
Paryžius (ELTA) – Pasaulio šalių
vadovai Prancūzijoje susirinko pami-
nėti 70-ųjų sąjungininkų kariuome-
nės išsilaipinimo Normandijoje meti-
nių. Iškilmės vyko Uistrehame – vie-
name iš penkių paplūdimių, kuriuose
sąjungininkų kariai išsilaipino 1944
metų birželio 6-ąją.

Prancūzijos prezidentas Francois
Hollande ir JAV vadovas Barack Oba-
ma šia proga pasakė kalbas. Pagerb-
damas ,,D dienos” veteranus, B. Obama
pateikė keletą savo įžvalgų apie XXI a.
karų pradžią ir pabaigą. ,,Laimėjus
karą mes nesimaudėme šlovės spin-
duliuose – padėjome atstatyti Europą.
Nesigviešėme svetimos žemės, išskyrus
tą, kurioje palaidojome kritusius po
mūsų vėliava, – kalbėjo JAV preziden-
tas. – Mūsų pergalė tame kare nulėmė
ne tik būsimą amžių, bet ir suformavo
mūsų palikuonių saugumo ir gerovės
sąlygas. Senus varžovus pavertėme są-
jungininkais”.

B. Obama taip pat vedė paraleles tarp Antrojo pasau-
linio karo aukų ir dabartinės JAV vykdomos kovos su te-
rorizmu, sakydamas, jog ,,žmonės negali gyventi laisvai, jei
jie nėra pasirengę aukotis ir mirti dėl laisvės”, o 2001 metų
rugsėjo 11 dienos karta puikiai tą supranta.

Savo žodį taip pat tarė Didžiosios Britanijos karalienė
Elizabeth II ir Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas.

Iškilmių metu pademonstruotas išsilaipinimas, kuris
reiškė įsiveržimo į nacių okupuotą Europą pradžią. Taip pat
vyko mūšių inscenizacijos, karinės procesijos, aviacijos pa-
radas, nugriaudėjo 21 pabūklų salvė.

Lietuva atitinka Mastrichto kriterijus ir yra pasirengusi
prisijungti prie euro zonos nuo 2015 m. sausio 1 dienos –
tokias išvadas pateikė Europos Komisija (EK) ir Europos

centrinis bankas paskelbtuose pranešimuose apie konver-
genciją.

Pranešimuose pažymima, kad Lietuva,
vykdydama ekonomines reformas ir at-
sakingą fiskalinę politiką, padarė
didelę pažangą, siekdama na-
rystės euro zonoje. Balandžio
pabaigoje vidutinė metinė inf-
liacija Lietuvoje buvo 0,6 proc.
ir tai yra gerokai žemesnis ro-
diklis nei 1,7 proc. Mastrichto
kriterijus.

EK pirmininko pavaduotojas
bei ekonomikos ir pinigų reikalų
komisaras Olli Rehn pranešė, kad EK
pateikė pasiūlymą Europos Sąjungos Tarybai dėl Lietuvos
priėmimo į euro zoną.

Šia proga Vyriausybėje buvo surengta spaudos konferen-

cija, kurioje dalyvavo ministras pirmininkas Algirdas
Butkevičius, Lietuvos delegatas į Europos Ko-

misiją Algirdas Šemeta, Lietuvos banko
valdybos pirmininkas Vitas Vasiliauskas

ir finansų ministras Rimantas Šadžius.

Algirdas Butkevičius: Noriu su
visais Lietuvos gyventojais pasi-
dalinti gera žinia, kurios sulau-

kėme iš Europos Komisijos, kuri,
kruopščiai įvertinusi Lietuvos eko-

nominius ir finansinius rodiklius bei
ateities planus, teigia, jog Lietuva yra pa-

sirengusi įsivesti eurą nuo kitų metų sausio 1 die-
nos. Lietuva daug metų stengėsi ir sėkmingai nuėjo sudė-
tingą pasirengimo kelią. Mūsų nuoseklus darbas buvo pa-
stebėtas Briuselyje ir įvertintas. Aš tuo labai džiaugiuosi.
Euro įvedimas – tai dar vienas žingsnis ekonominio, fi-
nansinio bei politinio mūsų šalies saugumo link. Padarė-
me daug, siekdami narystės euro zonoje – infliacijos ir il-
galaikių palūkanų lygis šalyje yra ženkliai mažesnis, nei kri-
terijai, kurių reikalaujama stojant. – 2 psl.

Spaudos konferencijoje (iš kairės): finansų ministras Rimantas Šadžius, premjeras Algirdas Butkevičius, eurokomisaras Algirdas Šemeta
ir Lietuvos banko valdybos pirmininkas Vitas Vasiliauskas                                                                                           Martyno Ambrazo (ELTA) nuotr. 
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Naujas teatras 
Bridgeporte – 5 psl.

Kunigo ir daktaro Bendoraičio
keliais – 10 psl. 

Pasaulio vadovai ,,D dienos” 70-mečio iškilmėse. EPA-ELTA nuotr.

Dar viena Lietuvos sėkmės istorija 

Pasaulio vadovai mini 70-ąsias ,,D dienos” metines
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Kasmet švenčiame Sekmines –
Šventosios Dvasios Atsiunti-
mo šventę. Minėdami šį įvykį,

drauge minime ir Bažnyčios gimta-
dienį, nes pirmoji Bažnyčios ben-
druomenė gimė būtent per Sekmines.
Švęsdami Sekmines, su nuostaba ap-
mąstome apaštalų gautą dovaną, kai
juos apie nukryžiuotą ir prisikėlusį
Jėzų daugelio tautų žmonės girdėjo kal-
bančius savo kalbomis. Tačiau praeina Sekminės, ir
po jų, dažniausiai, mes liekame tokie, kokie buvome
– nė kiek nepaliesti Šventosios Dvasios veikimo, ir
net nesusimąstome, kodėl taip atsitinka. Ar mūsų lai-
kais Šventoji Dvasia nėra pajėgi taip veikti Jėzaus
sekėjų širdyse, kaip veikė apaštalų laikais? O gal mes
kažko nepadarome ir neleidžiame mumyse veikti
Šventajai Dvasiai?

Be jokios abejonės, svarbiausia priežastis nėra
Dieve, kuris yra nesikeičiantis, bet mumyse. Mes, ka-
talikai ir kiti krikščionys, tradiciškai praktikuo-
jantys savo tikėjimą, galime sudaryti kliūtis galin-
gam Dievo Dvasios veikimui. Paanalizuokime, ką tu-
rėtume daryti, siekdami, kad Šventoji Dvasia ir mu-
myse išlietų savo malonių gausą.

Apaštalas Paulius kalba: „Dievo meilė yra išlieta
mūsų širdyse Šventosios Dvasios, kuri mums duota”
(Rom 5, 5). Turime būti giliausiai įsitikinę, kad
mums skirta Dievo meilė visiškai nepriklauso nuo
to, ar mes esame labai geri, ar nusidėjėliai. Mes per
daug žmogiškai įsivaizduojame Dievą, tarsi jis myli
mus labiau tuomet, kai esame geri, ir mažiau, kai nu-
sidedame. Ne Dievo meilė mums, bet mūsų meilė Die-
vui keičiasi, – kartais jos visiškai nebelieka. Tas pats
apaštalas tvirtina: „Dievas mums parodė savo mei-
lę tuo, kad Kristus numirė už mus, kai tebebuvome
nusidėjėliai“ (Rom 5, 8). Todėl giliai įsidėkime į savo
širdis šį Dievo meilės suvokimą. Dievas visuomet
mus myli, tik į Jo meilę reikia atsiliepti.

Mes, tikintieji, dažniausiai nuo vaikystės turi-
me šiokį tokį Jėzaus Kristaus suvokimą, kad jis yra
Dievo Sūnus, mūsų Gelbėtojas, už mus miręs ant kry-
žiaus. Tačiau šis suvokimas gali likti beveik teorinis,
nepasiekiantis mūsų širdies gelmių. Iš tikrųjų Jėzus
yra mūsų brolis ir geriausias draugas, žinantis vi-
sas mūsų silpnybes ir bėdas ir norintis mums padėti.
Šis suvokimas turi paskatinti mūsų pasiryžimą
būti ištikimais Jėzaus sekėjais, jei dėl to reikėtų mo-
kėti net didelę kainą. Pirmieji krikščionys, ir ne tik
jie, net gyvybę už Jėzų paaukodavo. Mes turime pri-
imti giliausią apsisprendimą sekti Jėzų ne tik sek-
madieniais dalyvaujant Mišiose, bet ir kasdieniame
gyvenime, kai esame mokykloje, universitete ar
darbe. 

Mūsų pasitikėjimas privalo būti ne pasitikėjimas
savimi, tarsi patys savo pastangomis galėtume tap-
ti šventi, bet visiškas pasitikėjimas Dievu. Atsisky-
rę nuo Kristaus nieko negalime, o būdami vienybė-
je su juo galime gauti Šventosios Dvasios galybę, ku-
rią Jėzus pažadėjo duoti savo mokiniams: „Kai ant
jūsų nužengs Šventoji Dvasia, jūs gausite jos galybės“
(Apd 1, 8). Nebijokime suvokti savo dvasinio skurdo
ir nepajėgumo savo jėgomis ką nors padaryti. Kiek-
vienam iš mūsų reikia turėti panašaus nuolankumo,
kurio reikia anoniminiams alkoholikams, siekian-
tiems išsikapstyti iš turimos priklausomybės. Kol jie
mąsto, kad savo jėgomis kažką padarys, tol lieka be-
vilčiai, o kai tik pradeda tik Dievu pasitikėti ir šauk-

tis Jo pagalbos, atsitinka kažkas nepa-
prasto – daug metų buvę gilioje duobėje,
ima ir iš jos pakyla.

Tikėjimo kelionėje labai svarbu,
koks yra mūsų santykis su nuodėme.
Jeigu ją pakenčiame, su ja draugauja-
me, tuomet apie Šventosios Dvasios
veikimą mumyse kalbėti yra per anks-
ti. Reikia atgailauti už nuodėmes, kovoti
su jomis, dažnai priimant Sutaikinimo

sakramentą ir stiprinantis Eucharistija. Prašydami
Dievo atleidimo, patys turime būti pasiryžę atleisti
mums nusikaltusiems. Jei šitaip elgiamės, jau gali-
me tikėtis savyje palaimingo Šventosios Dvasios
veikimo.

Apaštalų darbų knygoje skaitome: „Jie (pirmie-
ji Jėzaus mokiniai) ištvermingai laikėsi apaštalų
mokslo ir bendravimo, duonos laužymo ir maldų”
(Apd 2, 42). Kad Dievo Dvasia mumyse veiktų, reikia
būti aiškiai įsipareigojusiems  dvasią gaivinančioms
praktikoms – maldai, Šventojo Rašto skaitymui ir tar-
pusavio bendravimui. Jėzaus sekėjas turi būti ben-
druomenės žmogus. Be kasdienių tikėjimo praktikų,
ypač be tikinčiųjų bendruomenės palaikymo, neį-
manomas normalus krikščioniškas gyvenimas, o
ką jau kalbėti apie Šventosios Dvasios dovanų gavi-
mą.

Tikėjimas ir Dievo meilė mumyse lieka gyvi, kai
mes šiomis dovanomis dalijamės su kitais. Dievas mus
apdovanoja, bet kartu ir įpareigoja gautomis dvasi-
nėmis dovanomis dalytis su kitais. Liudyti apie savo
tikėjimą, kalbėti apie tai, kuo mes esame dvasiškai
turtingi, yra įpareigoti ne tik vyskupai, kunigai ar vie-
nuoliai, bet ir pasauliečiai. Visi turime dalyvauti Jė-
zaus ir jo Bažnyčios misijoje. Ar tai darome? Švęsdami
Sekmines pasitikrinkime, kokias sąlygas sudarome
veikti Šventajai Dvasiai. Verta ne tik pamąstyti,
bet, galbūt, šį tą ir pakeisti savo gyvenime, kad būtume
apdovanoti Šventosios Dvasios dovanomis.

Taip pat valdžios sektoriaus fi-
nansų padėtis yra tvari, nacionaliniai
teisės aktai yra suderinti, o lito ir
euro keitimo kursas išlieka stabilus.
Lietuva atitinka visus euro zonos kan-
didatams keliamus reikalavimus. Šią
EK ir Europos centrinio banko išvadą
dar turės įvertinti Europos Vadovų Ta-
ryba, Europos Parlamentas ir finansų
ministrai, tačiau tikiu, jog euro įvedi-
mui tikriausiai jau nebebus jokių kliū-
čių. Oficialaus kvietimo į euro zoną ti-
kimės sulaukti liepos pabaigoje. Aš ne-
abejoju, kad nuo kitų metų Lietuva
taps euro zonos valstybe.

Rimantas Šadžius: Simboliška, kad,
paminėję Lietuvos narystės Europos
Sąjungoje dešimtmetį, esame labai
arti naujo atskaitos taško, dar vieno is-
torinio valstybės raidos momento –
šiandien Europos Komisija atvėrė Lie-
tuvai duris į euro zoną. Kaip pažymi
Europos Komisija, mes pagal savo iš-
sivystymo lygį tapome konkurencingi
su kitomis išsivysčiusiomis Vakarų pa-
saulio šalimis, kurios turi vieningą
eurą. Dabar, nuo naujųjų metų šioje

šeimoje mes būsime pilnateisiai nariai. 
Lietuvai svarbu įsilieti į euro zoną

dėl tolesnio išlikimo pasaulio rinkoje.
Lietuva negali egzistuoti be užsienio
ekonominių partnerių – mes daug im-
portuojame, mums reikia daug inves-
ticijų, mes turime mokėti pagaminti
daug gerų prekių, suteikti paslaugų,
kurias mielai pirktų užsienyje, todėl ša-
lies autoritetas yra labai svarbus. Euro
įsivedimas investiciniam klimatui yra
itin svarus rodiklis.

Kaip visada, švenčiant kokį nors
jau nueitą etapą, neapsigaukime –
kiekvieno etapo pabaiga yra kito eta-
po pradžia. Įsiliejimas į euro zoną nė -
ra tai, kas duotų naudą, todėl mūsų
visų ir valdžios uždavinys – pasinau-
doti šita nauja didžiule atsiveriančia
prieš mus erdve, kad pritrauktume
investuotojus, kad plėstume gamybą,
paslaugų teikimą. 

Vitas Vasiliauskas: Man labai smagu
pasakyti, jog šiandien mums istorinė
diena valstybės finansų gyvenime, ta-
čiau aš taip pat nemanau, jog tai yra
kelio pabaiga. Priešingai – kelio pra-

Ateik, Šventoji 
Dvasia!
ARKIVYSK. SIGITAS TAMKEVIČIUS

džia. Tai nauja lyga, kurioje reikalau-
jama paklusti aukštesnio lygio tai-
syklėms, o tai reiškia naują atsako-
mybę ir įsipareigojimą tiems žaidė-
jams, kurie toje lygoje lošia. Dar sykį
noriu visus pasveikinti su tikrai isto-
riniu Lietuvos finansų pasaulio įvykiu. 

Algirdas Šemeta:  Europos komisijos
vardu sveikinu Lietuvą. Ir žmones, ir
Vyriausybę. Komisija mūsų šaliai rašo
labai aukštą pažymį, nes Lietuva, kaip
rodo šiandien paskelbti dokumentai,
reikalavimus atitinka su labai nemaža
atsarga. Tokią palankią išvadą Komi-
sija skelbia dėl šių priežasčių. Pirma,
reikalavimų kartelė pasiekta su dide-
le atsarga. Antra, analizė rodo, jog
žema infliacija nėra dirbtinai sukurta,
kad tai nėra laikinas efektas. Trečia –
buvusios ir dabartinė vyriausybės yra

supančiotos (gerąja prasme) tarptau-
tiniais įsipareigojimais vykdyti labai
atsakingą biudžeto politiką. Ketvirta,
visi rodikliai rodo, kad ir privatus
verslas, ir valstybinės institucijos yra
labai lanksčios ir moka puikiai prisi-
taikyti. Pats puikiausias to įrodymas –
krizės įveikimas. Štai todėl Lietuva pa-
siekė stebėtinai gerų makroekonomi-
nių rodiklių. Ir penkta – mūsų finan-
sinės institucijos tapo žymiai patiki-
mesnės nei iki krizės. Kur kas rimtes-
nė bankų kontrolė, sumažinta naujų
„burbulų” rizika. Tačiau ir pati euro-
zona sustiprino priežiūros mechaniz-
mus – dabar ji stebi šalį ir įvedus eurą.
Ir dar – Lietuva šių kriterijų aukštumų
pasiekė vien tik savo pačios pastango-
mis, o Europai dabar labai reikia tokių
sėkmės istorijų, kaip Lietuvos. Lietu-
va tampa pavyzdžiu net ir senosioms
ES valstybėms. Euro įvedimas ne su-
mažins, bet ryškiai padidins Lietuvos
suverenitetą. Nuo šiol Lietuva galės da-
lyvauti ir Europos centrinio banko
sprendimų priėmime. 

Vytis ant monetų naudojamas jau
nuo XIV a. – dabar jis bus ir ant vienos
stipriausių pasaulio valiutos – euro.
Ten, kur naudojamas euras, visur bus
dar matomesnė Lietuva su savo Vytimi.   

