,,log in” 
bei slaptažodį. 

52014 BIRŽELIO 3, ANTRADIENISDRAUGAS

dalyvauti medalio įteikime Lietuvoje, nes iš anksto
buvo supla na vusi kelionę į Lietuvą ir nusipir kusi bi-
lietus. Deja, jos suplanuota ke lionė nesutapo su
medalio įteikimo iškilmių data. Medalį iškilmėse pa-
 ėmė gydytoja Sigita Lipovienė, uoli ,,Saulutės”  tal-
kininkė Lietuvoje.

I. Tijūnėlienė susijaudinusi dė ko jo visiems, su-
rengusiems jos pagerbimo  vakarą Ateitininkų na-
muose, visiems tiems, kurie pristatė ją ap dovanoji-
mui ir ypač tiems,  kurie per 21 metus kartu darba-
vosi, kad į Lie tuvą būtų išsiųsta arti 3 mln. dol.,
tiems, kurie padėjo rengti įvairius lab daros rengi-
nius, dalyvavo juose, skaitė paskaitas, ruošė susiti-
kimus su įdomiais žmonėmis, tiems, kurie dirba ne
tik JAV, bet ir Lietuvoje, kad  „Saulutė” galėtų teik-
ti paramą Lie tuvos vaikų globos namams, našlai čius
globojančioms šeimoms, vai kams su negalia, dau-
giavaikėms šei moms.  Indrė sakė, kad šis apdova-
nojimas yra ne tik jos asmeninis, bet ir visos ,,Sau-
lutės” įvertinimas.  ,,Sau lutė”  vadovaujasi  Motinos
Teresės žo džiais: ,,Jei negali išmaitinti šim to, pa-
maitink vieną”, tad ir mažiausias gerų žmonių pri-
silietimas prie šios organizacijos veiklos užaugina
didelį gerumo derlių, padeda, kad ,,Sau lu tės” spin-
dulėliai sušildytų  kuo daugiau mažųjų širdelių.  

Vakaro svečiai dar ilgai nesi skirstė, ragavo
moterų suneštas vai šes, kalbėjosi, džiaugėsi, kad pa-
galiau ir Lietuva pamatė, kokie dideli darbai, daug
apie juos nekalbant, daromi  išeivijos lietuvių.  Ačiū
Ind rei, o jos asmenyje visoms ,,Saulutės” narėms ir
visiems šios organizacijos rėmėjams, kurie savo lab-
dara padeda sėkmingai gyvuoti šiai organizacijai. Te-
gul  tęsiasi Jūsų gražūs darbai.

LAIMA APANAVIČIENĖ

Būrys žmonių su gėlių puokš tė mis rankose š.
m. gegužės 23 d. rin kosi į Ateitininkų namus.
Rinkimosi priežastis – pasveikinti  Lietuvos

vai kų globos būrelio ,,Saulutė” pir mi ninkę Indrę Ti-
jūnėlienę su gražiu apdovanojimu – Gabrielės Pet-
kevi čai tės-Bitės atminimo medaliu ,,Tar naukite
Lietuvai”. Įėjus į pastatą ma tėsi lietuviška tautine
juosta papuoštas stalelis. Ant jo buvo padėtas me dalis
ir  medalio liudijimas, šalia –  atsiliepimų knyga. 

Visiems susirinkus vakaro vedėjas, JAV LB ta-
rybos prezidiumo pir mininkas Juozas Polikaitis
pakvietė tėvą  Algį Baniulį, SJ sukalbėti  invo ka ciją.
Kunigas sakė, kad Dievas mums davė daug dovanų,
o Indrę ap dovanojo meile dalintis su pačiais mažai-
siais. 

Po invokacijos sveikinimo žodį tarė Lietuvos Res-
publikos generalinis konsulas Čikagoje Marijus
Gudy nas, savo kalbą pradėjęs žodžiais: ,,Ge ra ir šil-
ta būti gerų žmonių būryje. Visi galime atrasti
būdą, kaip pa dėti vieni kitiems, nepaisant,  kur esa-
 me – šiapus ar anapus Atlanto.”  Generalinis kon-
sulas perskaitė Lie tuvos Respublikos prezidentės Da-
lios Grybauskaitės sveikinimą ir įteikė I. Tijūnėlienei
Prezidentės pasirašytą atminimo lentelę.

Akademinę vakaro dalį J. Poli kai tis pradėjo klau-
simais: ,,Kodėl Gab rielės Petkevičaitės-Bitės atmi-
nimo medalis teikiamas Panevėžyje ir kodėl jį teikė
LR Seimo pirmininkė Loreta Graužinienė? Už ką šis
meda lis buvo įteiktas Indrei Tijūnėlienei?”

Iškilmingi medalio įteikimai Pa nevėžyje vyks-
ta todėl, kad Gabrielė Petkevičaitė-Bitė (1861–1943)
buvo panevėžietė, o apdovanojimus įteikia Seimo pir-
mininkė/as, nes rašytoja buvo Steigiamojo Seimo
narė (1920. 05. 15–1920. 09. 15) ir 1920 m. gegužės 15 d.,
atidarant Steigiamąjį Seimą, kaip vyriausia Seimo
narė, pirmi nin kavo pirmajam posėdžiui.

Atsakydamas į savo antrąjį klau simą, vakaro ve-
dėjas pažymėjo, kad apdovanotosios veikla daug
kuo pa naši į didžios filantropės Petkevičai tės-Bitės
veiklą ir, kad tai įrodyti, ap žvelgė Lietuvos vaikų glo-
bos būrelio ,,Saulutė” ir jo pirmininkės veiklą. Sa -
vo pranešime J. Polikaitis pažymė jo ir tai, kad į savo
veiklą Indrė įtrau kė ir savo šeimą – vyrą Donatą bei
vai kus Dainą,  Rasą, Nidą ir Arą. Ne gana to, pasta-
ruoju metu į šią veiklą įsitraukia ir Tijūnėlių anū-
kai.  

Šių metų iškilmingas renginys, kuriame skel-
biamas ir atminimo me daliu ,,Tarnaukite Lietuvai”
apdova no jamas nugalėtojas (nugalėtojai), 2014 m.
kovo 30 d. vyko  Panevėžio Juo zo Miltinio dramos te-
atre. Meda lius laureatams įteikė  Seimo pirmi nin kė
Loreta Graužinienė.

Už ką teikiamas medalis ,,Tar naukite Lietuvai”?
Seimo valdybos sprendimu įsteigtas apdovanoji-
mas, kuris šiemet įteiktas trečią kartą, yra skiriamas
už darbą Valstybės labui ir jos gerovei, pozityvių idė-
jų, brandinančių visuomenės pilietiškumą, tautinę
savimonę ir kultūrinį sąmo ningumą, sklaidą ir įgy-
vendinimą. Tai Seimo paskatinimas už: 1. pilieti nę
iniciatyvą valstybės stiprinimo la bui; 2. filantropi-
nę veiklą, ypač jau nųjų kūrėjų skatinimą ir rėmimą;
3. savanorystės kultūros sklaidą Lietu voje; 4. parla-
mentarizmo tradicijų puo selėjimą ir skleidimą arba
5. visuomeniškai aktualią publicistiką.

2014 m. Gabrielės Petkevičaitės-Bitės atminimo
medaliu „Tarnaukite Lietuvai” ir vardiniu medalio
liudijimu apdovanoti 25 laureatai. Džiugu, kad tarp
laureatų matome dar vieno JAV lietuvio – profeso-
riaus Algirdo An tano Avižienio – pavardę, kuris, kaip
ir I. Tijūnėlienė, apdovanotas už filantropinę veik-
lą, ypač jaunųjų kū rėjų skatinimą ir rėmimą.

Pasveikinti  Indrės tą vakarą atė jo bendražygės
– ,,Saulutės” narės, kurių vardu žodį tarė ir gėlių
puokštę įteikė Milda Šatienė. Nuoširdžiai ma mą pa-
sveikino dukra Rasa Mc Carthy, kuri sakė, jog tikrąją
mamos didžiųjų darbų dalį jie – vaikai – su prato tik

tada, kai tapo suaugusiais. ,,Vaiko vartų į mokslą”
organizacijos vardu pasveikino Ritonė Rudaitienė,
sveikinimą raštu atsiuntė Birutė Kožicienė, ,,Sau-
lutės” Floridos skyriaus pirmininkė. 

Muzikinę programą atliko Dalia ir Dovas Lie-
tuvninkai, ne tik padai navę, bet ir smuiku (Dalia) ir
gitara (Dovas)  sau pritarę.  Jie atliko dai nas: ,,Tarp
juodų ir baltų debesų” (Do mantas Razauskas), ,,Tu
ateik į pa simatymą” (Benjaminas Gor buls kis), ,,Ufo-
nautai” (Andrius Mamon tovas) ir ,,Aš žinau” (Darius
Polikai tis ir Bernardas Brazdžionis).

