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Išleistuvės Philadelphijoje 
– 5 psl.

Kunigo ir daktaro Bendoraičio
keliais – 10 psl. 

,,Skambinkite man bet kada...”

Tėvas Antanas Saulaitis išlydėtas į Lietuvą
VIDA KUPRYTĖ

Sekminių rytą atvy-
kusieji į Pal. Jurgio
Matulaičio misiją

galėjo pasijusti  lyg su-
grįžę į pirmykštę bažny-
čią – ne į romėnų laikus,
bet į pirmųjų lie tuvių
imigrantų Mišias perei-
to šimtmečio pradžioje.
Tada bažnyčios buvo tik
statomos, ir naujai į JAV
atke liavę lietuviai sau-
sakimšai susigrūsdavo
parapijos salėse, kad
susi telktų ir priimtų
Švenčiausiąjį Sakra-
mentą. 

Toks vaizdas buvo
birželio 8 d. Lemonte, Pa-
saulio lietuvių centro Ri-
tos Riškienės salėje. 
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Prisimenant 
„Vilties prezidentą” ambasadorių 
Stasį Lozoraitį jaunesnįjį
Audros priverčia ąžuolus leisti gilesnes šaknis 

George Herbert (1593–1633)

Raimundas Marius Lapas

Stasys Lozoraitis (gimė 1924 m.
rugpjūčio 2 d. Berlyne  – mirė 1994 m.
birželio 13 d. Washingtone) – dip lo ma -
tas, visuomenės veikėjas, išeivijos

akty vis tas JAV ir Italijoje, politi kas,
„Vil ties prezidentas”. 1935–1939 m.
mokė si Marijos Peč kauskaitės gim -
nazijoje Kaune. 1943 m. Romoje
baigė vokie čių gimnaziją. 1944–
1948  m. studijavo Romos universi -
teto Tei sių fakultete. 1970 m. birže-
lio 15 d. pra dėjo eiti Lie tuvos at-
stovo pareigas prie Šventojo Sosto,
vėliau dirbo Lie tuvos atstovybėje
Washingtone, DC (1983 m.), nepa-
prastasis ir įgaliotasis Lietuvos
ambasadorius JAV (1991 m. spalio
2 d. – 1993 m.).

1993 m. Stasys Lozoraitis
jaunesnysis kandidatavo LR prezi-
dento rin kimuose, tačiau nesėk-
mingai – gavo 38,9 proc. balsų (tuo
metu rin kimus laimėjo buvęs LKP
CK pirmasis sek retorius Algirdas
Mykolas Bra zaus kas). Nelaimėjęs
rinkimų Lo zoraitis toliau dirbo
Lietuvos amba sadoje JAV, vėliau
pradėjo eiti Lie tu vos Res publikos
Nepaprastojo ir Įga liotojo amba sa -
doriaus pareigas Ita lijoje. Lo zo rai -
tis ne tik atstovavo, bet ir akty viai
da lyvavo Lietuvos valstybės at kū -
rimo bei įtvirtinimo pastangose.
Apie tai liudija jo susirašinėjimai
su Lietuvos Sąjūdžio ir atkurtos
Lietu vos valstybės vado vybe, taip
pat nu ro dymai – pro me moria – Lie -
tuvos dip lomatinės tar nybos pa rei -
gūnams, diplomatiniai laiškai bei
vieši pasi sakymai tiek dar ne at kū -
rus Nepri k lau somybės, tiek ir sie -
kiant jos įtvirtinimo.

Jis palaidotas JAV, Connecti-
cuto valstijoje, Putnamo miesto ka -
pinėse. 1999 m. birželio 15 d. perlai -
dotas Pet rašiūnų kapinėse Kaune.                                             
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Ambasadorius Stasys Lozoraitis prie signatarų portreto. Nuotrauka iš Danutės Nurse archy-
vo, padovanota LR ambasadai Washingtone (atnaujino Ludo Segers). 