Parengė V. Zaikauskas

Euro įvedimas Lietuvoje
Atkelta iš 1 psl.
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Šventosios dvasios nužengimas
MARIJA VALTORTA

Birželio 8 dieną (septintąjį sekma dienį po Velykų – Sek-
minės, Šven tosios Dvasios atsiuntimo šventė. Ta
proga siūlome jums ištrauką iš Mari jos Valtorta kny-
gos „Dievo – žmogaus poema”. Šis šaltinis „Draugo”
skaitytojams jau pažįstamas – Šv. Kalėdų proga
spausdinome Marijos  Valtor ta pasakojimą apie Jėzaus
gimimą, o per Šv. Valentiną skaitėme, kaip auto rė per-
teikia Jėzaus mintis apie meilę. Priminsime, kad Ma-
rija Valtorta (1897–1961) – italų rašytoja, mistikė, pri-
klausė Pranciškonų Pasauliečių ordinui ir Švč. M.
Marijos Seserų Tar naičių kongregacijai. 27 savo gy -
venimo metus, po patirtų sužeidimų tapusi neįgali,
ji praleido ligos patale. 1943 m. Didįjį penktadienį iš
Aukšty bių gavo paraginimą rašyti. Ji prira šė 15 tūks-
tančių sąsiuvinio puslapių, kurie  šiomis dienomis pri-
pažįstami mokymo ir literatūros klasika.

Vakarienės namuose visiška ty la. Atrodo, lyg
čia nebūtų nė vieno mo kinio. Bent jau aš ne-
girdžiu jų balsų, todėl pamaniau, kad šie bus

su sirinkę kur kitur. Tačiau iš Vakarie nės kambario
sklinda Dvylikos ir Švenčiausiosios Marijos balsai.

Menė dabar atrodo didesnė dėl perstatytų baldų:
neužstatyta liko vidurinė jos dalis ir dvi sienos; prie
trečiosios stovi didysis Vakarienės stalas; o du guo-
liai ir krėslelis, ku  riuo Jėzus buvo pasinaudojęs
plauda mas apaštalams kojas, pastatyti tarp jo ir kitų
sienų, taip pat prie abiejų siaurųjų stalo pusių. Tik
ku še tės yra ne kampu į stalą, o lygia gre čiai su juo.
Ant jų sėdi apaštalai, ir tik viena palikta Švenčiau-
siajai Mer gelei, ant kurios Ji ir sėdi (kaip tik toje vie-
toje, kur sėdėjo Jėzus per Paskutinę vaka rienę).

Stalas neuždengtas. Ant jo nėra jokių indų, len-
tynose indų taip pat nėra. Nieko nesimato ir ant sie-
nų. Dega vien vidurinis žibintas, kiti, su pantieji jį lyg
kokia karūna, neuždeg ti.

Langinės uždarytos. Tvirtai už sklęs tos sunkios
įstrižinės štangos. Tik pro mažutį plyšelį prasi-
skverbęs saulės spindulėlis ilgu plonu siūleliu pa-
liečia grindis – mažutė šviesos dė melė kambaryje.

Šalia Mergelės, sėdinčios ant ku šetės, pamatau
Petrą ir Joną: pirmasis yra Jos dešinėje, o antrasis –
kai rėje. Motiejus, naujasis apaštalas, sė di tarp Al-
fiejaus Jokūbo ir Tado. Prie šais stovi didelė, žema,
uždaryta komoda iš tamsaus medžio.

Marija apsirengusi tamsiai mėlynai. Galva už-
dengta baltu šydu, ant jo matosi apsiausto kraštelis.
Visų kitų galvos nepridengtos.

Marija skaito. Lėtai ir garsiai. Gal dėl nestipraus
apšvietimo man rodos, kad Ji ne tiek skaito iš prie-
šais laikomo ritinio, kiek kalba mintinai. Visi tylė-
dami ir susimąstę klauso. Atitinkamose vietose jie
atsako cho ru.

Marijos veidas nušviestas Jos nepaprastos šyp-
senos. Kažin, ką Ji ma to? Marijos akys spindi lyg dvi
skaisčios žvaigždės, dramblio kaulo spalvos skruos-
tai paraudę tarsi nu šviesti liepsnos atšvaito. Ji iš tie-
sų pa naši į mistinę rožę...

Jai švelniai besišypsant ir žavint angelo balsu,
apaštalai šiek tiek pa silenkia, kadangi sėdi truputį
įstrižai į Ją. O susijaudinusio Petro akyse pa sirodo
dvi didelės ašaros, kurios nu rieda prie nosies esan-
čiomis raukšlė mis ir susigeria jau pradedančios žil -
ti barzdos tankumyne... O Jono veide žaidžia jau-
natviška šypsena; jis apim   tas meilės kaip ir Marija,
bet žvilgsniu seka skaitomą tekstą. Gi paduodamas
Jai naują pergamento ritinį, pažiūri į Ją ir vėl šyp-
sosi.

Skaitymas baigtas. Marija nutyla. Nebesigirdi
nei išvyniojamo, nei suvyniojamo ritinio garso.
Marija su sikaupia tylioje maldoje, sukryžiuo ja ran-
kas ant krūtinės ir atremia galvą į komodą. Apaštalai
taip pat mel džiasi...

Staiga rytinę tylą nutraukia stip rus harmonin-
gas ūžesys, panašus į vėjo ir arfų skambesį, lyg žmo-
nių gie dojimą pritariant nuostabiems var gonams. Jis
vis garsėja ir artėja, pri pildydamas visą žemę savo
virpesiais, įsiskverbia į namus, jo sienas ir baldus.
Šis skambesys sujudina ir pri verčia šokinėti žibin-
to liepsnelę, iki šiol ramiai degusią uždaros patalpos
tyloje. Atrodo, tarsi vėjas būtų įsisu kęs į menę, nes
skamba net šviestuvo grandinės.

Apstulbę apaštalai pakelia galvas, o vis artėjant

šiam nuostabiam ūžesiui, kuria-
me girdisi patys gra žiau si, Dievo pa-
dovanoti dangui ir že mei garsai, kai
kurie net atsistoja pa sirengę bėg ti;
kiti susigūžia ant grin dų, užsiden-
gia galvas rankomis, apsiaustais
ir mušasi į krūtinę prašydami at-
leidimo; dar kiti išsigandę glau -
džiasi prie Marijos, pamiršę savo
santūrumą Tyrosios atžvilgiu.
Neišsigąs ta tik Jonas, nes jis žiūri
į Marijos vei dą, kuriame vis la-
biau spindi džiaugsmo ramybė, kai
Ji pakelia galvą ir šypsosi Kažkam,
ką mato tik Ji. Marija parpuola
ant kelių ir išskleidžia rankas. Pa-
kelti mėlynojo apsiausto skvernai
užstoja taip pat par klupusius Petrą
ir Joną.

Bet visa tai, ką aš čia gana ilgai
aprašinėju, truko tik akimirką...

Ši šviesa, ugnis, Šventoji Dva-
sia, paskutinį kartą melodingai su-
ūžusi šviesiai spindinčio, įkaitu-
siose rutu lio forma atsiranda me-
nėje neatsivė rusi ir net nesujudėjus
durims ar lan gams. Rutulys aki-
mirkai sustoja maždaug trijų delnų aukštyje virš
Mari jos galvos, kuri dabar neuždengta, nes pakėlus
Jai ranką, apsiaustas nuslinko žemyn; žiūrinčiame
aukštyn veide matosi begalinės meilės šypsena ir pa-
sigirsta džiaugsmo šūksnis. Po šios akimirkos, Šven-
tajai Dvasiai sukoncentravus Savąją Ugnį – Meilę
virš Sužadėtinės galvos, šven tasis rutulys harmo-
ningu garsu pasidalija į trylika šviesiai spindin čių
liepsnelių, kurių negalima palyginti su kuo nors že-
mišku. Jos nusi leidžia ir paliečia kiekvieno apašta-
lo kaktą.

Tik Marijos kaktą irgi palietusi liepsnelė nėra
vertikali: ji – kaip ka rūnos juostelė, vainikuojanti
Kara lie nę, Dukrą, Motiną, Dievo Sužadė tinę, Skais-
čiąją, tobulai gražią, amžinai mylimą ir amžinai Mer-
gelę, ku rios negali paliesti niekas nešvaraus, Ją, ku-
rią pasendino skausmas, tačiau kuri atgimė džiaug-
damasi Prisikė li mo ir kartu su Sūnumi atgavo dar
labiau išryškėjusį gražumą ir kūno bei žvilgsnio gai-
vumą, taip pat ir gy vybines jėgas... leidžiančias
spėti Jos į Dangų paimtojo šlovingojo kūno, tos Ro-
jaus Gėlės būsimą gražumą.

Apie Mylimosios galvą sušvinta Šventosios
Dvasios liepsnelės. Ką tai sako? Paslaptis. Tik Marijos
veidas spindi antgamtiniu džiaugsmu. Ir lai me. Jos
šypsena – tarsi serafino, o Palaimintosios skruostais
Šventosios Dvasios šviesoje rieda lyg deimantai
ašaros.

Šventoji ugnis pabūna kurį lai ką... ir išnyksta.
Jos buvimą primena kvapas, neprilygstantis jokios
žemiš kos gėlės kvepėjimui... Tai Rojaus kva pas...

Tik dabar apaštalai atsipeikėjo...
O Marija pasilieka ekstazėje. Ji sudeda rankas ant

krūtinės, užmer kia akis, nuleidžia galvą... ir tęsia po -
kalbį su Dievu... nejautri Ją su pan čiai aplinkai...

Ir niekas nedrįsta Jai trukdyti.
Jonas, rodydamas į Mariją, sako: „Ji dabar – al-

torius. Ant Jos šlovės nusileido Dievo šlovė...”
„Taip. Netrukdykime Jai džiaug tis. Eikime ir

skelbkime Viešpatį, kad tautos sužinotų apie Jo
darbus ir žodžius”, – pakviečia Petras, pilnas neže-
miško susižavėjimo.

„Eikime! Eikime! Dievo Dvasia dega manyje!” –
sušunka Alfiejaus Jokūbas.

„Ji skatina mus veikti. Mus vi sus. Eikime ir
skelbkime Evan geliją pagonims!”

Jie išeina traukiami ar stumiami jėgos, kuriai
neįmanoma pasipriešinti.

Kalba Jėzus:
Šitaip baigiasi tas darbas, kurį padiktavo Mano

meilė jums, kurį jūs patyrėte dėka Kūrėjo meilės. Man
ir jums.

Baigtas jis šiandien, šventosios Zitos iš Lučijos die-
ną, tos nusižeminu sios tarnaitės, tarnavusios Vieš -
pačiui su meile šioje bažnyčioje, į kurią Aš buvau nu-
vedęs savo mažąjį Jonelį, kad ši su tokia pat meile ir
nusižeminimu tarnautų visiems ne laimingie siems.

Zita dalijo vargšams duoną prisimindama, jog Aš
esu kiekviename varg še, ir kad visi bus šalia Manęs,
kurie pavalgydino išalkusius ir pa girdė ištrošku-
sius.

Marija-Jonelis perdavė Mano žo džius tiems, ku-
rie kankinosi dėl nežinojimo arba abejingumo arba
abejo nių. Visi, taip pat ir tie, kurie pagal amžinosios
Išminties žodžius sten gėsi liudyti Dievą žmonėms, am-
žinybėje švies lyg žvaigždės; jų meilė bus pašlovinta
ir rodoma kitiems kaip meilės pavyzdys.

Darbas užbaigtas tą dieną, kada Bažnyčia iškė-
lė į altoriaus garbę ty rąją lauko leliją – Mariją Teresę
Goretti, tą leliją, kurios stiebelis buvo nulaužtas dar
neprasiskleidus pum purui. Nulaužtas to – argi ne šė-
tono? – kuris su pavydu žvelgė į šią tyrąją,  švietusią
labiau nei jo anks tesnis angelo pavidalas. Nulaužtas
todėl, kad buvo šventas dieviškam mylimajam. Šitaip
gėdingasis šimtmetis, kada buvo  šaipomasi iš moters
garbės ir spjaudomasi šliužų sei lėmis, norėjo pa-
neigti Dievo galią turėti nepaliečiamą buveinę savo Žo-
džiui, kuris per Šventąją Dvasią tapo Žmogumi, kad
išgelbėtų visus Jį tikinčius.

Marija-Jonelis taip pat yra ne apykantos kanki-
nė; neapykanta ne nori, kad jūs švęstumėte Mano se-
buklus šia knyga, tarnaujančia kaip ga lingas gink-
las išplėšiant ne vieną auką iš priešo nagų. Tačiau ir
Marija-Jonelis kaip ir Marija-Teresė žino, kad kan-
kinystė, kaip ji besivadintų ir kokią formą beturėtų,
yra raktas į Dangaus karalystę tiems, kurie ją prisi-
ima kaip Mano Pasijos tęsinį.

Taip, darbas baigtas.
Šventosios Dvasios nužengimu užbaigiamas me-

sijinis ciklas, nušvie tęs Išmintį nuo jos pradžios, Ne-
kalto Marijos Prasidėjimo, iki pabaigos, Šventosios
Dvasios nužengimo. Visas mesijinis ciklas yra Meilės
Dvasios darbas tam, kuris moka matyti. Todėl teisinga
pradėti jį Meilės Sužadėtinės Nekalto Prasidėjimo pa-
slaptimi, o baigti uždedant ugningą Šventosios Dva-
sios antspaudą ant Kristaus  Baž nyčios.

Dievo – Dievo Meilės – apreikšti darbai baigiasi
Sekminėmis. Nuo ta da Dievas paslaptingu būdu vei-
kia Jį tikinčiuosiuose, susivienijusiuose Jė zaus var-
du vienoje, šventoje, ka ta likiškoje, apaštališkoje Ro-
mos Bažny čioje. O Bažnyčia – tai tikinčiųjų – pie menų,
avių ir avinėlių susiėjimas, galintis judėti pirmyn
neiškrypda mas iš kelio, nes čia nuolat dvasiškai gy-
vas Meilės teologų Teologo veikimas; To, kuris pamoko
tikruosius teologus, tuos, kurie panyra Dievuje ir ku-
riuose gyvena Dievas, kuriuose Jis gyvas, nes juos veda
Dievo Dvasia; tuos, kurie iš tikrųjų yra „Dievo vai kai”,
kaip sako šv. Paulius.

Pabaigoje Aš pakartosiu dejonę, užrašytą  Evan-
gelijoje baigiant Baž nytinius metus; su skaudama šir-
dimi, jog buvo paniekinta Manoji dova na, sakau jums:
„Jūs nieko kito ne gausite, nes to, ką jums daviau, ne -
įvertinote”.

Pakartoju taip pat, ką pasakiau praeitą vasarą,
kad atvesčiau jus į tei singą kelią: „Nematysite Manęs
iki tos dienos, kada pasakysite: Palai min tas, kuris at-
eina Viešpaties var du”.

Užbaigta šiandien, 1947 m. balandžio 27-ąją.
Viareggio – Via Fratti 113 – Marija Valtorta
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Lietuvos konsuLatui Čikagoje – 90

Jo 60 m. amžiaus ir 30 m. konsularinės tarnybos su-
kaktis. – Kaip Lietuvos konsulato atžvilgiu laikosi ame -
ri kiečių įstaigos ir kiti konsula tai. – Kas darosi su turtu,
paliekamu Lietuvos žmonėms. – Apie laiškus ir siunti-
nius į Lie tuvą.

Vienu iš pačių populiariausių lietuvių Chicagoje,
be abejo, yra mie lasai mūsų konsulas dr. Petras
Dauž vardis. Jį galima matyti beveik kiek -

viename lietuvių parengime, jis rū pestingai seka Lie-
tuvos bylos reika lus anglų spaudoje ir į juos gyvai rea -
guoja. Jis nuoširdus su visais į jį be sikreipiančiais.

Mūsų dėmesys prie šio tauraus asmens krypsta tuo
labiau dabar, ka da jis sulaukė savo 60 m. amžiaus su -
kakties. Tai liudijimas, kad jį lydi gili gyvenimo pa-
tirtis, pats darbingumo subrendimas.

Darbininko kelias į konsulus

Dr. P. Daužvardis yra gimęs Augš taitijoje 1895 m.
lapkričio 16 d. Pra džios mokslą ėjo iš elementoriaus ir
maldaknygės slaptoje kaimo mokykloje, dar knygų
draudimo laiku. Pas kiau, po 1904 m., lankė kaimų mo-
kyklą. Truputį patarnavęs 1914 m. atvyko į JAV, į Ne-
warką, kur gyveno jo pusbrolis. Norėjo susitaupyti lėšų
ir grįžti į Lietuvą. Tuo tarpu užėjo I Pa saulinis karas.
Grįžimas buvo neįma nomas. Gavo darbą lietuvių
vadina moje „kirvynėje” – kirvių, plaktukų ir kitų įran-
kių fabrike. Kambaryje gyveno keturi žmonės. Du mie-
gojo nakčia, o du tose pačiose lovose – dieną. Šeimi-
ninkė parūpindavo kavą ir sriubą, o jau nusipirkę kokį
kumpį darbininkai taip ir maitindavosi. Per dieną už-
dirbdavo po dolerį.