Pasibaigus meninei daliai, pa dė kos žodį tarė In-
drė. Ji sakė, kad me da lio paskyrimas jai buvo labai
didžiu lė staigmena ir apgailestavo, kad negalėjo

Gražių darbų įvertinimas

Indrė Tijūnėlienė

Grupė ,,Saulutės” narių. Pirmoje eilėje iš kairės: Ona Rušėnienė, Vida Maleiškienė, Milita Lauraitienė, Ra minta Marchertienė. Antroje
eilėje stovi iš kairės: Lilija Jasaitė, Milda Ša tienė, Aušra Saulienė, Marytė Černiūtė, Indrė Tijūnėlienė, Ramunė Rač kauskienė, Jūratė Mau-
rukienė, Elena Ablingytė.  Laimos Apanavičienės nuotraukos

Atminimo medalis



„Vaiko vartai į mokslą” parama nepajėgia
visiškai išlaikyti nė vieno Lietuvoje remiamo
centro. Centrų vadovės – socialinės darbuotojos
ir psichologės rašo projektus paramai gauti ir
iš Lietuvos socialinės apsaugos ir darbo mi-
nisterijos, įvairių fondų. Valdžios lėšos nėra nei
nuolatinės, nei garantuotos.  Kai valdiška para -
ma sumažėja, stengiamasi susidarančią finan-
sinę spragą  (išskyrus tarnautojų etatus) kiek
galima papildyti – rašomi projektai ir telkiamos
lėšos, kad centrai galėtų veikti toliau. Dosnūs
Los Angeles lietuviai kovo mėnesį susirinko pie-
tums, kurių tikslas buvo sutelkti lėšų pagelbė-
ti organizacijos „Vaiko vartai į mokslą” re-
miamam dienos centrui „Vilties vėrinėliai”
Žemaičių Kalvarijoje. Kai kuriems pietų ren-
gėjams ir dalyviams ta Žemaitijos vietovė yra
arti širdies, nes jie yra ten gimę ar iš ten kilę jų
šeimos nariai. Pietų rengėjoms ir lankytojams
didžiulė padėka už jų darbą bei dosnumą! Pa-
ramos dėka Žemaičių Kalvarijos centras galė-
jo dirbti auklėjimo darbą iki mokslo metų pa-
baigos. Vasaros metu bus ruošiamasi naujiems
mokslo metams.

Birželio mėnesį lėšų telkimo pietus rengia
„Vaiko vartai į mokslą” Clevelando padalinys.
Praėjusiais metais kai kurie dalyvavo pietuose
parapijos salėje, o kiti pietus parsinešė namo spe-
cialiai organizatorių paruoštose dėžutėse. Lauk-
sime žinių, kaip pavyks šių metų lėšų telkimas.

2014 metai tik įpusėjo, o organizacija jau ne-
teko kelių mielų organizacijos rėmėjų bei tal-
kininkų. Jų šeimų pageidavimu vietoje gėlių no-
rintieji mirusius prasmingai prisiminti buvo
kviečiami aukoti organizacijai „Vaiko vartai į
mokslą”. Valdyba dėkoja už visas aukas ne vien
savo vardu, bet ir Lietuvoje remiamų centrų va-
dovų bei lankytojų vardu.

Organizacijos 
pradžia

XMokslo ir kūry-
bos simpoziume
Čikagoje 1997 m.

lapkričio 26–30 d. vieno-
je sesijoje buvo pasaky-
ta, kad labai dažnai Lie-
tuvoje mokyklinio am-
žiaus vaikai, vadinamie -
ji „gatvės vaikai”, ne-
lan  ko mokyklos. Ir ne
vien paaugliai, bet ir
pradinių klasių moki-
nukai, kurie dėl įvairių
aplinkybių elgetauja gat-
vėse ar turi likti namie
prižiūrėti jaunesnius
broliukus ar sesutės. Jų
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Ruošiantis vasaros šventėms ir savanoriavimui

Los Angeles Vaiko Vartai į Mokslą skyriaus narės, kovo mėnesį surengusios popietę paremti savo veiklą. Iš kai-
rės stovi: Vita Reivydaitė, Audra Reivydienė, Rimvyda Baipšienė, Raimonda Kontrimienė, Giedrė Petraitienė, sėdi:
Birutė Viskantienė, Dalilė Polikaitienė.

Aktyvios ,,Vaiko vartai į mokslą” narės su savanorėmis. Iš k.: Viktutė Siliūnienė, Monika
Si liūnaitė, Ona Žekonytė, Ariana Žliobaitė, ir Daina Čyvienė. Ona Žekonytė šią vasarą
ruo šiasi vykti į Lietuvą dirbti ,,Vaiko vartai į mokslą” remiamuose centruose. 

Ramunės Kubiliūtės nuotr.

RAMUNĖ KUBILIŪTĖ

Org. „Vaiko vartai į mokslą” telkė lėšas 
ir išleidžia dvi savanores į Lietuvą

Mokslo metai į pabaigą eina ir JAV, ir Lietuvo-
je. Prasidės vasaros užsiėmimai – atostogų
poilsis, išvykos į stovyklas, o kai kurie ne-

trukus pradės ruoštis kelionėms į Lietuvą. Vieni vyks
šokti, dainuoti ar kitaip dalyvauti Dainų šventės ren-
giniuose. O dvi JAV lietuvaitės į Lietuvą vyks kitais už-
sibrėžtais tikslais. Ona Žekonytė iš Indianapolio (IN)
ir Monika Satkauskaitė iš Kewanee (IL) keliaus į Lie-
tuvą savanoriauti dviejuose org. „Vaiko vartai į moks-
lą” remiamuose centruose. Kartu su centrų vadovėmis
bei vietiniais savanoriais jos kelias savaites dirbs su
centrų lankytojais, rizikos grupės šeimų prieaugliu
Kaune ir Varėnoje. 

Nuo 2000 metų daugiau nei 50 JAV lietuvių kilmės
moksleivių, studentų ir suaugusiųjų keliavo į Lietuvą
savanoriauti organizacijos „Vaiko vartai į mokslą” re-
miamuose popamokiniuose dienos centruose ir laiki-
nuosiuose globos namuose, kuriuos lanko rizikos gru-
pių šeimų vaikai. (Centrų lankytojų šeimose – ekono-
minės problemos, bedarbystė, priklausomybės, smur-
tas, sveikatos problemos, mirtys ir kitokios netektys.
Problemos šeimose paveikia ir vaikus.)

2013 metų vasarą net 16 gimnazistų ir ką tik gim-
naziją baigusiųjų savanorių keliavo į Lietuvą. Jaunieji
savanoriai išsiskirstė mažesnėmis grupėmis darbui 6
(iš 11) organizacijos remiamuose centruose, kur jie dir-
bo prižiūrimi centrų vadovų. Centruose jie žaidė su jau-
nimu, vedė rankdarbių pamokas, kartu dalyvavo iš-
vykose ir dienos stovyklose ir buvo kantrūs bei už-
jaučiantys centrų lankytojų „vyresnieji broliai ir se-
serys”. Visus tam savanoriškam darbui paruošė org.
„Vaiko vartai į mokslą” valdyba, kuri koordinuoja ir
centrus Lietuvoje. 

Kai kurios valdybos narės taip pat tuo metu bus Lie-
tuvoje ir su savanoriais palaikys ryšius, juos aplankys.
Nors 2014 m. vasarą savanorių iš JAV bus mažiau nei
2013 m., tačiau jų entuziazmo ir užduočių  nesumažė-
jo. Linkime abiem savanorėms prasmingos patirties,
sėkmės ir laukiame nuotraukų bei įspūdžių. Tegul pa-
tirtys praturtina savanorių bei centrų lankytojų gy-
venimą.

Lėšų telkimas ir pagalba

Vasario 9 d. Pasaulio lietuvių centre Lemonte Či-
kagos apylinkių visuomenė klausėsi pranešimo
apie organizacijos veiklą 2013 metais. Savo pa-

tirtimi dalijosi kai kurie jaunuoliai, 2013 m. savanoriavę
Lietuvoje. Popietės metu taip pat buvo pranešta apie
prieš Kalėdas organizacijos remiamame „Vilties an-
gelo” centre Vilniuje įvykusį nelaimingą atsitikimą –
gaisrą, padariusį daug žalos centro patalpoms, kurio-
se renkasi centro lankytojai paaugliai. Popietės daly-
viai ir net skautės židinietės Washington, DC, aukojo
specialiam vajui. Iš surinktų lėšų centro vadovybė ga-
lėjo suremontuoti gaisro nuniokotus kambarius ir
net įrengti priešgaisrinę sistemą. (Centro patalpų re-
montą rėmė ir kai kurie Lietuvoje gyvenantys rėmėjai.)

šeimose paprastai tvyro netvarka, skurdas, tėvai gir-
tuokliauja ir pan. Čikagoje gyvenančios pedagogės bei
socialinės darbuotojos, sujaudintos tokios žinios,
susibūrė ir po diskusijų apie įvairias paramos gali-
mybes 1998 m. nutarė prisidėti gelbstint tokius vai-
kus. Jos užsibrėžė surasti vietoves, kur galėtų būti
naudingos ir remti asmenis, kurie kokiu nors orga-
nizuotu būdu jau dirba su tais vaikais bei jaunuoliais.
Formavosi iniciatyvinis būrelis, kuris vėliau išaugo
į organizaciją, veikiančią iki šiol. Pradėta nuo vieno
centro Vilniuje rėmimo, o iki 2013 m. remiamų cent-
rų skaičius išaugo iki 11. Atsirado ir palaikančių, ir
rėmėjų. Organizacijos narių skaičius išaugo iki
maž daug šimto. Čikagoje pradėti rengti narių susi-
rinkimai, metiniai veiklos pranešimai lietuvių vi-
suomenei, kartais ir kitokio pobūdžio pranešimai. Per
keliolika metų buvo surengta daug įvairių lėšų tel-
kimo renginių, parašyta paramos prašymo projektų.
Rėmėjų būreliai susikūrė kituose miestuose – Wash -
ington, DC, Philadelphijoje, Clevelande, Detroite,
Sunny Hills (Florida), vienu metu veikė ir New Yor-
ke. Pavienių rėmėjų ir grupių atsiranda įvairiose ki-
tose vietose. Už visų paramą ir už savanorišką daly-
vavimą projektuose ir darbuose – nuoširdus ačiū.