Kun. A Saulaičio palaiminimas išliks ilgam. Dainos Čyvienės  nuotr.
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Per Sekmines mes maldaujame:
„Atsiųsk, Viešpatie, savo Dvasią
ir at naujinki žemės veidą!” At-

naujink Lie tuvos žemės veidą! Atnau-
jink ma no gyvenimo veidą! Maldau-
jame to dėl, kad žmogus be Dievo yra
ne pajėgus atnaujinti nei savęs, nei
kitų.

Prieš 21-erius metus šventasis po -
piežius Jonas Paulius II Kauno San -
takoje aukojo Mišias, skirtas Šven tosios Dvasios gar-
bei, ir kvietė su Dievo pagalba atnaujinti Lietuvos vei-
dą – visuomeninį, šeimų, asme ni nį ir tautinį gyve-
nimą. Popiežius lin kėjo: „Linkiu jums, kad šis tikė-
jimas visada būtų jūsų galia, kuria galėtumėte dva-
siškai ir išoriškai atkurti savo tėvynę, savo gyveni-
mą, savo lietuviškąjį ir krikščioniškąjį identitetą.”
Ar išgirdome šį kvietimą?

Šventasis Raštas pirmomis eilu tėmis kalba apie
Dievo Dvasią. „Pra džioje Dievas sukūrė dangų ir že -
mę. O žemė buvo padrika ir dyka, tam sa gaubė be-
dugnę ir dvasia iš Dievo dvelkė viršum vandenų” (Pr
1, 1–2). Dievo Dvasia sukūrė visa, ką matome žemė-
je nuostabaus, taip pat ir patį žmogų. 

Be Dievo Dvasios esame kaip ta dyka, nevaisinga
žemė, kurią gaubia tamsa, tačiau kiekvieno mūsų šir-
dyje gali sužaliuoti nuostabus rojus, kuriame bus pil-
na gyvybės ir šviesos, jei tik atsiversime Šventosios
Dvasios veikimui. 

Senajame Testamente randame daug vietų, kur
kalbama apie Dievo Dvasios veikimą. Pranašas Izai-
jas sako: „Viešpaties Dievo dvasia su manimi, nes
Viešpats patepė mane, kad neščiau gerąją naujieną
vargdieniams. Jis siuntė mane guosti prislėgtųjų,
skelbti belaisviams laisvės ir atidaryti kalėjimo
durų kaliniams” (Iz 61, 1).

Kol mumyse neveikia Šventoji Dvasia, mūsų gy-
venimas yra pana šus į kalėjimą, kuriame nesijaučia

tikros laisvės dvelksmo. Kodėl šiandien dauguma lie-
tuvių blogai jaučiasi? Jie aplink save mato daug blo-
gio, su kuriuo nepajėgia susitvarkyti. Ta čiau ir ne-
gali būti kitaip, nes žmonės bando kažką gero sukurti
tik savo jė gomis. Dykynę žaliuojančiu ir vaisius ve-
dančiu rojumi gali sukurti ne kokia nors žmonių su-
kurta struktū ra, bet tik Dievo Dvasia, kuriai lei-
džiama veikti.

Dievas pranašo Ezekielio lūpo mis kalba: „Duo-
siu jums naują širdį ir atnaujinsiu jus nauja dvasia.
Išim siu iš jūsų akmeninę širdį ir duosiu jums jaut-
rią širdį. Duosiu jums savo dvasią ir padarysiu, kad
gyventu mėte pagal mano įstatus, laikytu mėtės mano
įsakų ir juos vykdytu mėte” (Ez 36, 26–27). Mūsų Tė-
vynei labiausiai reikia žmonių su naujomis širdimis,
žmonių, kurie būtų nesava naudžiai ir gyventų pagal
Dievo mei lės įsakymą. Tik tuomet galėsime at gimti
ir nesigąsdinti dėl ateities.