Taip padirbėjęs trijose vietose ir pasiekęs $20 už-
darbio savaitėje, P. Daužvardis susitaupė saujelę do-
lerių ir atvyko mokytis į Valparaisą. Šioms studijoms
buvo pasiruošęs vakari nėse mokyklose, buvo lankęs
lietuvišką mokyklėlę. Baigęs Valparaise augštesniąją
mokyklą ir pasiruošęs teisei, persikėlė į Georgetowno
universitetą (jėzuitų vadovaujamą) Wa shingtone, kur
baigė teisės mokslus. Čia bestudijuodamas buvo pa-
kviestas talkinti pasiuntinybėje, ir taip pa laipsniui per-
ėjo į diplomatinę tarnybą.

Organizatorius,  redaktorius, daktaras

Šalia veržimosi į mokslus, buvo visada uolus or-
ganizacijose. Pradė jęs veikti 1915 m. vietos jaunimo klu -
be, organizuojantis vyčiams ir Lie tuvių Darbininkų Są-
jungai, įstojo ir buvo čia korespondentu, sekretoriu-
mi ir centro vicepirmininku. Lietu vių Darbininkų Są-
jungoje buvo ne tik centro sekretorius, bet ir „Darbinin -
ko” redaktorius. Jo energingumas ir parodytas su-
manumas atkreipė dau gelio dėmesį: 1925 m. pradžio-
je jam buvo pasiūlyta vicekonsulo vieta Lie tuvos kon-
sulate. Pasiūlymą priėmė ir išvyko Lietuvon padirbėti
Užsienio Reikalų Ministerijoje Kaune. Po keleto mė-
nesių, susipažinęs su centro dar bu, jis buvo paskirtas
vicekonsulu į New Yorką. Paskyrimas pasirašytas to
laiko užs. reikalų ministerio vysk. M. Reinio. Tai įvy-
ko 1925 m. gruodžio 11 d., taigi šiemet turime ir antrą
sukaktį – 30 metų konsularinės veiklos. Čia keliais at-
vejais teko eiti  generalinio konsulo pareigas, o mi rus
Chicagos konsului M. Bagdonui, 1937 m. balandžio
mėn. buvo paskirtas konsulu į Chicagą. Paskyrimą pa-
sirašė prez. A. Smetona, o pripa žinimą prez. F. D. Roo-
seveltas. Tas pa kyrimas ir pripažinimas galioja ir da-
bar. Tą keliais atvejais yra pa tvir tinęs Vals tybės De-
partamentas.

Nepaisant gausių pareigų konsulate, gilino teisių
studijas North western universitete (studijavo tarp-
tautinę ir karo teisę) ir Marshall Law School. Čia gavo
daktaro laipsnį.

Naujame konsulate

Dabar konsulo dr. P. Daužvardžio įstaiga yra 6147
So. Artesian Ave. Gra žaus mūrinio namo priešakyje
šviečia Lietuvos Vytis su užrašu „Lie tuvos Konsula-

tas”. Viduje – giliai lie tuviška nuotaika: ant sienos Vy-
tis, prie jo trispalvė, spintoje  indelis su Lietuvos že-
mės ir gintaro trupiniais, medžio drožinys lietuviškos
klėtelės su kryžiumi sodyboje, knygos, keletas adresų,
kuriuose visuomenė reiš kia savo gilią pagarbą mūsų
konsuclui ir nuoširdų įvertinimą.

– Kaip darbas vyksta dabar naujose patalpose? – pa-
klausiau aplankęs sukaktuvininką. Patraukęs pypkę,
giliai sėdėdamas kėdėje už rašomo stalo konsulas
kalbėjo:

– Dėl okupacijos nutrūkus prekybos ir turizmo ry-
šiams, dabar mūsų veikimas yra nukrypęs į Lietuvos
ir jos piliečių teisių ir interesų gynimą,  tautiečiams
paslaugų bei patarimų teikimą. Daug laiko užima pa-
likimų bylų vedimas ir įvairūs susirašinėjimai. Šiuo
metu vedame arba  saugo me apie 1,000 palikimų bylų.
JAV teismai Lietuvos konsulą pilnai pripažįsta. Buvo
atsitikimų, ka da sovietų kon sulai kišosi į pa likimų by-
las Lie tuvos žmonėms. Mes stojome prieš; ir jie arba
patys pasi traukė, arba teismai išmetė.

Kaikuriose valstybėse yra įstatymai, kurie rei-
kalauja, kad, jeigu mirš ta asmuo, gimęs svetimame
kraš te, teismas turi painfomuoti konsulą. Kitose vals-
tybėse, įskaitant ir Illinois, teismas praneša konsula-
tui tik tokiais atsitikimais, jeigu yra testamentas. Ki-
tais gi atvejais tenka sekti teismo bylas ir, pasirodžius
lietuviškai pavardei, patikrinti. Taip pat dažnai žmo-
nės praneša, kad toks ir toks mirė ir Lietuvoje paliko
gi mines. Kaikada net ir advokatai rašo ir klausia, kaip
gauti dokumentus iš Lietuvos ir patikrinti įpėdinių
buvi mą. Vienokiu ar kitokiu būdu bylai atsiradus pas
mus, mes ją sekame. Kai byla pabaigiama, pinigai de-
dami į teismo nurodytą kasą, pvz. Chica goje pinigai de-
ponuojami Cook ap skri ties ižde. Konsulai yra oficia-
lūs savo piliečių įgaliotiniai, kol nėra kito specialaus
patvarkymo (Lietu voje gyveną piliečiai dabar to pa-
daryti negali).

Buvo atsitikimų, kad Lietuvos žmo nės buvo davę
įgaliojimus  sovie tų atstovams arba agentams atsto-
vauti turto byloje. Tačiau JAV teismai tokių įgalioji-
mų sovietams ne pri pažįsta. Šiuo metu Chicagoje jau
yra susikaupęs nemažas turtas Lie tuvos piliečiams, ku-
rie dėl supranta mų aplinkybių jo atsiimti negali.

Antrasis  pasaulinis karas atnešė
mūsų konsulatui nelengvų iššūkių.
Iš konsulatų rezidencijų rajono

(adre sas 100 East Bellevue Place)  teko per-
sikraustyti į mažą raštinę miesto centre, 30
La Salle Street. Buvęs konsulato raštvedys
Lionginas Labanauskas pasakojo, kad nau-
joji raštinė tebuvo „trys maži kambariai šeš-
tajame aukš te... Naujose patalpose nebuvo
vietos jau nemažam archyvui, tad konsulas
turėjo pasiimti dalį į savo namus, o kitą dalį
sudėti banko san dėlyje, iš kur kartkartėmis
tekdavo eiti paimti kokią seną bylą” („Mūsų
žinios”, 1976 m. spalio 31 d. nr. 6).

Visų Lietuvos diplomatinių ats tovybių
finansinė padėtis buvo kebli. Kalbėdamasis
su Draugo dienraščio korespondentu, kon-
sulas Petras Dauž vardis tvirtino: „Konsu-
latas tebeveikia kaip veikęs, ir tebedirba re-
guliacinį darbą. Konsulato darbe pasikei-
timas yra tik tas, kad rusams Lietuvą už-
ėmus, ir jos ministerijas sugriovus, nebe-
tenka su Užsienių reikalų Ministerija su-
sirašinėti, nes ji iš Kauno perkelta Maskvon,
o su Maskva arba jos agentūromis mes
nie ko bendro neturime ir neturė si me, kol jie
bus Lietuvos okupantai ir lietuvių tautos en-
gėjai” (Draugas, 1941 m. vasario 15 d.)

Laimei, kad JAV valdžios įstaigos pri-
pažino Lietuvos konsulą. Buvo atsitikimų,
kada sovietų konsulai aktyviai bandė įtakoti
palikimų bylų svarstymą JAV įstaigose,
tačiau Lie tuvos konsulo įsikišimo dėka jie
buvo priversti pasitraukti patys ar pralai -
mėdavo teisme. Valstybės departamentui iš-
leidus aplinkraštį visiems gubernatoriams
dėl sovietų dalyvavimo, nuo 1948 m. sovie-
tų atstovai ir jų advokatai nebeturėjo teisės
teismuo se atstovauti Baltijos šalių žmo-
nėms.

Dauguma žmonių kreipdavosi į kon-
sulatą dėl tapatybės legalizavimo. Jei besi-
kreipiantys turėdavo kokį nepriklausomos
Lietuvos dokumentą, konsulatas to doku-
mento pagrin du išduodavo konsulinį pa-
žymėjimą, kurį pripažino visos vietos įstai-
gos. Pasitaikydavo ir nesusipratimų, nes kai
kurios JAV firmos kreipdavosi į konsulatą,
prašydamos informacijos apie turizmo pa-
dėtį arba rekomenduoti atstovą jos gami-
niams Lietu voje.

Po karo konsulatas susirašinėjo ne tik
su į Vakarus pasitraukusiais lietuviais, ta-
čiau ir su pabėgėlių stovyklose buvusiais
tautiečiais, kurie prašydavo surasti gimines
ar pažįstamus Amerikoje, finansinės para-
mos, informacijos apie galimybę emigruo-
ti į JAV ir pan. 

Beveik po dešimties metų konsulato, bu-
vusio La Salle gatvėje mies to centre, namo
savininkai tris kartus pakėlė nuomos kai-
ną, todėl dr. Petras Daužvardis buvo pri-
verstas išsikelti į Marquette Parko rajoną,
6147 South Artesian Avenue. Konsu las, gy-
vendamas ir dirbdamas lietuvių bendruo-
menės centre, visada nuoširdžiai ir su di-
deliu atsidavimu atlikdavo savo pareigą.

1951  m. ilgamečiam konsulo sekretoriui
Lionginui Labanauskui dėl per mažo atly-
ginimo nebegalėjus dirbti konsulate visą lai-
ką (padėdavo vertėjauti vakarais ir savait-
galiais), sekretore ir konsulo pagalbininke
pradėjo dirbti jo žmona Juzė. Nors konsu-
lato raštinės valandos buvo nustatytos kaip
įprasta visose įstai gose, dr. Daužvardis ar jo
žmona nie kuomet neatsisakė priimti at-
vykusių interesantų  ar atsakyti į pasi -
teiravi mus telefonu, nežiūrėdami, ar tai bu -
vo šventadienis, ar net vėlai vakare.

Siūlome pokalbį su dr. P. Daužvardžiu,
paskelbtą 1955 m. gruodžio 14 d. ,,Draugo”
laidoje.

Parengė Raimundas Marius Lapas

Tris kartus pakeitusi adresą, įstaiga tebeveikė kaip veikusi…

Pas konsulą dr. P. Daužvardį

Kons. dr. P. Daužvardis ,,Draugo” archyvo nuotr.
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Penktadienį, birželio 13-tą dieną, pirmasis
Bridgeporto rajono dramos teatras „The
Bridge” („Tiltas”) atveria duris su vaidi-

nimo „The Golf  Ball” („Golfo sviedinukas”)
pasau line premjera. „Tilto” teatrą įkūrė  Čikagoje
gyvenantis rašytojas, reži sierius ir aktorius
Kęstutis Nakas, siekdamas, kad Bridgeporto ra-
jone vyktų profesionalaus lygio teatro vaidinimai
už prieinamą kainą.  

„The Golf  Ball” pjesę parašė  Kęstutis Nakas,
šiuolaikiškai pritaikydamas Antono Čechovo
klasi ki nę dramą „Žuvėdra”. „Vaidinimą kuria-
me sce noje, kuri primena pap rastų darbi ninkų
aplinką iš tų laikų, kai ne to liese buvo skerdyk-

los. Ši aplinka puikiai atitin-
ka mano viziją, kaip rei -

kėtų statyti Čechovo vai-
dinimus.  Čechovas pats
nenorėjo, kad jo dra mos
atrodytų egzotiškos ar
svetimtautės. Jis rašė

paprasta kalba ir aprašė
tikrus, įvairių sluoksnių
žmo nes. Senos provinci-

jos sody-
bos, ku -
r i o s e

vyks ta jo
dramos, buvo tiek pat
pažįstamos Čechovo
žiūrovams, kiek
mums pažįstami dau -
giabučiai pas tatai
Čikagoje. „The Golf
Ball” veiksmas

vyksta da-

bartinėje Čikagoje ir, manau, betarpiškai prabils
į dabarti nį žiūrovą”, – aiškino savo suma ny mą
veikalo autorius ir režisierius K. Nakas.

Pjesė vaizduoja jauno rašytojo Ian gyvenimą
ir jo nesuvaldomą mei lę aktorei Sheena. Intrigos
prasideda, kai scenoje pasirodo vyresnio amžiaus,
pripažinimą pelnęs rašytojas Ray. Reikalai ypač
susikomplikuoja, kai paaiškėja, kad Ray taip pat
įsivėlęs į meilės istoriją su Ian motina. Prasi-
veržiančios aistros trapiems menininkams sten-
giantis įgyvendinti savo vizijas ir surasti tikrą
meilę griauna tarpusavio santykius – gyvenimai
pradeda byrėti. 

Spektakliai, režisuoti paties Kęs tučio Nako,
vyks penktadieniais ir šeštadieniais 8 val. v., sek-

madieniais 3 val. p. p.  ir  tęsis
nuo birželio 13-tos iki liepos 6-

tos dienos. Dramoje vai dins
lietuviams gerai pažįstami

Aud rė Budrytė, Kęstutis Na-
kas ir kiti ak toriai. Dėl bi-

lietų ir pla tesnės infor-
macijos žiūrėkite www.
BrownPaperTickets.com
arba skambinkite tel.
312-307-5194.  Bilietų kai-
na 12 dol. suaugusiems,
10 dol. studentams ir pen-
sininkams. Spektaklis tai -
komas vyresniems nei 17
metų. „The Bridge” teatro
adresas: 643 W. 31st St. Chi-
cago IL 60616. 

„Draugo” info

Bridgeporte atveria duris 
lietuvio įkurtas naujas teatras

Galimybės studijuoti Lietu voje

– Gerb. konsulas minėjote, kad konsulate yra nemažai susiraši -
nėjimo. Kokio pobūdžio tie susira šinėjimai?

– Labai įvairaus. Visokiais rei kalais, koki tik pas žmo-
nes iškyla: imigracijos, pilietybės, asmenų sura dimo,
laiškų rašinėjimo ir siuntinių siuntimo Lietuvon, doku-
mentų išrū pinimo ir išdavimo, skolų išgavimo, žinių apie
Lietuvą bei giminių iš jos išgabenimą ir t. t. Susirašinė-
jimas eina ne vien tik su vietos žmonėmis, bet ir su iš kitų
kraštų. Štai vienos die nos būdingesni laiškai: iš Austra -
lijos – apie mūsų surastą ir vėliau mi rusį žmogų. Iš Vo-
kietijos – apie sko los išgavimą. Iš Venecuelos – daktaro spe-
cialisto reikalu. Daugelis žmo nių kreipiasi prašydami iš-
gauti metrikus iš Lietuvos. Tai padaryti neįmano ma.
Tais atvejais rašome interesantui ir klausiame, ar jis ne-
turi kokio nors seno dokumento. Turint tokį dokumentą,
pvz., seną Lietuvos pasą, iš to jau galima su da ryti konsu-
larinį pa žy mėjimą, kurį pripažįsta vietos įstai gos. Kaskart
daugiau pradeda ateiti laiškų iš ne lietuviškų šio krašto mo-
kyklų, kuriuo se moksleiviai prašo Lietuvos žemė lapio ir
žinių apie Lietuvą. Moks leiviai rašo, jog jiems mokyklo-
je užduoti rašomieji darbai ir jie rei kalingi medžiagos.
Jiems ne tik tu rimą medžiagą siunčia me, bet ir laiš kus apie
Lietuvą rašome.

Daugelis tremtinių, pvz. gai les tingųjų seserų, jieškant
darbo, turi sunkumų su dokumentais. Tada krei piasi į kon-
sulatą ir, pasinaudojant ko kiu lietuvišku dokumentu ar pa -
liudytu faktu, jiems parūpinami papildomi raštai, su ku-
riais skaitosi ame rikie čių įstaigos. Taipgi išduodami ir pra -
tęsiami lietuviškieji pasai, visoki liu dijimai ir pažymėji-
mai. Be to daromi dokumentų vertimai ir vedama kores-
pondencija su spauda ir įtakin gais žmonėmis.

– Kokia yra amerikiečių pa žiūra į Lietuvos konsulatą?
– Amerikiečių įstaigos yra pa lankios Lietuvos kon-

sulatui. Jokio skirtumo nedaroma. Turime visas tei ses ir
privilegijas, kaip ir kitų kraštų konsulai. Policija ir gu-
bernatūra yra išdavusios raštus, kuriais garantuojama kon-
sulato įstaigos ir konsulo neliečiamybė.

– Kaip kiti konsulai ir diplomatinio korpuso nariai laikosi Lietu -
vos konsulato atžvilgiu?

– Atrodo, kad visi yra labai drau giški. Į visus oficia-
linius parengimus Lietuvos konsulas yra kviečiamas; tai
daro net ir didžiosios valstybės, neišskiriant britų, pran-
cūzų, italų ar vokiečių.

– Kai jūs stebite lietuviškus reikalus iš arčiau, kaip jūs ma-
nytumėte, kuo Amerikoje gyvenan tieji lietuviai galėtų daugiau-
sia prisidėti prie Lietuvos laisvinimo?