Visus organizacijos „Vaiko vartai į mokslą” gy-
vavimo metus steigėjos ir valdybos narės neprarado
entuziazmo ir jėgų Lietuvoje remti vaikų centrus. Jos
sakė: turime, norime ir galime! Šešioliktaisiais gy-
vavimo metais organizacija, remiama dosnių rėmė-
jų, talkininkų ir savanorių, pasiryžusi tęsti savo veik-
lą.

Norintys daugiau sužinoti apie organizaciją ir jos
veiklą gali apsilankyti jos internetinėje svetainėje ad-
resu: www.childgate.org  ar parašyti vvm@childga-
te.org.

2014 m. savanorė Monika Satkauskaitė su seserimi Diana
ir dainininke Agne Giedraityte atlikusios programą ,,Vai -
ko vartai į mokslą” renginyje.

Ramunės Kubiliūtės nuotr.
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LIETUVA IR PASAULIS

Paskutinis Krymo žingsnis į Rusijos glėbį

Parengė Vitalius Zaikauskas

„Google” užversta prašymais juos „užmiršti”

Maskva (ELTA) – Nuo birželio 1
d. rublis tapo vienintele oficialia va-
liuta Kryme ir Sevastopolyje, praneša
oficialusis Krymo ekonomikos plėt-
ros ir prekybos ministerijos tinklala-
pis. Savo ruožtu, Ukrainos grivinai
suteiktas užsienio valiutos statusas.

„Nuo 2014 m. birželio 1 d. Ukrainos
grivina bus laikoma užsienio valiuta,
grivinos ir rublio kursą nustatys Kry-
me veikiančios kreditinės organizaci-
jos”, – teigiama pranešime.

Birželio 1 d. parduotuvėse jau ne-

bebuvo dvigubų kainoraščių, o už va-
žiavimą miesto ir priemiestiniu trans-
portu galima buvo atsiskaityti tik rub-
liais. Naujuosius tarifus išvakarėse
patvirtino vietos valdžios instituci-
jos.

Kryme jau visiškai pereita prie at-
siskaitymų rubliais, išmokant atlygi-
nimus, pensijas, socialines išmokas,
mokant mokesčius. Rublis tapo vie-
nintele teisėta valiuta atliekant fi-
nansinius atsiskaitymus tiek grynai-
siais, tiek pavedimais.

Reikalavimas pripažinti paskelbtas „respublikas” 

Berlynas (BNS) – Interneto milži-
nė „Google” gavo 12 tūkst. prašymų iš
vartotojų, kad populiariausia pasaulyje
internetinių paieškų sistema nerodytų
su jais susijusios informacijos – per pir-
mąją dieną, kai buvo sudaryta tokia ga-
limybė, pranešė bendrovės atstovas
Vokietijoje.

Tie prašymai buvo pateikti gegužės
30 dieną, kai „Google” paskelbė inter-
netinę anketą, leidžiančią vartotojams
Europoje paprašyti pašalinti iš paieškų

rezultatų su jais susijusią informaciją.
Anksčiau gegužę Europos Teisin-

gumo Teismas nutarė, kad asmenys
turi teisę užsitikrinti, jog informacija
apie juos būtų pašalinta iš paieškų re-
zultatų tam tikrais atvejais: pavyz-
džiui, jeigu duomenys yra pasenę arba
netikslūs.

„Google” nurodė, kad kiekvienas iš
tokių prašymų bus vertinamas indivi-
dualiai, tikrinant, ar jis atitinka su-
tartyje išvardytus punktus.

Doneckas, Ukraina (,,Draugo”
info) – Ukrainos rytiniame Donecko
mieste vadinamosios Donecko liaudies
respublikos vadai siūlo Kijevo vyriau-
sybei derybas – su sąlyga, kad bus pri-
pažinti vienašališkai paskelbti sepa-
ratistiniai dariniai ir iš jų bus išvestos
vyriausybinės pajėgos.

„Dialogą su Kijevo valdžia vesime
tik tuo atveju, jeigu bus pripažinta Do-
necko ir Luhansko respublikų nepri-
klausomybė ir iš tų teritorijų bus iš-
vesta Ukrainos kariuomenė”, – sakė va-
dinamasis Donecko liaudies respubli-
kos premjeras Aleksandras Boroda-
jus.

Kauno tarpukario architektūra – UNESCO vertybė

Kaunas (Savivaldybės pranešimas) – Kauno miesto taryba vienbalsiai pritarė sprendimui
siekti, jog Kauno tarpukario modernizmo architektūra būtų įtraukta į UNESCO Preliminarųjį pa-
saulio paveldo sąrašą. Pasak miesto vadovų, išskirtinio Kauno reiškinio įtraukimas į šį sąrašą –
tai miesto garbės ir prestižo reikalas.

1919–1940-ųjų
Kaune miesto archi-
tektūroje susiforma-
vo bruožai, iki šiol iš-
skiriantys Lietuvą
Rytų Europos kon-
tekste. Tai – Kauno
tarpukario laikotar-
pio architektūra, gi-
musi sudėtingų Eu-
ropos įvykių sūkury-
je. Per 20 nepriklau-
somybės metų Kau-
ne suformuoti Euro-

pos dvasia persmelkti
kultūriniai judėjimai ir reiškiniai, tarp kurių yra ir Kauno tarpukario modernizmo architektūra,
tapo reikšmingais Rytų Europos mastu.

Į UNESCO Pasaulio paveldo sąrašą įrašomi išskirtinę visuotinę vertę turintys kultūros ir gam-
tos paveldo objektai ir vietovės. Šiuo metu į paveldo sąrašą įtrauktos 4 Lietuvos vietos: Kernavės
archeologinė vietovė, Kuršių nerija, Vilniaus istorinis centras bei Struvės geodezinio lanko punk-
tai.

Baltijos jūroje pasirodė Rusijos kariniai laivai

Lietuvoje mažėja vaikų
Vilnius (Bernardinai.lt) – Birže-

lio 1-ąją – Tarptautinę vaikų gynimo
dieną –  Lietuvos statistikos departa-
mentas paskelbė informaciją apie Lie-
tuvos vaikus.

Vaikų dalis bendrame gyventojų
skaičiuje mažėja: 2001 m. pradžioje
vaikai sudarė 24,4 proc. visų gyvento-
jų, o 2014 m. pradžioje –18,1 proc.
2013  m. pradžioje Europos Sąjun gos
valstybėse narėse 19,8 procento visų gy-
ventojų sudarė vaikai iki 18 metų. Di-
džiausią dalį vaikai sudarė Airijoje
(26,5 proc.), Prancūzijoje (23,5 proc.),
Danijoje (22 proc.), mažiausią – Vokie -
tijoje (16,7 proc.), Bulgarijoje (17,1
proc.), Italijoje (17,8 proc.).

2013 m. Lietuvoje gimė 29,9 tūkst.
kūdikių – tai 574 (1,9  proc.) mažiau
negu 2012 m.  Pirmagimiai sudarė be-
veik pusę (48,2 proc.) visų gimusiųjų,
antragimiai – trečdalį (36,9 proc.), tre-
čiais vaikais šeimoje gimusieji sudarė
kiek daugiau nei dešimtadalį (10,5
proc.), ketvirtaisiais ir paskesniaisiais
– 4,4 proc. Šalyje 2013 m. gimė 353 dvy-
nu kų poros, 7 šeimos susilaukė try-
nukų ir viena – ketvertuko.

2013 m. šalyje gimusioms mergai-

tėms dažniausiai buvo suteikiami Aus-
tėjos, Emilijos, Gabijos, Kamilės var-
dai, o berniukams – Mato, Luko, No-
jaus ir Dominyko. 

2013 m. 20,7 tūkst. vaikų gyveno so-
cialinės rizikos šeimose, tai 14,7 pro-
cento mažiau nei 2009 m. Mažėja ir vai-
kų, augančių globos įstaigose. 2013 m.
jose gyveno 4,4 tūkst. vaikų (įskaitant
vyresnius nei 18 metų amžiaus vaikus
bei vaikus ir jaunuolius su negalia).
Prieš dešimtmetį šis skaičius buvo 6
tūkst. 2013 m. pabaigoje 5,9 tūkst. vai-
kų buvo globojami šeimose (199 vai-
kais, arba 3 proc., mažiau nei 2012
m.), o 427 vaikai – šeimynose (19 vaikų,
arba 5 proc. daugiau). Praėjusiais me-
tais Lietuvos piliečiai įvaikino 107
vaikus (5 mažiau nei 2012 m.), užsienio
piliečiai – 80.

Smurto atvejų prieš vaikus skai-
čius nemažėja. 2013 m. buvo gauti 1 454
pranešimai apie smurtą prieš vaikus,
tai maždaug dešimtadaliu daugiau nei
2012 m. Pusė (49 proc.) nuskriaustų vai-
kų patyrė fizinį smurtą, 45 proc. – psi-
chologinį ir 6 proc. – seksualinį smur-
tą.

Kas pirmininkaus Europos komisijai?  

Briuselis (,,Draugo” info) – Bu-
vęs Liuksemburgo pirmininkas Jean
Claude Juncker išlieka realiausiu kan-
didatu tapti Europos Komisijos pirmi-
ninku. Šį politiką atkakliai remia vie-
na įtakingiausių Europoje politikių –
Vokietijos kanclerė Angela Merkel. Ta-
čiau ne visi Europos valstybių vadai pri-
taria šiai kandidatūrai. Pavyzdžiui,
tiek britams, tiek vengrams neįtinka
pernelyg didelis J. C. Juncker entu-
ziazmas ES kaip federacijos atžvilgiu.
Švedijos premjeras taip pat santūriai
vertina šį Liuksemburgo politiką.

J. C. Jucker yra ilgiausiai kurios
nors ES valstybės vyriausybei vado-
vavęs politikas. Liuksemburgo prem-
jeru jis buvo nuo 1995 iki 2013 metų.
Taip pat nuo pat Eurogrupės įsikūrimo
2005 metais, jis jai vadovauja.

2014 metų kovą Dubline vyko Eu-
ropos liaudies partijos kongresas, ku-
riame būtent J. C. Juncker buvo įvar-
dintas šios partijos kandidatu į EK
pirmininkus po EP rinkimų.

Bet Didžiosios Britanijos premjeras
David Cameron perspėjo dėl galimo

šalies pasitraukimo iš Europos Sąjun-
gos, jeigu Europos Komisijos pirmi-
ninku taps Jean-Claude Juncker.

D. Cameron pareiškė, kad J. C.
Juncker paskyrimas gali įnešti su-
maištį  jo vyriausybėje, ir dėl to neat-
metama referendumo dėl Didžiosios
Britanijos narystės ES tikimybė. 

J. C. Juncker priklauso Europos
liaudies partijai, laimėjusiai daugumą
EP rinkimuose praėjusią savaitę. Cent-
ro dešiniųjų partija, kuriai priklauso ir
A. Merkel vadovaujama Krikščionių de-
mokratų partija, laimėjo 213 vietų EP iš
751 ir pasirinko jį kandidatu į Europos
Komisijos pirmininko postą.

Pagrindinis J. C. Juncker varžovas
– socialistų kandidatas Martin Schulz.

Paprastai ES vadai, rinkdami Ko-
misijos pirmininką, spręsdavo patys, ta-
čiau, pagal naująsias taisykles, jie turi
„atsižvelgti” į Europos Parlamento rin-
kimų rezultatus.

Vokiečių žurnalas „Spiegel” citavo
D. Cameron žodžius, esą „asmuo iš de-
vintojo dešimtmečio negali išspręsti ar-
timiausių penkerių metų problemų”.

Vilnius (,,Draugo” info) – Gegužės
30 d. gavus pranešimus apie Lietuvos iš-
skirtinėje ekonominėje zonoje Balti-
jos jūroje esančius Rusijos karinius
lai vus, į jūrą išplaukė Lietuvos karinių
jūrų pajėgų laivas M52 „Sūduvis” ir
buvo išsiųstas Karinių oro pajėgų bu-
dintis sraigtasparnis Mi-8.

Lietuvos išskirtinėje ekonominėje
zonoje buvo įvardyti  trys Rusijos Fe-
deracijos Baltijos karinio laivyno laivai.
Du iš jų priklauso vienai moderniausių
korvečių klasių „Steregushchiy”, kurių
paskirtis kovoti su taikiniais tiek po
vandenių, tiek virš vandens, sausu-
moje ir ore. Taip pat remti desanto
operacijas išsilaipinant į krantą, nai-
kinti taikinius maždaug 150 km spin-
duliu. Šiuose laivuose įdiegtos pažan-
gios „Stealth” technologijos, apsunki-
nančios laivų aptikimą. Trečiasis Ru-
sijos Federacijos laivas yra modernus
raketinis kateris. Pranešimus, apie tai,

kad dėl Rusijos vykdomų pratybų jūroje
šie laivai nurodo keisti kursą Lietuvos
Respublikos išskirtinėje ekonominėje
zonoje esantiems civiliniams laivams,
tarp kurių buvo ir elektros jungties ka-
belio tarp Lietuvos ir Švedijos tiesimo
darbus vykdantis laivas, Lietuvos ka-
rinės jūrų pajėgos gavo tarp 9 val. r. ir
10 val. r.

Lietuvos vyriausybė reagavo ne-
delsiant – Užsienio reikalų viceminist-
ras Andrius Krivas įteikė diplomatinę
notą Rusijos laikinajam reikalų pati-
kėtiniui Lietuvoje Dmitrijui Masiu-
kui. Nota reiškiamas Užsienio reikalų
ministerijos susirūpinimas dėl besi-
kartojančių Rusijos Federacijos karinių
jūrų pajėgų veiksmų, kuriais pažei-
džiamos suverenios Lietuvos Respub-
likos ir kitų valstybių teisės ir laisvės
Lietuvos išskirtinėje ekonominėje zo-
noje.

Kauno centrinis paštas   tourism-routes.lt nuotr.

Jean Claude Juncker ELTA- EPA nuotrauka
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ŠVENTADIENIS DATOS ir SUKAKT YS

Pirmoji birželio savaitė

Birželio 2 d. 

– 1537 m. Romos popiežius Paulius III spe-
cialia bule pripažino indėnus žmonėmis, tu-
rinčiais sielą, ir uždraudė juos versti vergauti.

– 1851 m. JAV Maine valstija pirmoji įve-
dė „sausą įstatymą”.

– 1924 m.  Amerikos kongresas suteikė
pilietybę visiems Amerikos indėnams.

– 1953 m. Londone buvo karūnuota Elž-
bieta II.

– 1968 m. Aleksandro Solženicyno rank-
raštis „Archipelag GULAG” buvo nufotogra-
fuotas ir slapta persiųstas į Vakarus.

– 1979 m. Jonas Paulius II aplankė gim-
tąją Lenkiją kaip popiežius. Tai buvo pirmasis
Romos katalikų popiežiaus vizitas komunistų
valdomoje šalyje.

Birželio 3 d.

Lietuvoje Sąjūdžio įkūrimo diena.

– 1864 m. gimė Ransom Eli Olds, vienas
iš amerikiečių automobilių industrijos pradi-
ninkų, Oldsmobile ir Reo markių įkūrėjas.
(mirė 1950 m.).

– 1875 m. mirė  Georges Bizet, prancū-
zų kompozitorius romantikas ir pianistas. Ži-
nomiausias kūrinys – opera „Carmen” (gimė
1838 m.).

– 1924 m. mirė Franz Kafka, vienas įta-
kingiausių XX a. rašytojų, rašęs vokiečių kalba
(gimė 1883 m.).

– 1926 m. gimė Irwin Allen Ginsberg,
amerikiečių poetas (mirė 1997 m.).

– 1944 m. Naciai sudegino Pirčiupių kai-
mą ir 119 jo gyventojų.

1944 m. birželio 3 d. keršydami už sovietų
partizanų nužudytus kelis vokiečių kareivius,
SS kariai išplėšė kaimą, o Pirčiupių gyventojus
sudegino gyvus. Žuvo 119 žmonių. Išsigelbėjo
39 gyventojai. Tik po savaitės, birželio 11 d.,
Valkininkų klebonui Juozui Bardišauskui leis-
ta palaidoti aukas. 1947 m. tragedijai atmin-
ti pastatyti du aukšti kryžiai, vėliau jų pastatyta
daugiau, tačiau sovietai juos sunaikino.

Po II pasaulinio karo kaimas atstatytas.
1960 m. buvo pastatytas skulptoriaus Gedi-
mino Jokūbonio ir architekto V. Gabriūno
paminklas, liūdinti „Pirčiupių motina”, kuriam
1963 m. suteikta Lenino premija. Memoriali-
nėje sienelėje iškaltos 119 aukų pavardės. Nuo
1960 m. veikė Pirčiupių kaimo muziejus, su-
laukdavęs 300–500 lankytojų per metus. Ta-
čiau 2000 m. jis buvo likviduotas, o 2002 m.
muziejaus pastatas privatizuotas. Išlikusi eks-
pozicijos dalis perkelta į Vilnių.

– 1988 m. Vilniuje suburta Lietuvos per-
sitvarkymo sąjūdžio iniciatyvinė grupė.

Birželio 4 d.

Tarptautinė diena be agresijos prieš vaikus.

– 780 m. pr. m. e. Kinijoje užfiksuotas pir-
masis Saulės užtemimas istorijoje.

– 1664 m. Naujasis Amsterdamas per-
vadintas New Yorku.

– 1716 m. į Louisiana (Šiaurės Ameriką)
atvežti pirmieji vergai iš Afrikos.

– 1783 m. broliai Montgolfier pirmą
kartą paleido į orą karšto oro balioną.

– 1798 m. mirė Giacomo Girolamo Ca-
sanova, italų nuotykių ieškotojas, avantiūris-
tas, rašytojas (gimė 1725 m.).

– 1800 m. baigta Baltųjų rūmų statyba
Washingtone. Į juos įsikraustė pirmieji gy-
ventojai – prezidentas John Adams su žmo-
na.

– 1845 m. gimė Julija Žemaitė, lietuvių
rašytoja, laisvamanė (mirė 1921 m.).