– Visų pirma – parama tiems veiksniams, kurie Lie-
tuvos lais vini mui vadovauja. Paskiau – ir asmeni nėmis pa-
stangomis santykiuose su spaudos žmonėmis, kongreso at-
stovais, valdžios žmonėmis propaguojant Lietuvos laisvės
idėją. Labai rei kėtų mažo, suglausto veikalėlio apie Lietuvą.
Dabar vienas svarbiau sių mū sų uždavinių turėtų būti in-
formacija ir propaganda. Jeigu mes savo bylą įstengsime
gyvai pertiekti ki tiems, mes galime daug tikėtis.

Dabar dažnai kreipiasi ir leidyklos, ir spauda, ir at-
sakingi pareigūnai, ir nėra po ranka suglaustai pa ruoštos
medžiagos. Kiekvienu atveju reikia ją ruošti arba kieno
nors kito paruoštą koreguoti. Štai raštas iš vienos encik-
lopedijos, – parodė konsulas 10 puslapių tekstą.

– Beje, mūsų inteligentai turėtų kiek galint palaiky-
ti ryšį su įtakin gesniais kitataučiais. Tas yra reikš minga.
Pvz. neseniai teisininkai pa rašė raštą vienam Washington
parei gūnui, kurio žinioje yra Pabaltijo valstybių klausi-
mai, ir iš jo sulauktas atsakymas, kuriuo dėkojama už pas -
ta  bas ir išaiškinami neaiškumai.

– Kaip jums atrodo siuntimas laiškų ir siuntinių į Lietuvą?
– Siuntiniai eina, žmonės gauna, bet kokios iš to gali

ateityje būti pa sekmės, užtikrinti nėra galimybės.  Yra liūd-
nų faktų. Pvz. vienas JAV pilietis, kurio žmona ir vaikai
liko Lie tuvoje darė visas pastangas juos atsigabenti. Siųs-
davo jiems siunti nius. Susirašinėjo su JAV ir sovietų įstai-
gomis, net buvo pinigus pasiuntęs į Maskvą, norėdamas
šeimą atsigabenti, ir rezultatas – žmona su vai kais buvo
ištremti į Sibirą...

Mūsų pasikalbėjimo pabaigoje kons. dr. P. Daužvardis
priminė pačių konsulatų arba konsulų svarbą kovoje dėl
Lietuvos laisvės. Jie iš tikrųjų yra svarbūs. Jau anksčiau
priminta, kad juos pripažįsta oficialiais Lietu vos atstovais
ne tik administracija, bet ir teismai. Jie, nors ir tykiai, ko -
voja dėl Lietuvos laisvės kasdien ir visuose frontuose. Kiek-
vienas jų raštas ar dokumentas, nežiūrint ar jis bus eko-
nominis, ar mokslinis, ar kitoks, primena Lietuvos padė-
tį ir dažnai lietuvių tautos troškimus. Į tuos raštus iš jaut-
resnių žmonių kartais gaunami simpatingi atsiliepimai ir
net paklausimai, kaip ir kuo galėtų padėti Lietuvos bylo-
je. Jiems atsakoma ir platesne informacija jie aprū -
pinami.

J. Pr.

Los Angeles šv. Kazimiero litua nistinę mo-
kyklą aplankė būrelis sve čių iš Lietuvos
Švietimo ir mokslo ministerijos. Jie susi-

tiko su bendruo menės nariais, vyresniaisiais
moks lei viais ir jų tėveliais.

Šį susitikimą galima būtų apibū dinti klau-
simu „Ar žinojote?” 

• Ar žinojote, kad Švietimo ir mokslo mi-
nisterijoje yra Užsienio lietuvių skyrius? Ang-
liškai Division of  Lithuanians Living Abroad?

•Ar žinojote, kad užsienio lietuvių vaikai gali
dalyvauti stovyklose Lie tuvoje už pusę kainos?
Daugiau informacijos apie stovyklas galima ras-
ti tinklalapyje www.tapk.lt

• Ar žinojote, kad lietuvių kilmės moksleiviai,
baigę gimnazijas, gali studijuoti ir įsigyti baka-
lauro laipsnį Lietuvoje? 

• Ar žinojote, kad studentai, jau turintys ba-
kalauro laipsnį ir norintys įsigyti magistro
laipsnį, gali tą padaryti Lietuvoje? Magistro
laipsnio studijos vyksta vienerius ar dvejus me-

tus lietuvių kalba arba anglų kalba. Didžiausias
atradimas yra tai, kad šios studijos yra nemo-
kamos. Taip, čia ne klaida. Galima įsigyti ma-
gistro laipsnį Lietuvoje nemokamai. Daugiau in-
formacijos tinklala pyje www.smpf.lt

• Ar žinojote, kad lituanistinės mokyklos gali
pasikviesti pedago gikos studentą dvejiems ar de-
šimčiai mėnesių? Tas studentas prisidėtų prie šeš-
tadieninės mokyklos darbų ir visur, kur tik
reiktų jo pagalbos. Mi nisterija apmokėtų kelio-
nės išlaidas ir studento pragyvenimą.

• Ar žinojote apie vasaros ir žie mos kursus
Vilniaus universitete, kur 3 ar 4 savaites galima
tobulinti lietuvių kalbą? 

Po susitikimo losandželiečiai buvo labai dė-
kingi už naudingą informaciją, kurią pateikė Vir-
ginija Rinkevičienė (ministerijoje vadovauja
Užsie nio lietuvių skyriui) ir Ilona Kaz lauskaitė
(dirba Švietimo mai nų paramos fonde).

Žydra van der Sluys
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iŠ ateitininkŲ gYveniMo

Moko didžiuotis savo šalimi
,,Ateitis”, 2014, Nr. 3

Trečiame žurnalo numeryje Rūta Jonevičiūtė,
apkeliavusi keletą Pietų Amerikos kraštų,
dalijasi išvada: ,,…būdama toliausiai nuo Lie-

tuvos, labiausiai jaučiausi esanti lietuve, išmokau di-
džiuotis savo šalimi, savo šaknimis ir istorija”. Tai
tikrai įspūdingas ir prasmingas penkių mėnesių ke-
lionės ir ją lydėjusių minčių aprašymas, pavadintas
,,Jei gimei be sparnų, tai netrukdyk jiems augti”.

Jau sunku
įsivaiz duoti
,,Ateitį” be
Andriaus Na-
vicko gilių ap-
mąstymų. Šį
kartą jis rašo
apie lygiatei-
siškumą ir ci-
vi l izuotumą
Europoje.  Pau-
lius Stonis už-
duoda bran-
džius klausi-
mus arkivys-
kupui Sigitui
Tamkevičiui,
kuris skatina
visomis mora-

liomis priemonėmis priešintis blogiui.  Nerijus Pi-
piras  devynių puslapių studijoje aprašo arkivyskupą
Mečislovą Reinį, rytojaus kūrėją. Jurga Dirksytė aiš-
kina apie pasaulio atvertimą, o Vida Kuodytė – apie
gydantį Viešpaties veidą. Augustės Žičkytės straips-
nis ,,Tikėjimas ir bendruomenės tapatybė” bando su-
vokti  mūsų bei kitų krikščionių bendruomenių pa-
saulyje tapatybę.

Po šių visų filosofinių bei teologinių apmąstymų
į skaitytojus prabyla ukrainienė Natali Severova, da-
bar studijuojanti Lietuvoje. Ji sielojasi dėl savo ša-
lies ateities. Įdomios jos pastabos apie lietuvių ir uk-
rainiečių tautų santykius ir galimybes.  Ją kalbino
Marija Sriuogaitytė. Donatas Puslys džiaugiasi, kad
pažįsta kirilicą ir moka rusų kalbą. Tai jam leidžia
suvokti, kad viskas kaimyninėje šalyje  nėra tik juo-
da ir balta bei leidžia išgirsti ir suprasti iš pačios Ru-
sijos širdies ateinančius žodžius, raginančius nesi-
lankstyti brutualiai tironijai. Karolina Šiaulytė ska-
tina gilią meilę, kantrybę ir nuolankumu pagrįstą ti-
kėjimą.

Šiame numeryje įdėta dr. Juozo Girniaus šeimos
nuotrauka, primenanti, kad prieš 20 metų dr. Juozas
Girnius iškeliavo amžinybėn. Ateinančiais metais
minėsime jo gimimo 100-ąsias metines.  Prie nuo-
traukos pridėtame prieraše sakoma, kad jis yra bu-
vęs Ateitininkų federacijos pirmininku.  Iš tikrųjų,
tikslus titulas buvo Ateitininkų federacijos vadas.
Terminologinis pasikeitimas iš ,,vado” į ,,pirmi-
ninką” įvyko tik į Lietuvą grąžinus Ateitininkų fe-
deracijos valdomuosius organus.  Šiame numeryje
taip pat spausdinamas dr. Juozo Girniaus brandus
straipsnis ,,Jaunystės dvasios!”, pirmą kartą pasi-
rodęs  ,,Ateityje”,1961 m. Nr. 2.

Pabaigoje įdėtas kreipinys į išeivijos ateitinin-
kus, kviečiantis susipažinti su Lietuvos ateitininkų
renginiais.  Svečių koordinatorė pasistengs suderinti
asmeninį susitikimą su Lietuvos ateitininkais, taip
pat praneš apie ateitininkų susibūrimus, kurie vyks
lankymosi Lietuvoje  metu. ,,Tikime, kad aktyvesnis
bendravimas praturtins ir Lietuvos, ir Amerikos atei -
tininkų gyvenimus”, – sakoma jame.  Svečių koor-
dinatorė – energingoji ,,Ateities” redaktorė Reda
Sopra nai tė – pasiekiama www.zurnalas@ateitis.lt.
Smagaus ir prasmingo bendravimo!

ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS

Šiaurės Amerikos ateitininkų  konferencija

,,Profesionalų kelias”
2014 m. rugpjūčio 15–17 d.

Marriott Renaissance Washington, DC,

Dupont Circle Hotel

Prieš konferenciją, rugpjūčio 15 d. 
įvyks du ypatingi renginiai

Globėjų / vadovaujančių sąskrydis
Studentų ateitininkų suvažiavimas – simpoziumas

Rugpjūčio 15–16 d. konferencija
ŠAAKalbos (,,TED Talks” stiliaus pristatymai)

Kalbėtojų skaičius vis didėja!

Andrius Anužis, Indrė Biskis, Rima Gungor, Tadas Kas -
putis, Audrius Kirvelaitis, Stasys Kuliavas, prel. Rolan -
das Makrickas, Marius Markevičius, Edis Razma, prel.
Edmundas Putrimas, Simona Smirnova-Minns ir Ma -
rius Vismantas.

Prelegentas: ambasadorius dr. Žygimantas Pavilionis 

Meninė programa: Pianistas Edvinas Minkštimas

KVIEČIAMA VISA LIETUVIŲ VISUOMENė

Nedelskite – užsiregistruokite šiandieną!
www.ateitis.org

Užsakyti kambarius Renaissance Hotel viešbutyje
($99) sekite nuorodas ateitininkų tinklalapyje 

Ruošia: Šiaurės Amerikos ateitininkų valdyba

VARTOTŲ DAIKTŲ
IŠPARDAVIMAS

ATEITININKŲ NAMŲ 
GARAŽE

Birželio 12 ir 13 d.
1380 Castlewood drive  Lemont, iL

išpardavimas ruošiamas antrą kartą  
Prašome visų paaukoti savo nebebran -

ginamą turtą šiam išpar da vi mui.
Atvežkite ir palikite savo paau ko tus daik-

tus prie Atei ti  nin  kų namų garažo.  
Išpardavimas parems Ateitininkų namų veiklą

informacija vykstantiems į Lietuvą:
Įsijunkite į ateitininkų veiklą

Birželis – mokslų baigimo mėnuo. Pasveikinkite savo šeimos abiturientus prasminga dovana –
,,Ateities” prenumerata. Neturite kam dovanoti? užsakykite mokyklai ar ateitininkų  kuopai Lie-
tuvoje. Susipažinkite – kiek daug prasmingų straipsnių šiame katalikiško jaunimo žurnale.

Daug išeivijos lietuviųšią vasarą vyks į Dainų šventę.
Jei planuojate pasilikti Tėvynėje ilgiau, apsvarstyki-
te galimybę dalyvauti ateitininkų stovyklose ir Fe-
deracijos suvažiavime.

Sendraugių stovykla:  ,,KompASaS 201’’

Stovykla sendraugiams ir jų šeimos nariams
vyks liepos 7 –11 d.  Berčiūnuose, Panevėžio raj. Sto-
vykla skirta mokslus baigusiems asmenims, nepa-
isant šeimyninės padėties, amžiaus bei šalies, kurioje
gyvena. Tikimės, kad tai bus ir įvairių kartų sto-
vykla, kurioje galėsime kartu ilsėtis, dalintis vieni
su kitais savo patyrimu, džiaugtis ir švęsti. Todėl
kviečiame pakviesti savo bendraminčius ir atvykti
kartu. Registruokitės tinklalapyje: ateitis.lt

Moksleiviams keliaujanti stovykla:
,,Moksleivi, pasūdyk Lietuvą!”

Moksleivių žygis iš Dzūkijos į ateitininkų su-
važiavimą Vilniuje, liepos 7–11 d.

Tikslas – keliauti per Lietuvą sūdant ją. Sūdy-

mas – tai visa ko atnaujinimas Kristuje. Tik šį kar-
tą – realiais veiksmais. Taigi, žygiuos per Dzūkijos
kaimelius, žvelgs į šiandieninę Lietuvą ir padės žmo-
nėms jų kasdieniniuose darbuose; tvarkys miestelių
aplinkas; kvies miestelio bendruomenę į vakarines
šv. Mišias, po kurių rengsime koncertą!  Kartu su vie-
tos žmonėmis gamins tradicinį maistą ir kels puotą
visam miesteliui. Informacija: http://www.atei-
tis.lt/node/11261

Ateitininkų federacijos suvažiavimas

2014 m. liepos 12–13 dienomis Vilniuje, Vilniaus
įgulos karininkų ramovėje, Pamėnkalnio g. 13. Re-
gistracija vyksta iki birželio 30 d.

Suvažiavimas skirtas nusibrėžti organizacijos
atei ties veiklos gaires bei paminėti 25-ąsias AF at sikū -
rimo Lietuvoje metines. Šias dienas viso pasaulio at-
eitininkus kviečiame paskirti organizacijos reika-
lams ir bendrystei vieni su kitais. Nuoširdžiai pra-
šome dalintis šia žinia!

Kiekvieną dalyvį prašome užpildyti registraci-
jos anketą. Registracijos anketą rasite: Ateitis.lt

trečiadienį, 
birželio 18 d.,  

7 val. vak.
Ateitininkų 
namuose

Visus maloniai kviečia
Čikagos ateitininkai  ir

Ateitininkų namų valdyba

Čikagos ateitininkų vakaronė
susipažinti su svečiu iš Lietuvos

KuN. NERiJuMi GRiGALiūNu



Vilnius (prezidentūros praneši-
mas) – Birželio 5 d. Lietuvos Res -
publikos prezidentei Daliai Grybaus -
kaitei įteiktas jos perrinkimą valstybės

vadove liudijantis Prezidento pa -
žymėjimas.

„Žmonių valia ir balsai lėmė, kad
dar penkerius metus dirbsime drau ge.
Visi kartu padarėme ypatingai daug,
tačiau labai svarbu ir toliau ne sustoti,
stiprinti bei ginti Lietuvą”, – sakė
Prezidentė.

Šalies vadovė dar kartą padėkojo
Lietuvos žmonėms už rinkimuose iš-
reikštą pasitikėjimą ir pabrėžė, kad šie
rinkimai įrodė, jog sąžiningu būti ap-
simoka.

Gegužės 25 dieną įvykusiame ant-
rajame Prezidento rinkimų ture Dalia
Grybauskaitė buvo perrinkta antrai
kadencijai. Už dabartinę šalies vadovę
balsavo 57,9 procentai rinkėjų.
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Minske vyksta IV ortodoksų – katalikų forumas 

Minskas (Vatikano radijas) – Jau
į antrą pusę persirito IV ortodoksų – ka-
talikų forumas, kuris šiais metais buvo
sušauktas Minske, Baltarusijoje. Jį su-
rengė Europos katalikų vyskupų kon-
ferencijų taryba (CCEE) ir Konstanti-
nopolio ekumeninis patriarchatas, o
priėmė taip pat du šeimininkai: orto-
doksų Minsko ir Slucko metropolitas
Pavelas bei katalikų Minsko – Mogiliovo
arkivyskupas Tadeusz Kondrusiewicz. 

Šis forumas nenagrinėja doktri-
ninių klausimų. Tai yra tarptautinės or-
todoksų ir katalikų teologinės komisi-
jos užduotis. Tačiau visi kiti klausimai,
liečiantys ortodoksų ir katalikų ben-
druomenių praktinį ir socialinį gyve-
nimą šiuolaikinėje Europoje, patenka į
forumo interesų lauką. Šiais metais
Forumo Minske tema yra „Religinis ir
kultūrinis skirtingumas. Iššūkiai krikš-
čioniškoms Bažnyčioms Europoje”.

Briuselis (Bernardinai.lt)  –  Di-
džiojo septyneto (G7) – stipriausiai pra-
monę išplėtojusių valstybių – vadovai
susitikime Briuselyje teigia, kad jie
yra pasirengę skirti papildomų sankcijų
Rusijai dėl jos veiksmų Ukrainoje.

Bendrame pareiškime pasmerkė
Maskvą už „besitęsiantį Ukrainos su-
verenumo pažeidimą”.

Tai pirmasis susitikimas po to,
kai Rusija buvo pašalinta iš G7 po Kry-
mo aneksijos kovo mėnesį.

Birželio 4 dienos vakare G7 vadai
susirinko Briuselyje į aukščiausio lygio
susitikimo atidarymo vakarienę. „Esa-
me pasirengę sustiprinti tikslines sank-
cijas ir apsvarstyti prasmingas papil-
domas ribojančias priemones, kurios

galėtų būti taikomos Rusijai, jei įvykių
raida to pareikalautų”,  teigė  G7  at-
stovai savo bendrame pranešime.

Vokietijos kanclerė Angela Merkel
žurnalistams sakė: „Mes negalime sau
leisti toliau destabilizuoti Ukrainos.
Mes aiškiai pareiškėme, kad norime to-
liau tęsti mūsų trejopą veikimą – rem-
ti Ukrainos ekonomiką, kalbėtis su Ru-
sija, ir, jei šiais klausimais nebūtų jo-
kios pažangos,... sankcijų, griežtesnių
sankcijų, galimybė išlieka.” 

Anksčiau susitikimą buvo pla-
nuojama surengti Rusijos mieste Sočyje.

Nors Prezidentas Putinas nedaly-
vauja Briuselio viršūnių susitikime, Pa-
ryžiuje jis susitiks su kai kuriais G7 va-
dais – išskyrus Prezidentą B. Obama. 

Prezidentė vyks į P. Porošen kos inauguraciją

Gedimino pilies mūras bus valomas

Jei neparduos „Mistral” – grąžins pinigus
Sočis (BNS) – Rusijos prezidentas

Vladimiras Putinas pareiškė, kad ga-
limas Prancūzijos sprendimas nevyk-
dyti sutarties dėl dviejų „Mistral” kla-
sės desanto laivų pardavimo Maskvai
neigiamai paveiktų pastangas stip-
rinti abiejų šalių bendradarbiavimą
karinių technologijų srityje.

„Jeigu Prancūzija nuspręs nepar-
duoti („Mistral”) – reiškia, tai bus jų
sprendimas. Tuomet grąžinkite pini-
gus. Žinoma, tai nesuteiks mums ga-
limybės plėtoti ryšių karinių techno-
logijų srityje”, – sakė V. Putinas in-
terviu prancūzų žiniasklaidai.

Tačiau jis pridūrė, kad Rusija pa-
siruošusi plėtoti bendradarbiavimą
su Prancūzija ir „netgi pateikti naujų

užsakymų, jeigu to panorės mūsų part -
neriai prancūzai”.

„Tikiuosi, gyvename civilizuota-
me pasaulyje ir visi vykdysime savo įsi-
pareigojimus, įskaitant sutartinius
įsi pareigojimus”, – sakė V. Putinas.

Pagal 2011 metais pasirašytą 1,2
mlrd. dolerių vertės  sutartį Prancūzija
turi parduoti Rusijai du „ Mistral”
kla sės jūrų desanto laivus. Pirmąjį
laivą Rusija turėtų gauti šių metų spa-
lį, antrąjį – 2015 metais.

Kol kas Prancūzija nepaisė spau-
dimo sustabdyti šios prieštaringai ver-
tinamos  sutarties, kurios pasirašymas
sulaukė audringos reakcijos iš Jung-
tinių Valstijų ir kitų NATO sąjunginin -
kių, vykdymą.

Vilnius (BNS) – Gedimino pilies
fasadas, bus valomas nuo purvo, sa -
manų, grafičių.

Bus atlikti  bokšto fasadų auten-
tiškų plytų ir akmenų mūrų konser-
vavimo ir restauravimo darbai – res-
tauruotas ir protezuotas  su ei žėju -
sių ply tų paviršius, įstatytos ištrupė-
jusios plytos ir iškritę ak menys,
užpildytos mūro siūlės. Res -
tauruoti mūrai bus padengti
konservacinėmis priemonėmis.

„Gedimino pilies bokštas
yra reikšmingas Vilniaus veido
bruožas – jis ypatingai paženk-
lina Vilniaus se namiesčio si-
luetą. Galime didžiuotis, kad
šis kultūros paveldo objektas
yra ne tik turistų traukos cent-
ras, bet ir mylima vilniečių ap-
žvalgos aikštelė. Neseniai jis at-
rado vietą ir kuriant Vilniaus
miesto ženklą. Todėl džiaugia-
mės, kad valstybės biudžete pa -
vyko rasti lėšų ne tik nykstančio
kul tūros paveldo gelbėjimui, bet ir to-
kių svarbių paminklų kaip šis Vilniaus
miesto įkūrimo simbolis priežiūrai ir

tvarkybai”, – teigė Kultūros paveldo de -
partamento direktorė Diana Varnaitė.

Dabartinės Aukštutinės pilies lie-
kanų vietoje medinė pilis stovėjo jau
XI–XIII amžiuje, su Žemutine ir Krei-
vąja pilimis sudarydama sosti nės gy-
nybinį kompleksą. Mūrinė pi lis, kurios
liekanos išlikusios iki šiol, pastatyta di-

džiojo kunigaikščio Vy tauto. Bėgant
metams pilis nyko, ja rūpintis pradė-
ta tik XIX amžiuje.

Seimas spręs dėl N. Venckienės mandato

Vilnius (ELTA) – Birželio 19 d.
Seimas spręs dėl Seimo posėdžių
nelankančios parlamentarės Nerin -
gos Venckienės mandato. 

Tai nutarė Seimas, priėmęs pro-
tokolinį nutarimą svarstyti Seimo
na rės N. Venckienės mandato panai -
kinimo klausimą. Už tai balsavo 75
Seimo nariai, prieš buvo 7, susilaikė
3 parlamentarai. 

Posėdžiui pirmininkaujantis
Sei  mo vicepirmininkas Petras Aušt -
revi čius: „Konstitucinis Teis mas nu -
spren dė, jog N. Venckienės neda ly -
vavi mas be pateisinamos priežasties

2012 m. balandžio-lapkričio mėne-
siais vykusiuose 64 Seimo plenari-
niuose ir 25 Seimo Teisės ir teisėtvar -
kos komiteto posėdžiuose prieštarau-
ja Lietuvos Konstitucijai. Šiais veiks-
mais Seimo narė N. Venckienė sulau-
žė priesaiką ir šiurkščiai pažeidė
Konstituciją. Ši KT išvada yra galuti-
nė ir neskun džiama”, – cituodamas
KT išvadą sakė P. Auš tre vičius. 

Partijos ,,Drąsos kelias” vadė N.
Venckienė Seime nesirodo jau nuo
pernai metų balandžio. Manoma, kad
ji su nepilnamečiu sūnumi yra Jung -
tinėse Amerikos Valstijose, Čikagoje.

Separatistai netyčiom išdavė savo rėmėją

G7 vadovai įspėja Maskvą dėl naujų sankcijų

Vilnius (ELTA) – Prezidentė Da lia
Grybauskaitė dalyvaus naujai išrink-
to Ukrainos prezidento Petro Poro-
šenkos inauguracijoje, kuri vyks šį
šeštadienį Kijeve. 

Ilgamečio Ukrainos valstybės vei-
kėjo ir verslininko P. Porošenko, kuris
laimėjo rinkimus surinkęs 54,7 proc.
balsų, inauguracija yra suplanuota
birželio 7 dieną.  

Inauguracijoje jau patvirtino da -
lyvausią ir Europos Vadovų Tary bos

prezidentas Herman van Rompuy, ir
Lenkijos valstybės vadovas Bronis -
law Komorowski, kai kurių agentūrų
teigimu  Jungtinėms Valstijoms inau-
guracijoje atstovaus viceprezidentas
Joe Biden.

Rusijos prezidentas Vladimiras
Putinas į ją nepakviestas. Tačiau uk-
rainiečiai pakvietė į iškilmes Bal -
tarusijos prezidentą Aleksandrą Lu -
kašenką.

Prezidentei įteiktas Prezidento pažymėjimas 
Kijevas (,,Draugo” info) – Nepa-

isant to, kad V. Putinas sako neturin-
tis nieko bendro su Rytų Ukrainos se-
paratistais, vienas jų, Donecko regio-
no separatistų vadas Borisas Borisovas
iš Maskvos paprašė milijardo dolerių
paskolos „ekonomikai stabilizuoti”. 

„Tai vienintelis kelias nedelsiant
atgaivinti regiono ekonomiką Rusijos
rublio pagrindu. Šis sprendimas rei-
kalauja naujo centrinio banko sukūri-
mo ir stabilizacinės paskolos iš Rusijos,
kuri turėtų siekti mažiausiai milijardą

dolerių”, – aiškino B. Borisovas.
Anot separatistų atstovo, tokia

mil žiniška paskola reikalinga atsi-
žvelgiant į Donbaso regiono ekonomi -
nį potencialą, kur „kasmet sukuriama
maždaug trilijono dolerių vertės pro-
duktų ir paslaugų”. Paskola sudarytų
maždaug 2-3 proc. Donbaso bendrojo vi-
daus produkto (BVP). B. Borisovo nuo-
mone, įvertinus šį rodiklį, norima pa-
skola neatrodo tokia jau didelė, ta-
čiau padėtų atkurti „normalų ekono-
mikos funkcionavimą” regione. 

Parengė Vitalius Zaikauskas

Lietuva iR PasauLis

lnm.lt nuotr. 

R. Dačkaus nuotr.

EPA nuotr.
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Parengė Dainius Ruževičius

sPoRtas

ŠALFASS žaidynėse Toronte vyravo
kanadietiška dvasia 

JAV rankinio čempionate, Čikagos ,,inter” komandoje, rungtyniavo trys lietuviai (iš kai-
rės): Jolanta Kunickaitė, Justas Dambrauskas ir Gita Stankevičiūtė

JAV rankinio čempionate žaidė ir trys lietuviai

Reno mieste (Nevada) vykusiose JAV rankinio čempionato varžybose,
kartu su kitomis komandomis tradiciškai varžėsi ir Čikagos ,,Inter”
mo terų ir vyrų klubo komandos. Jų garbę gynė ir trys mūsų tautiečiai

– Jolanta Kunickaitė, Gita Stankevi čiūtė ir Justas Dambrauskas.
Moterų grupėje šiemet dalyvavo 7 komandos. Čikagos ,,Inter” moterų ko-

manda, su dviem lietuvaitėmis, savo pogrupyje gan nesunkiai įveikė visas tris
priešininkių komandas: Bostono rankininkes nugalėjo rezultatu 30:20, Cali-
fornijos ,,Heat” ko man dą įveikė 33:11, o Los Angeles ko mandą įveikė 26:24.

Pusfinalyje ,,Inter” rankininkės 32:23 nugalėjo Phoenix komandą ir pa-
teko į finalą, kur jų laukė ,,Dy namo” merginos iš Colorado.

Iki šių finalinių varžybų, Čika gos ,,Inter” merginos vidutiniškai į varžovių
vartus įmesdavo po 30 įvar čių, tačiau lemiamose rungtynėse, dėl kibios ,,Dy-
namo” rankininkių gynybos ir geros priešininkių vartininkės, ,,Inter” sugebėjo
įmesti tik 14 įvarčių (perpus mažiau, nei prieš tai vykusiose varžybose). 

Finalines rungtynes rezultatu 19:14 laimėjo Colorado komanda, palikdama
praėjusių metų čempiones, Čikagos rankininkes, antroje vietoje. Labai ap-
maudu, kad dėl at sinaujinusios kelio traumos lemia mose varžybose negalėjo
rung tyniauti ,,Inter” komandos kapitonė  Jolan ta Kunickaitė. Jos pagalbos la-
bai pri trūko kovoje dėl auksinių apdo vanojimų.

Vyrų JAV rankinio čempionate Čikagos ,,Inter” komanda, kurioje rungty-
niavo lietuvis Justas Dam brauskas, savo grupėje užėmė 2-ą vietą: ,,Inter” su-
žaidė lygiosiomis 27:27 su LATHC1 ir 28–28 su Bostono komanda bei 41:25 nu-
galėjo Denverio septyniukę.

Pusfinalyje, rungtyniaujant Či ka gos ,,Inter” ir New York ,,Athletic Club”
komandų, rankinio aikštelėje virė karštos aistros. Pasibaigus nustatytam var-
žybų laikui rezultatas bu vo lygus, tad buvo žaidžiamas pratęsimas, kuris taip
pat neišaiškino nu galėtojo. Tad buvo mušami 7-ių metrų baudiniai, po kurių vis
dar nebuvo išaiškinti nugalėtojai. Salėje tvyrant milžiniškai įtampai, prie bau-
dos me timo linijos stojo Čikagos rankinin kas, kurio smūgį atrėmė labai paty -
ręs vartininkas, žaidžiantis Amerikos rinktinėje. Jis sugebėjo geriau su tram -
dyti varžybinį jaudulį ir apginti savo vartus. Šiose azartinėse rungtynėse rezul -
tatu 28:27 pergalę šventė NYAC ir iškopė į finalą (čia jie 25:21 nugalėjo LATHC1
ir tapo čempio nais).

Daug jėgų išeikvoję Čikagos vy rai kovėsi mažajame finale dėl trečios vie-
tos, kur 32:37 nusileido West Point Karo Akademijos rankininkams ir turėjo ten-
kintis 4-ąja vieta. 

Vyrų A
Čikagos ,,Lituanica”
Toronto ,,Vytis”
Toronto ,,Aušra”

Vyrų B
NY ,,Geležinis Vilkas”
Toronto ,,Gintaras”
Hamiltono ,,Kovas”

Moterų
Mississauga ,,Anapilis”
Toronto ,,Aušra”
Hamiltono ,,Kovas”

Jaunių A
Toronto ,,Aušra-1”
Toronto ,,Aušra- 2”

Geriausiu 2013 metų
Lietuvos krepšininku
išrinktas Krasnodaro

„Lokomotiv” įžaidėjas Man-
tas Kal nietis patraukė NBA
klubo dėmesį. 28 metų 195 cm
ūgio krepšininkas dalyvavo
„Brooklyn Nets” komandos
treniruočių stovykloje, kur
sužavėjo NBA atstovus ir gavo
pa siūlymą atstovauti „Nets”
komandai lie pos mėnesį vyk-
siančioje NBA Vasaros lygoje.

M. Kalnietis buvo pripa-
žintas geriausiu stovyklos
krepšininku. Pirminiame stovykloje dalyvausian čių krepšininkų sąraše iš
viso buvo įrašytos 32 žaidėjų pavardės. NBA patirties turėjo trečdalis stovyklos
dalyvių. 

Teigiamas NBA komandos įvertinimas ir kvietimas į Vasaros lygą sukėlė
abejonių dėl Lietuvos rinktinės planų, nes Vasaros lygos metu prasidės rinkti-
nės pasirengimo sto vykla Palangoje. 

Lietuvos rinktinės treniruočių stovykla Palangoje prasidės liepos 7 dieną,
o Orlando Vasaros lyga, kurioje rungtyniaus Bruklino komanda, vyks liepos
5–11 dienomis.

M. Kalnietis yra patekęs į Jono Valančiūno „Toronto Raptors”, „At lan ta
Hawks” ir dar kelių kitų ko mandų akiratį. Vis dėlto jos  pirmenybę teikia NBA
naujokų biržai. Tuo tarpu šaukimų neturinti „Nets” komanda iš anksto dairosi
laisvųjų agentų. 

Šį sezoną Eurolygoje M. Kalnie tis vidutiniškai per 28 minutes rinkdavo 9,4
taško (57 proc. dvit., 25 proc. trit.), atkovodavo po 3 kamuolius ir atlikdavo 4,8 re-
zultatyvaus perdavimo (vid. 11,8 naud. bal.).

Specialistai jau anksčiau yra minėję, kad M. Kalnietis dėl savo fizinių duo-
menų galėtų pabandyti savo laimę stipriausioje krepšinio lygoje pasaulyje.
2012 metais M. Kal nietis su „Lokomotiv” klubu sudarė trejų metų sutartį.

M. Kalnietis buvo pripažintas geriausiu
NBA klubo stovyklos krepšininku

Lietuvos ledo ritulio rinktinė pasaulyje – 26-a

Tarptautinės ledo ritulio fede racijos (IIHF) paskelbtame pasaulio ledo ri-
tulio rinktinių lentelėje Lie tuvos komanda (2 170 tšk.) užima 26-ą vietą.
Balandį Vilniuje surengtame pasaulio ledo ritulio čempionato I di viziono

B grupės turnyre (trečiajame pagal pajėgumą) Lietuvos rinktinė pelnė bronzos
medalius.

Pasaulio geriausiųjų lentelėje išliko Sočio žiemos olimpinių žaidynių vi-
cečempionė ir pasaulio čempionato bronzos laimėtoja Švedijos rinktinė (3 990
tšk.). Antrąją vietą ir toliau užima pasaulio vicečempionė Suomijos komanda
(3 955 tšk.). Į trečiąją vietą iš ketvirtosios pakilo pasaulio čempionė Rusijos ko-
manda (3 915 tšk.). Latvijos rinktinė (3 300 tšk.) iš dešimtosios vietos pakilo į de-
vintąją, o Estijos komanda (1 985 tšk.) iš 28-osios vietos nukrito į 29-ąją. Iš viso
klasifikuotos 49 rinktinės.