– 1872 m. mirė Stanislovas Moniuška, Lie-
tuvos lenkų kompozitorius, dirigentas. Vienas
ryškiausių lenkų muzikos romantizmo kūrėjų
F. F. Chopin (gimė 1819 m.).

– 1950 m. mirė Kazys Grinius, trečiasis
Lietuvos Respublikos prezidentas (gimė 1866
m.).

– 1956 m. sovietų valdžios uždarytoje Vil-
niaus katedroje atidaryta Paveikslų galerija.

Birželio 5 d. 

Tarptautinė aplinkos apsaugos diena.

– 1545 m. mirė Abraomas Kulvietis, vie-
nas žymesnių XVI a. asmenybių, lietuvių rašti-
jos pradininkų, kultūros veikėjas (gimė 1510 m.).

– 1748 m. Vilniuje kilo didelis gaisras, su-
naikinęs didžiąją miesto dalį.

– 1864 m. caro valdžios uždrausta spau-
da lietuviškais rašmenimis.

– 1875 m. gimė Thomas Mann, vokiečių
rašytojas ir kritikas, Nobelio literatūros premijos
laureatas (mirė 1955 m.).

– 1882 m. užpatentuotas elektrinis ly-
gintuvas.

– 1975 m. gimė Žydrūnas Ilgauskas, vie-
nas geriausių visų laikų Lietuvos krepšininkų. 

Birželio 7 d.

– 1775 m. Jungtinės Kolonijos (United
Colonies) pakeitė savo pavadinimą ir pasiva-
dino Jungtinėmis Valstijomis (United States).

– 1923 m. gimė Hermanas Perelšteinas,
choro dirigentas ir pedagogas (mirė 1998
m.).

– 1930 m. Lietuvos universitetas Kaune
pavadintas Vytauto Didžiojo vardu.

– 1959 m. mirė Petras Vaičiūnas, XX a. pir-
mosios pusės lietuvių poetas, dramaturgas ir
vertėjas (gimė 1890 m.).

– 1965 m. „Sony” Japonijos rinkai pristatė
pirmuosius pasaulyje vaizdo magnetofonus.

– 1992 m. Kauno šv. Mykolo Arkangelo
bažnyčia (Soboras) grąžinta tikintiesiems.

Birželio 8 d.

– 1946 m. Vatikano radijo lietuviškų lai-
dų skyrius atnaujino transliacijas.

– 2005 m. aukcione Londone už 546
tūkst. svarų (beveik 2 mln. 811 tūkst. litų) par-
duotas prieš 500 metų sudarytas žemėlapis,
kuriame pirmą kartą pavartotas žodis „Ame-
rika”.

Jacques Philippe
„Laikas Dievui””

RENATA ŽIŪKAITĖ

Kun. Jacques Philippe daugelio knygų apie dvasinį gyvenimą autorius,
yra Palaiminimų bendruomenės formuotojas ir dvasinis ugdytojas.
Jo knygos visame pasaulyje yra išverstos į 18 kalbų ir išleistos net

500000 knygų tiražu.
Šioje knygoje autorius veda mus vidinės maldos keliu. Dievas mus nori

padaryti šventais, įvesdamas mus į intymų santykį su savimi. Vidinė mal-
da yra daugiau nei pokalbis su Dievu ar kartojimas kažkokios vaikystėje iš-
moktos maldos formulės. Vidinė malda nėra kažkoks krikščioniškos jogos
pakaitalas. Rytų praktikoje viską lemia žmogaus pastangos, o krikščiony-
bėje viskas yra malonė. Tol kol remsies savimi, savo jėgomis, neišmoksi iš-
girsti Dievo balso.

Dauguma žmonių vakaruose yra ypatingai susižavėję įvairiomis rytų
meditacijomis. Tačiau šioje knygoje kun. Jacques mus įveda į krikščioniš-
kos maldos mokyklą, kuri yra daug stipresnė už visas rytų praktikas. 

Pirmiausia mums kyla klau-
simas – kas yra vidinė malda?
Kuo ji skiriasi nuo kitų maldos
formų? Autorius rašo, kad kito-
se maldos formose mes turime į
ką atsiremti: tam tikri įgūdžiai,
jausmas, kad daroma šis tas nau-
dinga, bendruomeninėje maldo-
je galime atsiremti į kitus. Vidi-
nėje maldoje mes tiesiog stoja-
mės Dievo akivaizdoje ir leidžia -
mės būti jo mylimi. „Tai yra ne-
turto, savęs apiplėšimo, savo nuo-
gumo patirtis”. (17)

Apšviesti Dievo šviesos pa-
matome savo neapsakomą var-
gin gumą, kad tik Dievas yra
mūsų vienintelė atrama. Tad vi-
sas vidinės maldos statinys yra
grįstas nuolankumu. 

Evangelijoje yra raginama:
,,kai panorėsi melstis, eik į savo
kambarėlį ir melskis savo Tė-

vui, esančiam slaptoje”. (Mt 6, 6)
Dievas gyvena mūsų širdyje,

tad pirmi maldos žingsneliai būtų:
susikaupti, nutilti ir įžengti į savo
širdį ir tikėjimu pasiekti mumy-

se glūdintį Jėzaus artumą. Labai svarbu tikėti Dievo artumu, net jei nieko
nejaučiame, esame išsiblaškę, atakuojami įvairių minčių. Dievui paauko-
tas laikas niekada nepraeis veltui. Šiame skubančiame pasaulyje mes ne-
randame laiko ne tik pabuvimui su Dievu, bet ir vieni su kitais. Tačiau mūsų
santykio su kitais pilnatvė ir kyla iš mūsų ryšio su Dievu gilumo. „Dievui
atiduotas laikas nėra pavogtas iš kitų. Priešingai, ištikimybė Dievui laiduoja
mūsų sugebėjimą būti su kitais ir juos iš tikrųjų mylėti. Kaip rodo patirtis,
dėmesingiausią, atidžiausią, nesavanaudiškiausią, kito kančiai jautriausią,
labiausiai gebančią paguosti ir nuraminti meilę randame greta vidinės mal-
dos sielų”. (24)

Tad vidinės maldos gyvenimo vaisiai yra nesuskaičiuojami. Per šią mal-
dą paruošiame tinkamą dirvą priimti eucharistiją ir kitus sakramentus, šios
maldos galia Dievas gydo mūsų žaizdas ir skaistina mūsų širdis. Čia Die-
vas leidžia mums intymiu būdu pažinti jį patį ir jį mylėti.

Tačiau siela apsisprendusi žengti vidinės maldos keliu patirs įvairias kliū-
tis, šėtonas stengsis ją atitraukti nuo šio kelio. Tad pirmoji sąlyga vidinei mal-
dai yra ištikimybė. Nepaisant mūsų nuotaikų ar nuodėmingumo kasdien sto-
ti Dievo akivaizdon ir būti su juo mažiausiai 15 minučių tyloje. Labai svar-
bu išbūti jo akivaizdoje net ir tada, kada nieko nejaučiame. Dievui kartais pa-
tinka pasislėpti, kad apvalytų mūsų širdį, kad mūsų intensija būtų visiškai
nesavanaudiška ir tyra. Šioje maldoje svarbu ne tai, ką veikiame mes, kiek
tai, ką tuo metu mumyse veikia Dievas. Kartais vidinėje maldoje nesugeba-
me nieko daryti, tad mums užtenka tik leistis būti Dievo mylimu. 

Dievo veidą mes atpažįstame Jėzuje Kristuje, tad jo žmogystė ir jo gy-
venimas žemėje turėtų mums tarpininkauti vidinės maldos metu.

Knygoje autorius taip pat moko, kaip pasirinkti vidinei maldai palan-
kiausią laiką ir vietą, kaip ją suderinti su mūsų gyvenimo ritmu. „Labiausiai
reikia siekti, kad vidinė malda taptų įpročiu, kad ji nebebūtų išimtis, kiek-
vienąsyk nuo kitokios veiklos sunkiai atplėšianti akimirka, bet taptų nor-
malaus mūsų gyvenimo ritmo dalimi.” (81)

Knygelėje atrasime ir autoriaus pateiktus įvairius kitus būdus melstis
vidine malda: meditaciją, rožinį, Jėzaus maldą.

Knygą galite įsigyti ,,Drauge”. Jos kaina 6 dol. Persiuntimas 3 dol. Illinois gy-
ventojai prideda 9.25 proc. valstijos mokesčių. 

Jacques Philippe „Laikas Dievui” iš prancūzų
k. vertė Aistė Adomėnaitė.-Vilnius: Katali-
kų pasaulio leidiniai, 2008.