Kaip jau skelbėme, gegužės 23–25 dienomis Toronte (Kanada) vyko Šiau-
rės Amerikos lietuvių fizinio auklėjimo ir sporto sąjungos (ŠALFASS)
žaidynės, kurios, neatvykus daugumai kitiems JAV regionams atsto-

vaujamiems sportininkams, pap rasčiausiai virto Kanados lietuvių sporto
švente.

Šįkart, jau 64-ą kartą rengiamos išeivijos lietuvių sporto žaidynėse kara-
liavo kanadietiška dvasia – net 9 iš 11 prizines vietas iškovojusių krep šinio ko-
mandų sudarė Klevo lapo šalies atstovai, kuriems padėjo čempionėmis tapusios
,,legionierių” iš Či kagos ir New Yorko komandų.

Būtent Čikagos ,,Lituanicos” bei New Yorko ,,Geležinio Vilko” koman dų
pergalės prieš kanadiečius vyrų krepšinio ,,A” ir ,,B” pajėgumo gru pėse, leido
priminti, kad lietuvių  sportinė veikla vystosi ne tik Ka nados apylinkėse.

ŠALFASS žaidynių daugkar ti niai nugalėtojai ,,Lituanicos” krep šininkai
pereinamąją čempionų tau rę susigrąžino po metų pertraukos. Praėjusiais me-
tais Čikagoje vykusiose žaidynėse ŠALFASS vyrų krep šinio taurę laimėjo var-
žybų šeimi ninkų – ,,Atleto” komanda.

ŠALFASS žaidynių prizinin kai: 

Nuo Amazonės sostinės Manaus iki Porto Velho, Bendoraičio link: 2 valandos vien
džiunglių ir raizgytų upių. 1973 m. R. J. Rapšio nuotraukos
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čiau amerikiečiai lietuviai suaktyvėjo
ne dėl šios priežasties, o būtent dėl di-
džiulio nepasitenkinimo A. Smetonos
režimo vyk doma politika. Suvalkijos
valstiečių streikas ir po jo kilusios rep-
resijos suvieni jo kairiuosius ir deši-
niuosius išeivijos sluoksnius. Tiek ka-
talikiškasis Draugas, tiek socialisti-
nės Naujienos ir tai pačiai krypčiai at-
stovavęs Keleivis vieningai smerkė de-
mokratinių laisvių apribojimus tėvy-
nėje. Padėčiai tėvynėje aptarti buvo su-
šauktas pirmasis Amerikos lietuvių
Kongresas. Klivlande Carter Hotel sa-
lėje susirinko 364 delegatai (jie atsto-
vavo apie 80 000 narių vienijančioms
įvairioms lietuvių organizacijoms).
Buvo priimtos rezoliucijos, smerkian-
čios autoritarinio režimo smurtą, o
taip pat protestuojančios prieš Lenki-
jos politiką Vilniaus klausimu.

Kongresas pretendavo virsti ma-
siškiausia Amerikos lietuvių akcija,
turinčia nuolatinį aparatą. Čia galima
įžvelgti ir pasikeitusį, greičiausiai iš
Maskvos diri guojamą komunistų žai-

dimą. Tuo metu per visą pasaulį ritosi
vieningų liaudies frontų, nukreiptų
prieš dešiniąsias diktatūras, banga. Tai
buvo Kominterno po litika, kuri kaip
mat sužlugo sovietams susitarus su na-
ciais pasidalinti Vidurio Rytų Europą.
Ne visiems vienodai aiškus buvo tokių
veiksmų tikrasis tikslas, ta čiau per
porą metų Amerikos lietuvių Kongre-
sas po savo vėliavomis sutraukė iki tol
neregėtas organizuotų išeivių minias.
Anot S. Michelsono, Kongreso veiklo je
dalyvavę veikėjai atstovavo apie 150 000
organizuotų lietuvių. Tokio sąjūdžio
mūsų išeivijos istorijoje dar nebuvo
buvę. Prie jo prisidėjo net ir tie, kurie iš
pra džių tik iš šalies žiūrėjo. 347

Nors Kongrese iniciatyvos aiškiai
priklausė kairiesiems, tačiau kai Kliv-
lande buvo pasmerkta tautininkų dik-
tatūra, karo stovio režimas, organiza-
cijų slopini mas, katalikiškų organiza-
cijų lyderiai tokias rezoliucijų nuosta-
tas palaikė. Svar biausi Amerikos lie-

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

Vis labiau prasimušė į lietuvių
pasaulį supratimas, kad Lietu-
vos visuomenė, kolektyvinis

tautos intelektas, buvo šaukiama iš-
mintingai apmąstyti epochos iššūkių
poveikį ir besikeičiančias tapatumo
formas. Tačiau amerikiečiai lietu viai
nespėjo sulaukti rimtesnės intelektua-
linės ir kultūrinės pagalbos. Lietuva
tiesiog nebeturėjo tam laiko. Karo de-
besys ir didžiosios agresyvios kaimy-
nės jau dėliojo okupacijų planus.

Pasiturėjimo ir apšvietos lygio ki-
limas buvo diasporos su-
klestėjimo sąlyga, svarbiau-
sias jos aukso amžiaus
veiks nys. Lietuviai jau buvo
tapę pakankamai prakutu-
siais amerikiečiais, bet dar
nepamiršę savo šaknų ir lie-
tuvybės. Ši pu siausvyra bu -
vo labai reikalinga ir veiks-
minga visuomeninėje ir tau-
tinėje veikloje. Iki 1920 m. iš-
siplėtęs Amerikos lietuvių
draugijų tinklas, kultūrinių
ir meninių tautinės veiklos
formų audinys 3–4 deš. įgavo
labai sodrių spal vų. Šimtai
visuo meninių organizacijų,
skirtingų partijų kuopos ir
religinės brolijos buvo labai
išsivystę. Diasporos sociali-
nio kapitalo koncentracijos
ženklais laikytini stambūs
JAV lietuvių organizacijų
susivienijimai, atsiradę
prieš I pasaulinį karą, bet tik 3–4 deš.
pasiekę savo pajėgumo viršukalnes.
Tradiciniai socialistinės kairės (Su -
sivienijimas lietuvių Amerikoje) ir ka-
talikiškosios dešinės (Susivienijimas
lietuvių Rymo katalikų Amerikoje ir
vėliau atsiradusi Amerikos lietuvių
Romos katalikų fe deracija) junginiai
jau buvo tapę organizacinės veiklos ve-
teranais. Jei katalikiškų pažiūrų jun-
giniai pasižymėjo santūriu drausmin-
gumu, tai ideologiškai margas palvis
ir liberalus SLA buvo draskomas vidi-
nių kovų. Pavyzdžiui, 1930 m. Čika goje
įvykusiame jo suvažiavime po nepa-
vykusio bandymo užvaldyti organiza-
ciją, iš jos pasitraukė komunistai. Ku-
riam laikui kairiųjų pažiūrų lietuvių
diasporoje atsirado stiprus ir Maskvos
bei Kominterno vadžių valdomas Ame-
rikos lietuvių darbininkų susivieniji-
mas.

Amerikos lietuvių susitelkimas,
kad ir labai būtų paradoksalu, pa-
siekė aukščiausią laipsnį 1936–1939 m.,
kai Lietuva buvo labiausiai aktyvi tau-
tiečių visame pasaulyje vienytoja. Ta-

KARKLO DIEGAS
lietuvių pasaulio istorija

EGIDIJUS ALEKSANDRAVIČIUS
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tuvių diasporos susivienijimai bent tris
metus gebėjo veikti bendrai, sutardami
dėl padėties Lietuvoje vertinimo. Čia
ir glūdi paradokso prie žastys: ameri-
kiečius vienijo ne tiek sąmoninga Lie-
tuvos valdžios politika, kiek nepasi-
tenkinimas A. Smetonos valdžia ap-
skritai.

Ilgainiui organizuotas pasaulėžiū-
rinis Amerikos lietuvių diasporos su-
siskirs tymas tapo nusistovėjusios per-
iodinės spaudos pagrindu. Tuo metu
svarbiausi laikraščiai buvo savaran-

kiški žiniasklaidos ir
bendratautinės komuni-
kacijos priemonės, atsto-
vavusios savas idėjines
pozicijas, turėjo savo išti-
kimus skaityto jus, aiš-
kiai atpažįstamus socia-
linius orientyrus ir pro-
paguojamas vertybes. Pa -
minėtini svarbiausi laik-
raščiai. Čikagoje stip-
riausiai laikėsi socialde-
mokratinių polinkių
Nau jienos ir katalikiškas
Draugas. Du didelio ti-
ražo laikraščiai Vilnies
(Čikaga) ir Laisvės (Niu-
jorkas) buvo leidžiami ko-
munistų.

Dar daugiau buvo sa-
vaitinių ir dvisavaitinių
periodinių leidinių. Ma-
hanoi Sity je, Pensilvani-
jos valstijoje, buvo lei-

džiama dvisavaitinė Sau lė, Niujorke ėjo
liberali Vienybė, Bostone buvo leistas
socialistų Keleivis, Filadelfijoje – katali-
kiška Žvaigždė. Tautininkiškos kryp-
ties lietuviai Vusteryje, Masačusetso
valstijoje, leido Amerikos lietuvį, o Kliv-
lande – Dirvą. Katalikiškajai darbinin -
kų federacijai priklausė ir ilgai ištvėrė
niujorkiečių Darbininkas. Čikagoje
buvo leidžiama liberaliai tautininkiška
Sandara. Visa tai sudėjus kartu su rim-
tus intelektualinius straipsnius gebė-
jusiais spausdinti mėnesiniais žurna-
lais, galima sakyti, kad JAV lietuvių
diasporos aukso amžiaus komunikaci-
nis tinklas buvo tankus, darnus, funkcio-
nalus ir labai pajėgus. Tačiau po kelių de-
šimtmečių ir jis pradėjo trūkinėti.

Centralizuojančio prado išvysty-
mas diasporoje visada buvo labai svar-
bus da lykas. Iki II pasaulinio karo, ne-
paisant ideologinio susiskaldymo, trys
pagrindi niai lietuvių laisvanoriškų or-
ganizacijų junginiai leido išlaikyti dau-
giau mažiau prognozuojamą kolonijų
gyvenseną. Svarbu pabrėžti, kad ame-
rikietiško sociali nio pragmatizmo įta-
koje tos svarbiausios lietuvius vieniju-
sios organizacijos buvo ir labai svar-
būs socialiniai-ekonominiai veiksniai.
Dešimtys tūkstančių diaspo ros lietu-
vių buvo ne tik susiorganizavę, ne tik
gebantys derinti visuomeninius ir as-
meninius poreikius, įstengiantys gar-
siai reikšti savo pilietinę ir tautinę va-
lią, bet ir įgyvendinantys tam tikrą so-
cialinio draudimo idėją. Oficiali JAV
statistika rodė, kad susivienijimai tu-
rėjo didelę ekonominę jėgą, nes veikė
kaip socialinio draudimo įstaigos. Dau-
guma narių buvo jose apsidraudę savo
gyvybes (1935 m. tai sudarė 190 000 000
litų) ir galėjo iš kapitalo skirti po kelis
milijonus išmo koms savo narių mirties
arba ligų atveju348. Diasporos solida-
rumo jėga priklausė nuo šių aplinky-
bių, nes kultūriniai, tautiniai ir politi-
niai siekiai buvo natūraliai susipynę
su išeivių socialine sauga ir kasdienio
gyvenimo klausimais.

347. Michelsonas, Stasius. Lietuvių išeivija Ame -
rikoje, p. 275.

348. Račkauskas-Vairas, Karolis. Amerikos lietuvių
susivienijimas. In: Pasaulio lietuviai, p. 75.
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Bendoraitį, kunigą ir daktarą, Amazonėj prieš 41 metus aplankius
Nepaprasto žmogaus stebinantys darbai: • išgelbėti indėnai • pirmas dar želis jų vaikams • sustabdytos epidemijos
• sumažintas vaikų mirtin gu mas per pusę • įsteigta radijo stotis • pastatytos net dvi ligoninės... ir tai dar ne viskas

Bendoraičio misionieriškas ekslibrisas. Galvojo
važiuoti į Afriką, todėl vyras (kairėje) – grynas afri-
kietis. Kai pakeitė nuomonę, skubiai buvo įdėtas
Brazilijos žemėlapis. Paryžius, 1960 m. 

(iš R. J. Rapšio archyvo)

Nuo Amazonės sostinės Manaus iki Porto Velho, Bendoraičio link: 2 valandos vien
džiunglių ir raizgytų upių. 1973 m. R. J. Rapšio nuotraukos

Dr. Bendoraičio 40 lovų ligoninė 1973 m. toli gražu dar nebaigta. Numatyta apie 130 lovų. Pur-
vina siena bus nuimta po statybos, bet dabar gadina visą vaizdą. Guajara-Mirim, Rondonia.

Taip atrodė Bendoraitis, kai pirmąkart jį pamačiau. Pake-
liui iš Porto Velho. 1973 m. 

indėnas, pasipuošęs ceremonijoms, per kurias atsiprašoma
sumedžiotų gyvūnų ,,sielos”. Ouro Preto, Rondonia, Brazi-
lija, 1973 m. 

Makurapi indėnai žuvauja su strėlėm bukais galais, kurios
pritrenkia žuvis, kai šios iškyla pagriebti nuo vandens pa-
viršiaus vabzdžius. Rondonia, Brazilija, 1969 m. 

F. A. Bendoraičio nuotr.

R. JOHN RAPŠYS

Geriu scotch whiskey su apskritais ledukais
vandenyje ir citrinos žievele.  Kažkur nuo pa-
lubių plaukia Frank Sinatra romantiškos

dainos „Strangers in the Night”  garsai. Už lan go,
nuo horizonto iki horizonto, dunkso beribės Ama-
zonijos žaliosios džiunglės, išraižytos vingiuotų
upių.

Skrendu iš Amazonijos sostinės Manaus pas ku-
nigą, medicinos daktarą Ferdinandą Aleksandrą
Bendo raitį, kuris mane jau seniai kviečia apsilan-
kyti jo misijoj Brazilijos gilumoje, prie Bolivijos sie-
nos.  (Tuo laiku jis buvo vienintelis daktaras teri-
torijoj, dukart didesnėj už Lietu vą.) Ir štai, 1973 m.
birželio pabaigoj, aš pagaliau pakeliui iš Čikagos.

Po dviejų valandų nusileidžiam Porto Velho,
Rondonia teritorijos – Brazilijos „Laukinių Vakarų”
– sosti nėj. Oro uostas – ne kas kita, kaip daržinė su
trim atvirom pusėm ir aprūdijusiu skardiniu stogu.
Su saujele keleivių laukiu bagažo. Aplink bastosi
keli sulysę šunys. Vienas pri tupia ir krauna „sti-
bilinkas”  pačiam viduryje laukiamojo. Niekas ne-
kreipia nė mažiausio dėmesio.  Krūva taip ir lieka.
„Welcome to Porto Velho!”  – pagalvoju.  „Sveikas,
atvykęs!”

Graži braziliukė, su trumpiausiu sijonuku pa-
saulyje, dalina ružavus lapelius.  Kviečia apsistoti
„Floresta” viešbutyje. Man dairantis aplink, priei-
na vienas pagyvenęs vyras. „Kuo galiu padėti”? –
klausia angliš kai. Jis – Erich Waltz. Sako, turi
apy linkėj fa zendą (gyvulių ūkį). Atvykęs iš Vo -
kietijos prieš 20 metų.  Daug kas jį pagarbiai pa-
sveikina: atrodo įta kingas žmogus. Jis užtikrina, kad
„Floresta” – geriausias viešbutis vi sam mieste.
Paimam taksi ir nu va žiuojam, kur mūsų laukia ma-
loni staig mena:  taksiukas veltui – viešbu tis užmo-
ka. Tokio dalyko dar nebuvau matęs.

Pasimatom pirmą kartą

Kitą rytą, 7-tą valandą, turiu paimti autobusą,
kuris po kokių 10 valandų atveš mane į Guajara-Mi-
rim miestuką, pas Bendoraitį.  (Ten tik privatūs
maži lėktuvukai gali nutūpti ant pliko lauko.) Tuo
tarpu apmetu akimis viešbutį:  švarus, gražus, bet
kartu ir kuklus.  Duodu dvi žvaigždutes.

Pradedu išsipakuoti, kai suskamba telefonas.
„Sveikas gyvas, niekad nematytas”, – girdžiu lie-
tuviškai.  „Ateik į priekį. Aš ten esu”. Ben do raitis!
Po 27 metų susirašinėjimo pirmą kartą išgirstu jo
balsą.  Karš tai pasisveikinam, apsikabinam. Pa siro -
do, jis norėjo man staigmeną padaryti, pasitikdamas
mane oro uoste, bet pavėlavo. Iš to susijaudinimo pa-
lieku viešbutyje naują rankšluostį ir brangaus
tualetinio muilo gabalą.