92014 BIRŽELIO 3, ANTRADIENISDRAUGAS

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

7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652

Kab. tel. 773–471–3300

ŠirDieS ir KrAUjAGYSliŲ liGOS

ViDAUS liGOS 

AKiŲ liGOS

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

Joliet, IL 60435
Tel. 815–741–3220

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

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

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

Lietuviams sutvarkys dantis už prieinamą kainą 
Susitarimui kalbėti angliškai arba lietuviškai

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

Chicago, IL
Tel. 708–422–8260 

DAntŲ GYDYtOjAi

DR. RENATA VARIAKOJYTĖ
SKAUSMO GYDYMO SPECIALISTė

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

Nugaros, kaklo, galvos, sąnarių bei kitų
skausmų gydymas

SKAUSMO GYDYMAS

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

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

Chicago, IL 60638
Tel. 773–229–9965

Valandos susitarus

DR. JOVITA KERELIS
DR. DAIVA BIDVA
DANTŲ GYDYTOJA

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

Tel. 708–598–8101

KARKLO DIEGAS
lietuvių pasaulio istorija

EGIDIJUS ALEKSANDRAVIČIUS

110

Niekas šiandien nepasakys, ar
Amerikos lietuvių diasporos
gyvenimas kilo tokia pat

kreive, kaip ir visos JAV ūkis, tačiau ti-
kėtina, kad jis vystėsi propor cingai di-
džiausios pasaulio galybės žingsniams
pirmyn į pasaulio ekonomikos lyderių
gretą. Akivaizdu, kad tam tikros au-
gimo pusiausvyros būta. Lietuviai pri-
klausė prie paskutiniųjų didžiosios
imigracijos į JAV tautinių mažumų,
bet ir kelių dešimčių metų buvo gana,
kad susiderintų kasdienio gyvenimo
ritmas ir vaizduotės horizontai. Kuo
daugiau lietuviai integravosi į
amerikiečių visuo menę, tuo pla-
čiau buvo atvertos durys į ben-
dranacionalinių pasiekimų erd -
vę. Vis labiau buvo įsisavinamos
visos teigiamos amerikiečių gy-
vensenos formos ir vertybės. Lie-
tuvių bendruomenės pasijuto
saugios, įgalios ir gebančios su-
derinti lietuviškumą su ameri-
kietiškumu. 1922 m. Niujorko lie-
tuvė Viktorija Vencienė užrašys
savo atsiminimuose:

Jungtinėse Valstijose laik-
raščiai yra nebrangūs ir skait-
lingi, čia yra geri švietė jiški kino
filmai, geros /viešos/ paskaitos
apie įvairiausius dalykus, aukš-
tai išvys tytas organizacinis gyve-
nimas, atsiskleidžiąs klubuose,
vakaruose ir susitikimuose, ir ge-
ras susisiekimas tarp didmiesčių
ir miestų. Tai subrandina patį
paprasčiausią „kiauliaganį” į
apsišvietusį, ambicingą, kultū-
ringą asmenį, kuris stengiasi pasiekti
ko nors šviesesnio ir geresnio savame
gyvenime, ir kuris ima galvoti savo
galva ir pats gali savimi pasirū-
pinti.340

Atsižvelgiant į socioekonominės
pažangos poveikį moralinėms nuosta-
toms ir Benjamino M. Friedmano
įžvalgas341, pats materialinio gyve-
nimo kilimas lėmė visuomenės de-
mokratėjimą, savivaldiškumą, papro-
čių sušvelnėjimą, jau tresnes manda-
gumo formas. Diasporos pragyvenimo
sąlygoms gerėjant, po to, kai pasiekia-
mas tam tikras saugumo ir gerovės
jausmas, augo ir visuomeninio jaut-
rumo apraiškos. Nors šių permainų
ritmas yra labai kietas riešutas istori-
jos mokslui, tačiau būtent aprašomo
laikotarpio amerikiečių lietuvių gyve-
nimo at švaitai primygtinai perša tau-
rius pavyzdžius. Ekonominio kilimo
vėjas kėlė ir visuomeninio jautrumo
bures. Socialinis kapitalas toliau augo,
aukos bendroms iniciatyvoms remti
didėjo, solidarumo mokesčiai buvo su-
renkami labai sėkmin gai. JAV lietu-
viai jautėsi ne tik galintys savimi pa-
sirūpinti, bet ir pajėgė matyti kitų lie-
tuvių pasaulio gyventojų sunkumus,
paramos poreikius. Tam tikras mo rali-
nės duoklės imperatyvas vaisingai su-
pynė lietuviškumo ir amerikietiškos
vi suomenės įpročių gijas.

Kartu su amerikietiška materia-
lios gerovės svajone lietuviai puoselėjo
ir švieti mo, aukštesnės kultūros ir di-
desnio visuomeninio prestižo siekius.
Jei iki 1920 m. išsilavinę ir aukštesnius
mokslus išėję lietuviai buvo spindin-
čios išimtys, tai pa laipsniui vaikų
siuntimas į mokslus darėsi tipiškas
diasporos bruožas. Tam reikėjo, kad
būtų buvęs tam tikras etapas, per kurį
apšvietos vertę pajustų dauguma išei-
vių. Prieš I pasaulinį karą iš 252 594
Amerikos statistikos pastebėtų lietu-
vių imigrantų 117 166 nemokėjo nei
skaityti, nei rašyti. Anot S. Michel-
sono, per kelerius metus susidoroję su
elementariais įsikūrimo sunkumais
daugumas metėsi prie mokslo.

Atvykę iš Lietuvos beraščiais, tūks-
tančiai mūsų žmonių išmoko čia skai-
tyti ir rašyti. Ne tiktai jaunuoliai, bet
suaugę ir subrendę žmonės, kaži ko-
kiu gaivalingu būdu pradėjo lankyti
vakarines mokyklas, pradėjo šviestis,
pradėjo kurti organizacijas, pradėjo
skaityti laikraščius ir ėmė siųsti lite-
ratūros savo giminėms Lietuvoje švies-
tis.342

Lietuviai, kaip, beje, ir kitų Vidu-
rio Europos išeivių vaikai, buvo siun-
čiami į mokyklas ir dažniau net nei se-
nųjų amerikiečių žemųjų sluoksnių at-
žalos žengė į aukštuosius mokslus.
Antrosios kartos amerikiečiai lietu-
viai jau įsitvirtindavo ir geruose uni-
versitetuose – tėvai juos iš paskuti-
niųjų rėmė. Tačiau čia būta ir nevie-
nareikšmių permainų. Pirmųjų be-
raščių imigrantų pradiniam švietimui
reikėjo lietuviško pradžiamokslio, nes
angliškai jie visai nekalbėjo. Tik tada
galė jo būti peržengtas Amerikos vaka-
rinių mokyklų slenkstis. O čia gimu-
siai kartai tokių sunkumų nebuvo. Tad
bendras naujos kartos lietuvių išsila-
vinimo lygis kilo, o lietuviškos kultū-
ros gijos tame naujame išeivių kultū-
ros audinyje retėjo. Bendroji srovė
buvo tokia, kad didėjanti apšvieta ir
integracija į amerikietišką visuomenę
reiškė mažėjančią etnolingvistinę dias-
poros lietuvybę.

Diasporoje labai svarbų vaidmenį
vaidino katalikų bendruomenė. Pradi-
nio švietimo baruose svarbiausias
vaidmuo teko moteriškoms vienuoli-
joms. Lai kui bėgant ir gausėjant ant-
ros kartos lietuvių steigėsi vis daugiau
parapinių mokyklų. 4 deš. JAV veikė
virš keturiasdešimties tokių mokyklų,
o tai reiškė, kad kas trečia lietuviška
parapija buvo pajėgi ją išlaikyti. Lie-
tuvių mokyklose 1926–1935 m. mokėsi
vidutiniškai apie 10 000 vaikų. Paste-
bėtas pakilimas ties 1926 m. riba (12
129 lietuviai mokiniai), vėliau skaičius
iš lėto mažėjo. Labai didelį lietuvių
diasporos švietimo vaidmenį atliko
tėvų marijonų įkurta kolegi ja Maria-
napolyje, Konektikuto valstijoje, kur

anuomet mokėsi gabieji lietuvių vai-
kai iš visų kolonijų.

Katalikiškos mokyklos bandė iš-
laikyti bendro integravimosi į ameri-
kietišką visuomenę kurso ir lietuviš-
kos tapatybės užlaikymo pusiausvyrą.
Tačiau pirmoji kryptis vis labiau nu-
svėrė. Nei lietuvių kalbos, nei savo pro-
tėvių žemės istorijos nepajėgta rimtai
išmokti. Be to, kaip pažymėjo ameri-
kiečių lietuvių švietimą ty rinėjęs F.
Kemėšis, laikantis vyskupų nuro-
dymo vaikų katechizacija vyko
anglų ir lietuvių kalbomis. Tai reiškė,

kad katalikybės universalizmas nevie-
nareikšmiškai veikė lietuviškumą.
Vienuolės mokytojos tuo metu jau dau-
giausiai priklausė Ame rikoje gimu-
siųjų kartai ir lengviau bendravo su
mokiniais angliškai, negu lietuviš kai.
Mokyklose kurį laiką buvo prigijusi
tradicija pusantros valandos vidurdie-
niais ir vieną dieną per savaitę skirti
išimtinai bendravimui lietuvių kalba.
Tačiau, kaip pastebėjo mokslininkas,
šios priemonės buvo nepakankamos
etnolingvistinei ta patybei palaikyti.
Kartu su pagrindine imigracijos tyri-

nėtojų srove jis teigė:

Amerikos gyvenimas, jos
aukštos kultūros jaunoms kar-
toms spaudimas yra toks didelis,
kad einant be pasipriešinimo su
srove – nutautimas jaunųjų
kartų būtų neišvengiamas. Tik
sukrutus visai tautai gaivinti iš-
eivijos lietuvybę – pasisek tų ją
dar ilgiems laikams, o gal ir ant
visada – išgelbėti.343

Didžiausias Amerikoje lie-
tuvių aukštojo mokslo židinys
pirmaisiais XX a. dešimtme-
čiais buvo Valparaiso universi-
tetas Indianos valstijoje, netoli
nuo kai mynės Čikagos. Jo aka-
deminė programa buvo pritai-
kyta tokiems imigrantams, ku-
rie galėjo nuo labai žemo išsila-
vinimo lygio, beveik nuo ABC –
kaip juokavo ano meto lietuviai
– įgyti daugelį laisvųjų profesijų,
ir net (po papildomų studi jų) įsi-

rašyti į medicinos daktarų luomą. 