Bendoraitis supažindina mane su savo šoferiu,
boliviečiu Antenor Rojas, su kuriuo pakaitom at-
vairavo iš namų. Prieš leidžiantis į ilgą ke lionę, Ben-
doraitis nuveža mus į šau nų restoraną, kur pirmą
kartą ra gaunu brazilų tautinį valgį. Tai feijoada: mi-
šinys juodų pupų, ryžių, ma niokos (tokios šak-
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,,Mirties geležinkelio” paminklinis garvežys Guajara-Mirim miestelyje, kur Madeira-Ma-
more 230 mylių geležinkelis baigėsi. Garvežys pavadintas žuvusio inž. Hildegardo Nunes
vardu. 1973 m. 

Radijo stotelė, įkurta Bendoraičio 1964 m. ,,Tai buvo mano pirmas darbas”, – sakė jis. Gua-
jara-Mirim, 1973 m. 

Prie ligoninės herbo. užpakalyje: kun. Hermanas Šulcas (S. Paulo) ir dr. F. A. Bendoraitis. Prie-
kyje: svečiai Bona Carrara ir Vilma Šimonytė (abi iš S. Paulo), Maria Liduirra (sekretorė), Ana
Laurenca L. Gomez (laborantė) ir Antonia Suhadolnik, slaugė iš Jugoslavijos – Bendoraičio
pažiba, jau 2 metai, kaip dirba ligoninėj. Guajara-Mirim, Rondonia, Brazilija, 1973 m. 

Seselė Ksavera su svečiais. Sėdi: kun. Hermanas Šulcas (S. Paulo), Vilma Šimonytė (S. Pau-
lo), Bona Carrara (S. Paulo), Kęstutis Dikinis (JAV). Stovi: Luigi Carrara (S. Paulo), seselė,
Saulius Dikinis (JAV) ir Daumantas Dikinis (JAV – S. Paulo). Guajara-Mirim, 1973 m. 

nies) miltų, džio vintos ar rūkytos ar bet
kokios po ranka papuolusios mėsos,
kartais įmaišant ir kiaulės ausis, snu-
kį ir uodegą. Lėkštė papuošta apelsinų
riekelėm. Viską palydim su bokalu
Brazilijos  „Brahma Chopp”  gaivi -
nan čiu alum.

Džiunglių keliu, banditų pavojus

Įsėdam į Chevrolet sunkvežimu ką,
kurio kabinoje telpa net šeši žmo nės.
Vairuoja iš pradžių Anteno ras, Ben-
doraitis sėdi viduryje, o aš iš kraš to. Ke-
lias tiesiai per džiungles:  kauburiuo-
tas, lyg skalbimo lenta.  Pilna duobių.
Tenka važiuoti gan lėtai, sukinėjantis
nuo vienos pusės kelio iki kitos ir vėl
atgal.  Bematant esam apnešti rausvų
dulkių. Kur palyta – rausvas dumblas.

Po kokios valandos sustoja mo -
toras.  Vežamės atsargų:  benzino ba kų,
baterijų, žvakių (spark plugs).  Ante-
noras pakeičia baterijas, bet motoras
tyli. Bendoraitis rūpinasi, kad netektų
nakvoti ant kelio. Bet Antenorui nu-
valius žvakes, motoras suburzga ir už-
siveda.  Kol Antenoras krapštosi su mo-
toru, Bendoraitis išsitraukia iš po sė-
dynės revolverį ir pasideda parankiui.
„Kas čia?  – klausiu. Pavojus nuo in-
dėnų?” Ne, sako Bendoraitis. Čia nuo
banditų, kurie mėgsta sustojusius api-
plėšti. 

Retai, bet būta atsitikimų ir su in-
dėnais.  Prieš kiek metų, pasakoja
Bendoratis, jo vėliau sutaikinti („pa-
cifikuoti”)  Paacas Novos indėnai su-
gavo vieną 15-kos metų vaikiną va-
žiuojant dviračiu už miestelio ribų, jį
užmušė ir dalį suvalgė.  Tokios žinios
greit pasklinda po visą kraštą ir duoda
pasiteisinimą brazilams naikin ti visus
indėnus, priduria Bendo raitis.

„Mirties geležinkelio” 
liekanos

Pusiaukelyje sustojam vėl
užvalgyti. Šį kartą ragaunu
churrasco – jautienos ir kiau-
lienos kepsnių, kuriuos paruo-
šia viena nuošalioj trobelėj gy-
venanti šeima, su visa krūva
pusnuogių vaikų. Aš matau di-
delį skurdą.  Kaip jie ten išsi-
verčia?

Per visą kelią (apie 230 my-
lių) sutinkam tik penkis sun-
kvežimius ir dvi mašinas. Ma-
tom suvažinėtų Ama zonės kro-
kodiliukų-kaimanų (caymans),
keletą didelių driežų ir vieną
beždžionę. Pravažiuojam gal
septy nius tiltelius, prie kurių
matosi į žemę panirę bėgiai. Tai
liekanos „Mirties geležinke-
lio”, kuris su pertraukom vei-
kė nuo 1912 iki 1971 metų.  O
mirties todėl, kad jį statant
nuo ma liarijos, geltondrugio,
gyvačių, ja guarų ir indėnų pa-

guldė galvas daugiau nei 6,000 vyrų,
įskaitant ir tris amerikiečius daktarus.

Pagaliau, po kokių 8 valandų, pa -
siekiam Guajara-Mirim 11:30 val. va-
karo. Nuo galvos iki kojų esam pa -
dengti storu rausvu dulkių sluoks niu.
Mus mielai pasitinka su karšta yerba
mate arbata lietuvė seselė Ksa vera,
kuri švelniai primena, jog elektra vi-
sam miestelyje užgęsta vidurnaktyje.
Man, pavargusiam, daug ra ginimo ne-
reikia.  Greitai apsiprausiu ir krentu
į lovą. Kambarys dvelkia džiunglių
pelėsiais – egzotiškai, savo tiškai  ma-
lonus kvapas.

Bus daugiau

Seselė Ksavera jos pirmo vizito Čikagoje metu, 1972
m. Buvo apsistojusi pas Juozą ir Konstanciją Rapšius
Marquette Parke. 
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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!

Prenumeruokime ir skaitykime 

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



SIŪLOmE DARBUS!
Gail. seserų padėjėjoms

kompanionėms ir namų ruo-
šos darbininkėms. 

Galima gyventi kartu arba atvykti 
į darbą ir išvykti.

Kreiptis: 
ALL CARE

Employment Agency
Tel. 773-736-7900

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

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

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

Chicago, iL
Tel. 708-422-8260 

dR. JoViTA KeReLiS
dR. dAiVA BidVA
DANTŲ GYDYTOJA

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

Tel. 708-598-8101

DANTŲ GYDYTOjAI

dR. LinA PoŠKUS
Dantų gydytoja

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

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

DR. L. PETREIkIS
DANTŲ GYDYTOJA

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

Tel. 708-598-4055
Valandos susitarus

DR. AUŠRInĖ SChnEIDER
DANTŲ GYDYTOJA
Kalbame lietuviškai

10 S. 640 Kingery Highway
Willowbrook, IL 60527

Tel. 630-323-2245
Valandos susitarus

dR. dALiA e. CePeLĖ, ddS
Dantų gydytoja

10745 Winterset Dr.
Orland Park, IL 60467

708-873-9074
Valandos susitarus

dR. RAMUnĖ MACiJAUSKAS
Dantų gydytoja

9356 S. Roberts Road
Hickory Hills, IL

Tel. 708-598-2131
Valandos susitarus

DR. DALIA JODwALIS
Dantų gydytoja

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

Valandos susitarus

DR. gAILĖ V. ČERnIAUSkAS
DANTŲ GYDYTOJA

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

www.parkridgesmiles.com

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

PARDAVIMAS IR TAISYMAS
MIGLINAS TV

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

Century 21
Accent Realty

PASLAUGoS

iŠnUoMoJA

PARdUodA

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.

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

Trumpiems apsistojimams 
išnuomojamas butas Vilniaus 

centre. Dėl informacijos 
skambinti Indrei, 

tel.: (630) 243-6435
PARdUodAMAS 

2/2 butas St. Pete Beach, FL.
Arti Upham Beach.

Dėl informacijos skambinti 
tel. (773) 896-7370

� Vyras ieško pagyvenusių žmonių
priežiūros darbo. Gali pakeisti, išleisti
atostogų. Tel. 630-670-0813.

� Moteris ieško senelių priežiūros darbo
su gyvenimu. Patirtis, rekomendacijos,
vairuoja.  
Tel. 773-449-0929.

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

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

,,Surašymas” Nr. 32

Surašykite į brėžinį duotus žodžius.
Pažymėtuose langeliuose perskaitysite užduoties atsakymą.

Svajojate apie namo ar buto pirkimą saulėtoje Floridoje?
O galbūt planuojate parduoti? Nekilnojamo turto nuoma, pirkimas ir pardavimas St. Pete Beach,
Clearwater, Sarasota, Tampa Bay ir aplink.

Raimonda Misiunas Realtor® 
Keller Williams Realty 

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

Krovinių pervežimo
kompanija ieško

patyrusio dispečerio. 
Tel. 224-619-7312

SiŪLo dARBĄ

www.draugas.org

3 raidės:
SMS – SPA – VĖL – ŽIV.

5 raidės:
AIMAN – AINIS – ARTYN – ASMUO – BANGA – ĖDŽIA – ENTER –
GYSLA – IŠARA – MARTI – MATYT – MAŽAI – MORKA – NĖMAŽ –
ODESA – ŽVAKĖ.

6 raidės:
FARŠAS – GRŪDAS – LAIMIS – SIUNTA – VEIKMĖ – VEISLĖ –
ŽLIŪGĖ – ŽMONOS.

7 raidės:
AVIŽĖLĖ – BALTIJA – KAMPALA – MARKIZĖ – NOREIKA –
PABĖGIS – PRAEIGA – REGIMAI – RENGĖJA – SANTAKA –
SĖLENOS – SĖMENYS – SKRANDA – SUOMIJA – ŠTORMAS –
VYNKEKĖ.

8 raidės:
AMAZONĖS – ASPEKTAS – ĖSDIKLIS – NIEKŠYBĖ – RĖŽIKLIS –
SKRUZDĖS – ŠABLONAS – VAIŠNORA.

9 raidės:
MIESTIETĖ – PIEŠTUKAI.

11 raidžių:
LAUKNEŠĖLIS – RANKININKAI – REZIDENCIJA – VIŠTININKAS.
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Apsilankykite ,,draugo” tinklalapyje
www.draugas.org

RenginiŲ kaLenDoRius

Birželis

Rytų pakrantė

Birželio 14 – 15 d., šeštadienį – sekmadie-
nį: ,,Paslapčių ieškonė”. Prasideda birželio 14
d. 1 val. p. p. Catholic University Caldwell Au-
ditorium, 620 Michigan Ave. N.E., Washing-
ton, DC 20064. Teirautis: Donatas Ramanaus -
kas, donatasramanauskas@rocketmail.com.

Birželio 21 d., šeštadienį: Joninės Baltimorės
lietuvių namuose, 851-853 Hollins St, Balti-
more, 21201, MD. 5 val. p. p. – vakarienė, 6
val. v. – vainikų pynimas, 7 val. v. – sudegu-
sio teatro artistės Apolonijos Zizirskienės
hu moristiniai pasakojimai, grupės ,,Etiudas”
koncertas. Vėliau – žaidimai, paparčio žiedo
ieškojimas ir lietuviška diskoteka.

Birželio 28 – liepos 2 d., šeštadienį – trečia -
dienį: Neringos stovykla angliškai kalbančioms
šeimoms su jaunesniais vaikais. Daugiau in-
formacijos: http://www.neringa.org /en_ -
camp_heritage_family. html#sthash. AEYt -
RiPZ.dpuf. Info: Regina Kulbytė, regina@ne-
ringa.org, 978-582-5592. Adresas: 147 Ne-
ringa Road, Brattleboro, VT.

Čikaga (IL)

Birželio 8 d., sekmadienį: 12 val. p. p. PLC kie-
me – Lemonto Lietuvių Bendruomenės pik-
nikas.

– ,,Bunkeryje” bus rodomas filmas ,,Vardas
tamsoje”, dalyvaus režisierė Agnė Marcinke -
vičiūtė. Detektyvas sukurtas pagal to paties
pavadinimo Renatos Šerelytės knygą. Infor-
macija tel. 312-375-2728.

Birželio 14 d., šeštadienį: nuo 10 val. r. iki 3
val. p. p. PLC Riškaus salėje vyks ping pongo
(stalo teniso) čempionatas. Daugiau infor-
macijos: http://www.pingpongas.com/.

Birželio 18 d., trečiadienį: 7 val. v., Ateitininkų
namuose susitikimas su svečiu iš Lietuvos kun.
Neriju Grigaliūnu.

Didieji ežerai (OH, MI, WI, IN)

Birželio 7–14 d., šeštadienį – šeštadienį: Mo-
terų klubo ,,Alatėja” stovykla Dainavoje.

Birželio 14–21 d., šeštadienį – šeštadienį: Dai-
navos stovykla, Detroito skautai, Baltijos ir Ga-
bijos tuntai. Daugiau informacijos: http://
skautai.org/ (kreiptis pas Darių Rudį).

Birželio 22–28 d., sekmadienį – šeštadienį:
ALRKF stovyklavietėje Dainavoje, Manches-
ter, MI vyks Sendraugių ateitininkų stovykla-
2: ,,Mūsų dienos kaip šventė”. Registracijos
anketų teirautis el. paštu: sendraugiai2@
gmail.com. Daugiau informacijos ir nuotrau -
kų iš pereitų stovyklų rasite ,,Facebooko” pus-
lapyje,  įrašykite ,,Sendraugiai 2”.

Birželio 28 – liepos 9 d., šeštadienį – trečia -
dienį: Jaunųjų ateitininkų stovykla Dainavo-
je. Daugiau informacijos: http://ateitis.org/
(kreiptis į Laimą Aleksienę).

Vakarai

Birželio 8 d., sekmadienį: Visi kviečiami at-
vykti į Jaunimo šventę šv. Kazimiero parapi-
jos salėje (LA, CA) ir kartu atšvęsti LB Spindulio
65 metų jubiliejų! Pradžia 12:45 val. p. p. Lau-
kiame visų buvusių narių, vaidintojų, šokėjų,
dainininkų, draugų ir rėmėjų. 

Birželio 15 d., sekmadienį: nuo 10 val. r iki
4:30 val. p. p. Kennedy Grove Recreation Area
San Francisco lietuviai organizuoja Baltikos
pikniką. Bus alaus, keptos kiaulienos ir deš-

rų, bet atsineškite ir savo pagaminto lietuviško
maisto. Bus renkami geriausi rūgštūs kopūstai
ir bulvių mišrainė. Aprangos kodas – lietuviš -
kos spalvos. Įėjimas – 10 dol. Mašinų pasta-
tymas – 5 dol.

Liepa

Rytų pakrantė

Liepos 2–6 d., trečiadienis – sekmadienis: Ne-
ringos stovykla angliškais kalbančioms šei-
moms su vyresniais vaikais. Daugiau infor-
macijos: http://www.nerin ga.org/ en_
camp_heritage_family.html#sthash.AEYt-
RiPZ.dpuf

Liepos 6 – 12 d., sekmadienį – šeštadienį: Ne-
ringos stovykla lietuviškai kalbančioms šei-
moms. Daugiau informacijos: http://www.ne-
ringa.org /lt_ camp_lithuanian _family.
html#sthash.Aj9wu7i9.dpuf

Liepos 13 – 27 d., nuo sekm. iki sekm.: Vai-
kų stovykla lietuvių kalba (7–16 m.) Neringoje.
Daugiau informacijos čia: http://www.ne-
ringa.org/lt_camp_lithuanian.html#sthash.N7
0G33Eh.dpuf

Liepos 27 – rugpjūčio 2 d., sekmadienis – šeš-
tadienis: Neringos stovykla: ,,Trečia savaitė”
lietuviškai kalbančiam jaunimui (12–16 m.).
Daugiau informacijos: http://www.nerin-
ga.org/lt_camp_lithuanian_third.html#sthash
.e3kuypkW.dpuf

Didieji ežerai (OH, MI, WI, IN)

Liepos 9 – 20 d., trečiadienį – sekmadienį:
Moksleivių Ateitininkų stovykla (MAS). Dau-
giau informacijos: http://ateitis.org/ (kreip-
tis į Dalią Lietuvninkienę).

Liepos 19 – rugpjūčio 2 d., šeštadienį – tre-
čiadienį: Lietuvių skautų sąjungos Čikagos tun-
tų („Nerijos”, „Aušros Vartų/Kernavės” ir „Li-
tuanicos”) stovyklos Rako miškuose, Custer
miestelyje, Michigano valstijoje. Daugiau in-
formacijos: http://www.rakas.org

Liepos 20 – 27 d., sekmadienį – sekmadie-
nį: Sendraugių ateitininkų stovykla–1: ,,Duo-
na ir druska” ALRKF stovyklavietėje Dainavoje.
Norintys dalyvauti prašomi skambinti Rūtai
Kulbienei ne anksčiau kaip 12 val. p. p. (Či-
kagos laiku) tel. 708-442-4911.

Liepos 17 – rugpjūčio 3 d., sekmadienį – sek-
madienį: Lithuanian Heritage stovykla Dai-
navoje. Daugiau informacijos: http://www.
dainava.org/camps-and-calendar/ (kreiptis
pas Rimą Birutienę).