340. Cit. iš Fainhauz, David. Lithuanians int the
USA, p. 91–92.

341. Friedman, Benjamin M. e Moral Conse -
quences of Economic Growth. New York, Vintage
Books, 2006.

342. Michelsonas, Stasius. Lietuvių išeivija
Amerikoje, p. 150.

343. Kemėšis, Fabionas. Lietuvių mokykla Žiemių
Amerikoje. In: Pasaulio lietuviai, p. 55.

Krovinių pervežimo
kompanija ieško

patyrusio dispečerio. 
Tel. 224-619-7312

SIŪLO DARBĄ

Duryed, PA 1920–1930 m. Nuotraukos Iš Žukauskų šeimos albumo
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JAV LKMA suvažiavimas

MIRGA GIRNIUVIENĖ

2014 m. gegužės 17 d. Nekalto Pra-
sidėjimo vienuolyno patalpose Put-
name, Connecticuto valstijoje, vyko
JAV Lietuvių katalikų mokslo aka-
demijos (JAV LKMA) suvažiavimas.
Mokslinių pranešimų pasiklausyti
susirinko šešiolika mokslininkų bei
tų, kurie domisi mokslu. Suvažiavi-
mui prasidedant buvo prisiminti mirę
LKMA nariai, jų tarpe – Saulė Šatie-
nė, mirusi 2013 m. kovo mėnesį. Ji
daug metų tvarkė ALKA muziejų.
Taip pat buvo prisimintas Ignas
Skrupskelis, apie kurį Lietuvoje buvo
pristatyta naujai išėjusi knyga ,,Ignas
Skrupskelis: asmenybė ir laikmetis”.

Plojimu buvo priimta nauja JAV
LKMA narė dr. Milda Bakšytė-Ri-
chardson. Dr. Bakšytė-Richardson
meno istorijos daktaratą įsigijo Bos-
tono universitete 2003 m. Ji dėsto
Northeastern universitete.

Dr. Mirga Girniuvienė, JAV
LKMA bei Amerikos lietuvių kultūros
archyvo pirmininkė, pranešė apie
praėjusių metų nuveiktus darbus:
buvo paskirtos Dr. Kriaučiūno fondo
stipendijos keturiems aukštesnių
laipsnių siekiantiems studentams Lie-
tuvoje; buvo sutvarkytas dirigento
bei pedagogo Vytauto Marijošiaus
fondas; tautosakininko dr. Jono Balio
archyvas buvo padovanotas ir persi-
ųstas Lietuvių literatūros ir tautosa-
kos institutui (LLTI) Vilniuje; VLIKo
fondas buvo perduotas ir persiųstas
Lietuvos centriniam valstybės ar-
chyvui Vilniuje; 1939 m. Pasaulinės pa-
rodos New Yorke eksponatai buvo pa-
skolinti ir persiųsti Lietuvos nacio-
naliniam muziejui Vilniuje.

Buvo perskaityti pranešimai fi-
zikos, antropologijos bei religijos te-
momis. 

Dr. Petras Kazlas kalbėjo apie
šviesos diodus,  kuriuose yra kvanti-
nių taškų. Dr. Kazlas vadovauja gru-
pei, kuri projektuoja kvanto taškų
elektroninius aparatus, naudojamus
vaizduokliuose. Įdomu, kad kvantinių
taškų technologiją pradedama naudoti
ląstelėms bei audiniams vaizduoti.
Tai kelia daug vilčių vėžio chirurgijos
srityje. Dr. Kazlas įsigijo elektronikos
inžinerijos daktaratą 1998 m. Colora-
do universitete. Šiuo metu dirba įmo-
nei ,,QD Vision”, kuri gamina tech-
ninę įrangą vaizduokliams ir apšvie-

Dr. Aleksas Gedmintas kalba apie lietuvių
koloniją Binghamtone, N Y. 

Dr. Petras Kazlas kalba apie šviesos diodus, turinčius kvantinių taškų.  
Dr. R. Girniaus nuotraukos

Dr. Aldona Lingertaitienė kalba apie išei-
vijos vaidmenį pasipriešinime sovietams

timui naudojant patentuotą  ,,Quan-
tum Light” platformą.  

Dr. Aleksas Gedmintas kalbėjo
apie buvusią lietuvių koloniją Bing-
hamtone, NY, ir kaip ji išnyko. Atrodo,
kad vienas šią koloniją sužlugdžiusių
veiksnių buvo nesutarimas tarp ti-
kinčiųjų ir kairiųjų dėl surinktų lėšų
panaudojimo. Dr. Gedmintas dėsto
antropologiją State University of  New
York, Oneonta.

Dr. Aldona Lingertaitienė kalbėjo
apie užsienio lietuvių vaidmenį pasi-
priešinime prieš komunistinę valdžią
Lietuvoje. Ypatingą dėmesį atkreipė į
veiklą pervežant ,,Lietuvos Katalikų
Bažnyčios kronikos” rankraščius į
Vakarus. Seselė Ona Mikailaitė, pati
patyrusi, kaip veikė komunistinis apa-
ratas kovoje prieš religiją ir daug
metų dirbusi prie ,,Kronikos” spaus-
dinimo bei leidimo, pridėjo konkrečių
detalių iš savo patirties.

Programai pasibaigus, dalyviai
apžiūrėjo ALKA ir pamatė, kiek ten
yra įvykę pasikeitimų. Pvz., Jono Ba-
lio Tautosakos kambario nebėra –
LLTI yra surengta nuolatinė dr. Jono
Balio Tautosakos kambario ekspozi-
cija, kurią gali lankyti visi. 

Dalis dr. Jono Balio nuolatinės parodos. Austės Nakienės nuotr.
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P. A. Bielskus, gyvenantis Hinsdale, IL, pratęsė metinę „Draugo”
prenumeratą ir paaukojo 50 dol. Labai Jums ačiū už paramą.

Audra Skripkus, gyvenanti Solana Beach, CA, kartu su metinės
„Draugo” prenumeratos mokesčiu atsiuntė 50 dol. Nuoširdžiausius
žodžius skiriame Jums.

Jonas Spurgis, gyvenantis Chicago, IL, kartu su metinės „Draugo”
prenumeratos mokesčiu atsiuntė 50 dol. Dėkojame už ne vienerių metų
paramą.

Valerija Javas, gyvenanti Western Springs, IL, pratęsė metinę
„Draugo” prenumeratą ir paaukojo 50 dol. Dėkojame už suteiktą paramą.

Dalia Aukštinaitis, gyvenanti Orland Park, IL, kratu su metinės
„Draugo” prenumeratos mokesčiu atsiuntė 50 dol. Nuoširdžiausiai Jums
dėkojame už paramą.

Jaunimo centro Moterų klubas Čikagoje paaukojo „Draugo” leidy-
bai 50 dol. Labai Jums ačiū už paramą.

Nijolė  Nausėdienė, gyvenanti Lockport, IL, pratęsė metinę
„Draugo” prenumeratą ir paaukojo 50 dol. Nuoširdus ačiū, kad remiate
lietuvišką spausdintą žodį.

Jonas Mezinskas, gyvenantis Oak Lawn, IL, pratęsė metinę
„Draugo” prenumeratą ir paaukojo 50 dol. Nuoširdi padėka už paramą.

Roma ir Algis Vedeckai, gyvenantys Massapequa, NY pratęsė  me   -
ti nę „Draugo” prenumeratą ir paaukojo 50 dol. Nuoširdžiai dėkojame už
suteiktą finansinę paramą.

Bronė Paulius, gyvenanti Palm Beach Gardens, FL, kartu su meti -
nės „Draugo” prenumeratos mokesčiu atsiuntė 60 dol. laikraščio leidybos
išlaidoms sumažinti. Labai Jums ačiū už paramą.

Vytas Peseckas, gyvenantis Beverly Shores, IL, pratęsė metinę
„Draugo” prenumeratą ir paaukojo 50 dol. Dėkojame už ne vienerių metų
paramą.

Veronica M. Matuzas, gyvenanti La Grange, IL, kartu su metinės
„Draugo” prenumeratos mokesčiu atsiuntė 50 dol. Nuoširdžiai Jums dėko-
jame.

Dr. Danutė Maciūnas-Mockus, gyvenanti San Diego, CA, kartu su
metinės „Draugo” prenumeratos mokesčiu laikraščio leidybos išlaidoms
sumažinti atsiuntė 110 dol. Nuoširdžiai dėkojame už suteiktą dosnią
finansinę paramą.

www.draugas.org/mirties.html

A † A
STASĖ ELENA LAPAITĖ

SEMĖNIENĖ
Mūsų mylima mama ir močiutė mirė 2014 m. gegužės 31 d.,

Baraboo, WI, St. Clare Meadows namuose, kur surado labai švel-
nią ir nuoširdžią globą.

Gimė 1916 m. birželio 12 d., Irkutsk,  Sibire.
Gyveno Kaune, Londone, Čikagoje ir Baraboo.
Nuliūdę liko: duktė Nijolė Semėnaitė Etzwiler su vyru David;

anūkai Chris/Kristutis (žmona Angie), Peter (Elise) ir Michael;
proanūkai Andrew, Eric, Valerie ir Zoe; brolienė Gražina Lapienė
ir svainė Valerija Damašienė; dukterėčia Rita Lapaitė (Peter)
Cary ir sūnėnai Ričardas (Daiva) Lapas, Raimondas (Ramunė)
Lapas, Tomas (Laurie) Lapas, Jurgis (Nijolė) Gaučys ir Vytas
(Ni jo lė) Damašius.

A. a.  Stasė buvo dukra a. a. Elenos ir a. a. Zdislovo Lapų, žmo -
na a. a. Alfonso, sesuo a. a. Viktoro, a. a. Edvardo ir a. a. Hario.

Ji daug metų rašė „Drauge”, dirbo Balzeko muziejuje, prik-
lausė LDD, CLWC, mokytojų ir žurnalistų sąjungoms. Keliavo po
visą pasaulį ir daug kartų vežė savo šeimą į Lietuvą ir kitus
gražius kraštus.

Trečiadienį 12  val. p. p. bus aukojamos šv. Mišios, St. Joseph
bažnyčioje, Baraboo.

Vėliau, vasaros pabaigoje bus Memorial service Lemonte.
Vietoje gėlių prašome aukoti „Draugui”, 4545 W. 63rd St.,

Chicago, IL 60629-5589, „Saulutė”, 414 Freehauf  St. Lemont, IL
60439 arba „Vaiko Vartai į mokslą”, P.O. Box 381, Downers Grove,
IL 60515

Nuliūdusi šeima

Žurnalistei, buvusiai „Draugo” „Moterų gyveni-
mas” redaktorei, spaudos bendradarbei, nuoširdžiai
ilgametei draugystės bičiulei

A † A
STASEI SEMĖNIENEI

išėjus Amžinybėn, reiškiu gilią užuojautą dukrai
NIJOLEI ETZWILER, jos šeimai bei visiems
artimie siems.

Suteik, Viešpatie, jai Dangaus ramybę po visų gy -
venimo kelionių.

Prisimenu Stasę maldose.

Marija Remienė

A † A
SESUO ANN

THERESE
RADZIUNAS, SSC

Mūsų mylima seselė mirė 2014 m.
gegužės 30 d. Šv. Kazimiero seselių
motiniškame name, 2601 W. Mar-
quette Rd., Chicago, IL,  sulaukusi
89 metų.

Vienuolyne įžaduose išgyveno 69 metus. Sesuo Ann Therese
gimė Mt. Carmel, Pennsylvania.

Ji patarnavo St. George School, Nativity BVM ir Immaculate
Conseption Schools, Čikagoje. Daug metų dirbo mokytoja ir va -
dovavo mokykloms Pennsylvania ir Maryland.

Velionė buvo duktė a. a. Joseph ir a. a. Pearl Radziunas, sesuo
a. a.  Bernice Gaughan, a. a. Thomas Radziunas, Sr., Mary Lebb.

A. a. Ann Therese buvo pašarvota pirmadienį, birželio 2 d.
nuo 3 val. p. p. iki 7 val. vakaro Šv. Kazimiero vienuolyne, 2601
W. Marquette Rd., Chicago, IL. Mišparai mirusiems 7 val. va -
karo.

Laidotuvių šv. Mišios antradienį, birželio 3 d. 9:30 val. ryto Šv.
Kazimiero Seserų vienuolyno koplyčioje. Po šv. Mišių velionė
palaidota Šv. Kazimiero kapinėse.

Vietoje gėlių prašom aukoti SSC Retirement Fund.

Šv. Kazimiero seserys

Laidot. direkt. Lack and Sons FH tel. 773-776-1324

A † A
GROŽVYDOS GIEDRAITYTĖS

laidotuvės įvyks ketvirtadienį, birželio 5 d.

Švč. Mergelės Marijos Gimimo 
parapijos bažnyčioje, Marquette Park, kurioje 

10 val. ryto vyks atsisveikinimas. 
11 val. ryto – aukojamos šv. Mišios 

už velionės sielą.
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Prenumeruokime ir skaitykime

,,DRAUGĄ”

PRELATAS EDMUnDAS J. PUTRIMAS
Lietuvos Vyskupų Konferencijos (LVK) Delegatas 

užsienio lietuvių katalikų Sielovadai
1 Resurrection Road,   Toronto, ON    M9A 5G1, CANADA  

tel: (+1)  416 - 233 -7819  ♦ faks: (+1)  416 - 233 -5765 
el. paštas: putrimas@sielovada.org  ♦

Interneto svetainė: www.sielovada.org

J.E. vysk. Paulius Baltakis, OFM, Šv. Sosto paskirtas išeivijos lietuvių kata-
likų vyskupu nuo 1984 m. iki 2003 m. šiais metais švenčia 30 metų vyskupys-
tės jubiliejų bei savo garbingo 90 metų amžiaus jubiliejų.

Didžiausias vyskupo Baltakio ganytojiškasis darbas ir misija išeivijoje
vyko tuo metu, kai Lietuva buvo prislėgta sovietinės okupacijos, kai Lietuvos
katalikų Bažnyčia ir tikinčiųjų teisės buvo niekinamos. Per savo asmenybę ir
autoritetą Jis vienijo išeivijos lietuvius katalikus laisvajame pasaulyje ir tarp jų
tapo Lietuvos katalikų Bažnyčios pogrindžio balsas.

Vysk. Baltakio pagerbimas organizuojamas 2014 m rugpjūčio 30 d. su
padėkos Mišiomis ir iškilmingais pietumis lietuvių pranciškonų vienuolyne
Kennebunkporte, Maine, JAV.

JAV lietuviai kviečiami dalyvauti Mišiose (12 val. p. p.) ir vaišėse (1 val. p.
p.), kuriose pagerbsime mūsų T. Paulių. (The Franciscan Guest House of
Kennebunk, PO Box 273, 

26 Beach Ave, Kennebunk Beach, ME 04043)
Dėl nakvynių: yra atidėti svečiams kambariai specialia kaina vienuolyno

pastatuose. Norėdamai užsakyti kambarį malonėkite iki birželio 1 d. susi-
skambinti su Kara Nappi – Franciscan Guest House – 1-207-967-4865 ext 48.

Banketo pietų kaina 25 dol. asmeniui. 

Pagarbiai Kristuje,

PAS MUS 
IR

APLINK MUS
� JAV LB Lemonto apylinkės Socialinių
reikalų skyrius trečiadienį, birželio 4 d., 1
val. p. p. kviečia visus į PLC Lemonte
skaityklą, kur matysite dokumentinį istorinį
filmą  ,,Radvilos, Auksiniai Lietuvos kuni-
gaikščiai,” – apie garsiausią LDK vidu-
ramžių Radvilų giminę.

� Lietuvos Respublikos generaliniame
konsulate New York, birželio 5 d. vyks As-
tos Bublienės keramikos darbų ir Povilo
Mečio tapybos darbų paroda.

� Neringos stovyklavietėje birželio 7–8 d.
ruošiamas ,,Talkos savaitgalis”.  Laukiame
talkininkų, kurie padėtų paruošti stovykla-
vietę vasaros sezonui. Apie savo dalyva-
vimą pranešti vedėjai Reginai: regina@ne-
ringa.org arba tel. 978-582-5592. Dau-
giau žinių tinklalapyje http://neringa.org

� Birželio 19 d., ketvirtadienį, 6 v. v., šau-
kiamas Lietuvių verslininkų sąjungos narių
ir besidominčių tapti nariais, susitikimas.

Susitikimas vyks sąjungos kambaryje, Bal-
zeko lietuvių muziejuje, 6500 S. Pulaski
Rd. Chicago IL. Susirinkime dalyvaus FBI
darbuotojai Joan Hyde ir Gregory Wing,
kurie dalyviams pristatys FBI istoriją, tiks-
lus, užduotis ir paaiškins vidinę struktūrą.
Pristatyme prelegentai pateiks korupcijos
valdiškose administracijose pavyzdžius ir
papasakos apie įsigalėjusią prekybą žmo-
nėmis. Seks dalyvių klausimai. Prieš ir po
oficialios dalies vyks pabendravimas su
kavute ir užkandžiais. Visi maloniai kvie-
čiami dalyvauti. Apie savo dalyvavimą pra-
šome pranešti Rūtai muziejaus raštinės
tel. 773-582-6500. 

� Birželio 21 d., šeštadienį, 5 val. p. p.
Baltimorės Lietuvių namuose vyks Joninių
šventė. Programoje vakarienė, vainikų pi-
nimas, grupės ,,Etiudas” koncertas, Apo-
lonijos Zizirskienės humoristiniai pasako-
jimai, žaidimai ir šokiai. Lietuvių namų
adresas 851 Hollins St, Baltimore, MD.

www.draugas.org/kalendorius

Birželio 1 d. Lemonte vyko Ateitininkų namų gegužinė — tai vasaros atostogų pradžia!
Gegužinėje linksminosi (iš k.): Gabrielė Schneider, Onutė Kriaučiūnaitė, Danielė
Schneider ir Gabija Staniškytė su mažuoju Aleksandru Juozapu Čyvu.  

Dainos Čyvienės nuotr.

DRAUGAS NEWS
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