Rugpjūtis

Rytų pakrantė

Rugpjūčio 2 – 9 d., šeštadienis – šeštadienis:
ateitininkų sendraugių poilsio ir studijų 50

metų jubiliejinė savaitė Kennebunkporte,
Maine. Informaciją apie programą suteiks Lai-
ma Lileikienė Shea, LTLTAX@hotmail.com ir
Monika Sabalienė, M.Vygantas@att.net. Dėl
vietų vasarvietėje sužinosite: INFO@FRAN-
CISCANGUESTHOUSE.COM arba vasarvie-
tės raštinės tel. 207-967-4865.

Rugpjūčio 3–16 d., sekmadienis – šeštadie-
nis: Vaikų stovykla anglų kalba (7–16 m.). Ne-
ringoje. Daugiau informacijos: http://www.
neringa. org/en_camp_ heritage.html#sthash.
8NWoMjHL.dpuf

Rugpjūčio 15–17, penktadienis – sekma-
dienis: Washington, DC vyks metinis ŠAAK su-
sirinkimas. Šių metų tema: ,,Profesionalų ke-
lias”. Renginys vyks Renaissance Washington,
DC Dupont Circle Hotel. Registracija:
http://ateitis.org

Rugpjūčio 16–17 d., šeštadienį – sekmadienį:
Schuylkill Mall, PA, bus ruošiamos 100-sios
Lietuvių Dienos. Šių metų tema: ,,Gintaras:
Baltijos auksas”.

Rugpjūčio 16–23 d., šeštadienį – šeštadienį:
stovykla ,,Trečia savaitė” angliškai kalbančiam
jaunimui (12–16 m.) Neringoje. Daugiau in-
formacijos: http://www. neringa.org/ en_
camp_heritage_third.html#sthash.g5hA4WXI.
dpuf

Rugpjūčio 24 – rugsėjo 8 d., sekmadienį – pir-
madienį: Meno8Dienos Neringoje.  Žiniomis
pasidalins ir praktinius užsiėmimus praves
profesionalai lietuviai dailininkai ir rašytojai.
Programa vedama lietuvių kalba. Daugiau in-
formacijos: http://www.neringa.org/lt_camp
_meno.html#sthash.mLAXUmCN.dpuf

Čikaga (IL)

Rugpjūčio 23 d., šeštadienį: Balzeko muzie-
juje atsidarys paroda apie Baltijos šalių iš-
vietintus žmones (,,Displaced Persons” arba
,,DPs”). Paroda pažymi 70 metų nuo masinio
pasitraukimo į vakarus iš Baltijos šalių.

Rugpjūčio 24 d., sekmadienį: 12 val. p. p. PLC
ruošia pikniką.

Didieji ežerai (OH, MI, WI, IN)

Rugpjūčio 3–10 d., sekmadienį – sekmadienį:
JAV LB Švietimo tarybos stovykla. Daugiau in-
formacijos suteiks Jūratė Dovilienė ir Audronė
Elvikienė.

Rugpjūčio 14–17 d., ketvirtadienį – sekma-
dienį: Dainavos stovykloje vyks Dainų šven-
tės mokytojų seminaras. Adresas: 15100
Austin Rd, Manchester, MI.

Vakarai 

Rugpjūčio 3–10 d., sekmadienį – sekmadienį:
LA Ateities stovykla. Stovykla skirta lietuviš-
kai kalbantiems pradžios mokyklos mokiniams

(nuo pirmos klasės iki 13 metų amžiaus). Dau-
giau informacijos suteiks Žydra van der
Sluys: vandersluys@gmail.com, tel. 310-
874-2575.

Lietuva

Rugpjūčio 4–16 d.: lietuvių kalbos vasaros kur-
sai šeimoms – Linqua Lituanica. Kviečia Lie -
tu vių kalbos centras, Gedimino pr. 26, Vilnius.
Daugiau info: www.linqualit.lt

Rugsėjis

Rytų pakrantė

Rugsėjo 18 d., ketvirtadienį: 7 val. v., Šv. Pet-
ro bažnyčioje, 619 Lexington Ave., New
York. NY – solistės Juditos Leitaitės ir pianis-
tės Rūtos Mikelaitytės-Kašubienės koncertas.
Koncerto programoje – Edvard Grieg, Mau-
rice Ravel, Gabriel Faure, Mikalojaus Kons-
tantino Čiurlionio, Anatolijaus Šenderovo,
John Williams bei kitų autorių kūriniai. 

Čikaga (IL)

Rugsėjo 6 d., šeštadienį: 5:30 val. p. p. Lie-
tuvių Fondo salėje, Pasaulio lietuvių centre,
Lemonte vyks Audrės Budrytės monospek-
taklis „Une Baye”. Visus maloniai kviečia Gied-
ros korporacija.

Rugsėjo 7 d., sekmadienį: 11 val. r. šv. Mi-
šiomis Švč. Mergelės Marijos Gimimo baž-
nyčioje Marquette Parke (6812 S. Washtenaw
Ave., Chicago, Il, 60629) prasidės Šiluvos at-
laidai. Savaitės dienomis šv. Mišios bus auko -
jamos 10 val. r. Atlaidus užbaigsime rugsė jo
14 d., sekmadienį, su iškilminga procesija ir
Mišiomis. Po to parapijos salėje vyks metinis
pokylis. 

Rugsėjo 28 d., sekmadienį: 12 val. p. p. PLC
didžiojoje salėje Lietuvos Dukterys ruošia pie-
tus.

Spalis

Rytų pakrantė

Spalio 17 – 19 d., penktadienį – sekmadie-
nį: Wyndham Lake Buena Vista Resort vyks
90 m. Akademinio Skautų Sąjūdžio suvažia-
vimas. Penktadienį – atidarymas/susipažini-
mo vakaras, šeštadienį – programa/iškilmin -
gas pokylis, sekmadienį – Mišios, programa,
suvažiavimo uždarymas. Daugiau informacijos
bus paskelbta vėliau.

Čikaga (IL)

Spalio 10 –12 d., penktadienį – sekmadienį:
Jaunimo centre, 5620 S. Claremont Ave., Chi-
cago, IL, vyks tryliktasis lietuvių teatro festi-
valis. Daugiau informacijos: lb.kultura
@gmail.com. 

Lapkritis

Čikaga (IL)

Lapkričio 8 d., šeštadienį: 6 val. v. tradicinis
Lietuvių Fondo rudens pokylis Pasaulio lie-
tuvių centre, 14911 127th St., Lemont, IL. Tei-
rautis: admin@lithfund.org arba tel. 630-257-
1616. 

Sekmadieniais: PLC, Lemont, IL, 101-ame
kambaryje vyksta Al-Anon šeimos grupės
,,Šviesa” su sirin ki mai. Pradžia 7:15 val. v.
Daugiau 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

Neringos jaunosios stovyklautojos. Ingos Wronski nuotr.
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Atnaujintos salės. Skubiais atvejais ir dėl kitų 
vietovių skambinkite 24 val. per parą.

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

ALLIAnCE – gAIDAS – DAImID
FUnERAL hOmE

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

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

PeTKUS & Son
FUneRAL diReCToRS 

SuMMiT, 7300 W. ARCHER AVE. 

CiCeRo, 5940 W. 35 ST.

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

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

www.draugas.org/mirties.html

A † A
IRENA RAZMUS  MITKUS 

Mirė 2014 m. birželio 1 d.
Gimė 1934 m. liepos 10 d.
Gyveno Chicago, IL, Marquette Park rajone.
Nuliūdę liko: vyras Teodoras; brolis Simonas ir giminės Lie -

tuvoje.
A. a. Irena bus pašarvota pirmadienį, birželio 9 d. nuo 9 val.

r. iki 11 val. ryto Švč. M. Marijos Gimimo bažnyčioje, 2700 W.
69th St., Chicago, kurioje 11 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios.
Po šv. Mišių velionė bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse.

Vietoje gėlių prašome aukoti Švč. M. Marijos Gimimo baž ny -
čiai, 6812 S. Washtenaw, Chicago, IL 60629.

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

Nuliūdusi šeima

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

A † A
STEFAI KISIELIENEI

mirus, reiškiame gilią užuojautą dukrai dr. JOLITAI
ir sūnui dr. PETRUI, jų šeimoms bei artimiesiems.

Stasys ir Evangelina Kungiai
Dr. Arnoldas Kungys

Renata Prongos
Galinda Porter

Šviesiai asmenybei

A † A
STASEI SEMĖNIENEI

iškeliavus į Amžinąją Tėvynę, dukrą NIJOLĘ ETZ -
WEILER, visą jos šeimą, gimines, draugus ir arti -
muo   sius su liūdesiu giliai užjaučiu.

Gailutė Palionienė
Madison, Wisconsin

A † A
SESUO MARY

de SALES
SOKOL, SSC

Mirė 2014 m. birželio 4 d. Šv. Ka -
zimiero seselių motiniškame name,
2601 W. Marquette Rd., Chicago, IL,
sulaukusi 88 metų.

Vienuolyne įžaduose išgyveno 60 metų. Sesuo Mary de Sales
gimė Čikagoje, mokytojavo Our Lady of  Vilna, Čikagoje; St. Pius
X, Stickney; St. Peter and Paul, Rockford, St. Norbert, North -
brook ir St. Casimir, Gary, IN mokyklose. Ji buvo mokytoja ir
rek torė St. Mary mokykloje Plano, IL ir rektorė Immaculate
Conception mokykloje, Brighton Park. Ji buvo parapijos vadovė
ir SSC maisto sandėlio viršininkė.

Nuliūdę liko: sūnėnas John Sokol, dukterėčios Mary Ann
Mugnaine ir Genevieve Gorski.

Ji buvo duktė a. a. James ir a. a. Ann Sokol, sesuo a. a. Anna
So kol, a. a. Agnes Fox ir a. a. John Sokol, teta a. a. John Fox.

Velionė bus pašarvota antradienį, birželio 10 d. nuo 3 val. p. p.
iki 7 val. vakaro Šv. Kazimiero vienuolyne, 2601 W. Marquette
Rd., Chicago, IL. Mišparai mirusiems antradienį, 7 val. v.

Laidotuvių šv. Mišios vyks trečiadienį, birželio 11 d. 10 val.
ryto Šv. Kazimiero seserų vienuolyno koplyčioje. Po šv. Mišių se -
suo Mary de Sales bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse.

Vietoje gėlių prašom aukoti SSC Retirement Fund.
Nuoširdžiai kviečiame dalyvauti šv. Mišiose ir laidotuvėse

bei pasimelsti už seselės sielą.

Šv. Kazimiero seserys

Palos  Funeral Home. Tel. 773-776-1324

Mylimai žmonai, motinai ir močiutei

A † A
EMILIJAI PAUŽUOLIENEI

mirus, gilią užuojautą reiškiame visuomenininkui,
ilgamečiui Jaunimo centro valdybos ir tarybos na -
riui vyrui ANTANUI PAUŽUOLIUI, sūnums
RIMAN TUI, ALGIRDUI IR LINUI su šeimomis bei
giminėms ir artimiesiems.

Liūdime kartu su Jumis.

Čikagos Jaunimo centro taryba,
valdyba ir Moterų klubas

,,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!
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Prenumeruokime 
ir skaitykime 

,,DRAUGĄ”!

,,Draugą” atminkime 
savo testamente.

Pas Mus
IR

aPLink Mus

Advokatas
VYTENiS LiETuVNiNKAS

4536 W. 63 Street
Chicago, iL 60629

(Skersai gatvės nuo „Draugo”)

Tel. 773-284-0100

Namams pirkti paskolos 
duodamos mažais mėnesiniais 

įmokėjimais ir prieinamais nuošimčiais.
Kreipkitės į 

Mutual Federal Bank, 
2212 West Cermak Road. 

Tel. (773) 847-7747

Traffic & CDL Violations / DUI
Criminal Defense / Record Expungements

Auto Accidents / Personal Injury
Real Estate / Civil Disputes

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

The LAW
oFFiCe oF
AndRiUS
SPoKAS

� Šeštadienį, birželio 7 d., 1 val. p. p., 14
Street (Hudson) Parke, organizuojamas viso
pasaulio lietuvių bėgimas! Bėgime dalyvauja
Estijos, Norvegijos, Suomijos ir Airijos lietu-
viai – kviečiame dalyvauti ir New Yorko lie-
tuvius! Bėgimo atstumas – 5 kilometrai pa-
lei Hudson upę. Kviečiame registruotis:
info@nylithuanian.org.

� Brighton Parko  Švč. Mergelės Marijos
Nekalto Prasidėjimo bažnyčioje  (2745 W.
44th St., Chicago, IL) šį sekmadienį, birže-
lio 8 d., 10 val. r. švęsime Sekmines – Šven-
tosios Dvasios nužengimo į žemę šventę. Su
Sekminėmis baigiasi Velykų laikas.  Eucha-
ristijos šventimą atnašaus kun. Gediminas
Keršys. 15 minučių prieš šv. Mišias sukal-
bėsime Švč. Jėzaus Širdies litaniją. Po pa-
maldų bus kavutė parapijos salėje. Prime-
name, kad kiekvieną ketvirtadienį, 8 val. r.
šv. Mišios yra aukojamos lietuvių kalba. 

� JAV LB  Lemonto apylinkės Socialinių
reikalų skyrius trečiadienį, birželio 11 d., 1
val. p. p. kviečia visus į PLC Lemonte skai-
tyklą, kur matysite dokumentinį filmą apie
Lietuvos dvarus ir Platerių dvaro paslaptis.

� ALVUD’o narių susirinkimas įvyks ket-
virtadienį, birželio 12 d., 3 val. p. p. Švč.
Mergelės Marijos Gimimo parapijos salėje.
Visi nariai kviečiami dalyvauti ir palaikyti
šios organizacijos tęstinumą.

� Birželio 15 d. Beverly Shores Amerikos
lietuvių klubas kviečia į tradicinę ,,Kugelinę”
Šv. Onos bažnyčios kiemelyje. Pradžia – 2
val. p. p., t.y. po lietuviškų pamaldų. Adre-
sas: 433 E. Golfwood Rd., Beverly Shores,
IN 46301. Kviečiame skaniai pavalgyti, ma-
loniai pabendrauti.

� Birželio 19 d., ketvirtadienį, 6 val. v.
vyks Lietuvių verslininkų sąjungos narių ir no-
rinčių tapti nariais susitikimas. Susitikimas
vyks sąjungos kambaryje, Balzeko lietuvių
kultūros muziejuje, 6500 S. Pulaski Rd.
Chicago, IL. Susirinkime dalyvaus FBI dar-
buotojai Joan Hyde ir Gregory Wing, kurie
dalyviams pristatys FBI istoriją, tikslus, už-
duotis ir paaiškins vidinę struktūrą. Prista-
tyme prelegentai pateiks korupcijos valdiš-
kose įstaigose pavyzdžių ir papasakos apie
įsigalėjusią prekybą žmonėmis. Apie savo
dalyvavimą prašome pranešti Rūtai muzie-
jaus raštinės tel. 773-582-6500. 

,,Pro Felikso dureles”
Pirmoji Dovilės užubalytės-Zduobos naujos

kny gelės vaikams „Pro Felikso dureles” siunta
buvo išpirkta kaip mat! ir štai į ,,Draugo” knygynė-
lį iš tolimosios Australijos atkeliavo dar vienas
siun tinys. Gražiai dailininkės Ados Sutkuvienės
iliust ruotoje knygutėje lietuvių kalba pasakojami
devynmetės Rimos ir jos šuns Felikso nuotykiai
pil noje paslapčių šalyje, tarp kalbančių gėlių ir
gyvūnų.  

Knygos kaina – 10 dol. (iL pridėtinės vertės
mo kestis – 9.25 proc., persiuntimas paštu – 5 dol.).
Teiraukitės tel. 773-585-9500. 

www.
draugas.org/
kalendorius

The BRidGe

,,The Golf Ball” 
(,,Golfo sviedinukas”)

– tai įsimylėjusių menininkų istorija, kuri  vyksta  dabartinėje Čikagoje. Nesitikėkite,
kad istorija  bus  švelniai graži. Pasaulinė  šios dramos  premjera  vyks Bridgeporte,
Čikagos naujausiame teatre

643 W. 31st St. Chicago iL, 60616

2014 m. birželio 13 d. – liepos 6 d. 
Penktadieniais ir šeštadieniais – 8 val. v.

Sekmadieniais – 3 val. p. p. 

Vaidina: Audrė Budrys, Nick Druzbanski, Joseph  Galizia, Jaci  Kleinfeld, Tanner Mun-
son, Kęstutis Nakas,   Alison  Sweat, Andy Somma, Danielle Strode ir Andrew Taylor.

Bilietai: BrownPaperTickets.com (įvesti ,,The  Golf Ball”)
12 dol. – suaugusiems; 10 dol. –  studentams  ir pensininkams (prie durų)

Informacija/ bilietų   užsakymai tel. 312-307-5194

Lietuvių bendruomenių bei mokslo organizacijų dėmesiui!
LR Švietimo ir mokslo ministerija kviečia teikti siūlymus dėl kandidatų mokslo pre-

mijoms gauti. Premijos skirtos lietuvių kilmės mokslininkams bei Lietuvos Respublikos
pilietybę turintiems mokslininkams, gyvenantiems užsienyje. Paraiškos ir dokumentai
priimami el. paštu ausra.gribauskiene@smm.lt arba faksu +370 5 2612077.
Dokumentus reikia pateikti iki birželio 30 d.