Švč. Mergelė Marija yra ryškiausias Dievo Dva-
sios veikimo pavyzdys. Angelas pranešė Marijai, kad
Šven toji Dvasia nužengs ant jos, ji pradės įsčiose ir
jos sūnus taps Aukščiau siojo Sūnumi. Vos tik pa-
laimintajai Mergelei Marijai pasakius „taip” Šven -
tosios Dvasios veikimui, Dievo Sūnus tapo žmogumi
– priėmė žmogaus prigimtį ir likimą. Užteko vieno
žodžio, kad pasaulį užtvindytų Šven tosios Dvasios
šviesa.  

Prieš žengdamas į dangų, Jėzus pažadėjo atsiųsti

Šventąją Dvasią: „Aš paprašysiu Tėvą,
ir jis duos jums kitą Globėją, kad liktų
su jumis per amžius, – Tiesos Dvasią”
(Jn 14, 16). „Kai ant jūsų nužengs Šven-
toji Dva sia, jūs gausite jos galybės ir
tapsite mano liudytojais <...> lig pat že-
mės pakraščių” (Apd 1, 8). Ši tikrovė iš-
sipildė per Sekmines.

Apaštalų darbų knygoje skaitome:
„Atėjus Sekminių dienai, visi mokiniai

buvo drauge vienoje vietoje. Staiga iš dangaus pa-
sigirdo ūže sys, tarsi pūstų smarkus vėjas. Jis pripildė
visą namą, kur jie sėdė jo. Jiems pasirodė tarsi ugnies
liežuviai, kurie pasidaliję nusileido ant kiekvieno iš
jų. Visi pasidarė pilni Šventosios Dvasios ir pradė-
jo kalbėti kitomis kalbomis, kaip Dvasia jiems davė
prabilti” (Apd 2, 4). Sekminių stebuklas buvo skirtas
ne tik Kris taus apaštalams ir ne tik žmonėms, at-
skubėjusiems pasižiūrėti, kas anuo met įvyko. Sek-
minių stebuklas yra skirtas visiems mums, kurie esa -
me pasiryžę sekti paskui Kristų ir atsiverti Dievo
Dvasios veikimui.

Šventąją Dvasią Šv. Raštas vadina Patarėja ir
Guodėja, nes ji yra pats geriausias draugas, kuris yra
šalia mūsų, mus myli ir visuomet pasi ruo šęs padė-
ti. Kokia nuostabi tikro vė, kuria reikia tik pasi-
naudoti!

Kai pirmąją Sekminių dieną žmo nės klausinė-
jo Petrą, ką jie turė tų daryti, šis atsakė: „Atsiverskite,
ir kiekvienas tepasikrikštija vardan Jė zaus Kristaus,
kad būtų atleistos jums nuodėmės, tada gausite
Švento sios Dvasios dovaną” (Apd 2, 38). Norint gau-
ti Šventosios Dvasios do vaną, reikia būti nuolat at-
sigręžus į gėrį. Reikia atgailos – mūsų gyvenimą tem-
dančio blogio išsižadėjimo. Jausdami savo silpnumą
tai padaryti, dažnai maldaukime: „Ateik, Šventoji
Dvasia, ir atnaujink žemės veidą! Atnaujink ir per-
keisk mano gyveni mą!”

Atnaujinki žemės 
veidą!
ARKIVYSK. SIGITAS TAMKEVIČIUS

Kaip žinote, Sąjūdis prasidėjo to -
li gražu ne nuo daugiatūkstan-
tinių mitingų Katedros aikštė-

je ar Vingio par ke, daugeliui pažįsta-
mam iš Dainų švenčių, bet nuo pokal -
bių pakuždo mis draugų ir bendramin -
čių virtuvė se, paskui persikėlė į pu-
siau slaptus klubus ir klubelius, o iš jų
mikliai iš plito į įvairius diskusijų vakarus, kol taip
įsidrąsinome, kad ėmėme rinktis Mokslų akademi-
jos iškilmių sa lėje, nes visi norintieji ten patekti nebe -
til po…

Iš pradžių puse lūpų, bet kadangi niekas iškart
neužvožė skaudžiai per galvą, todėl  greitai  visu  gar-
su ėmė  me kalbėti apie viską, kas šitiek metų buvo nu -
tylima.

Taip į mūsų gyvenimą sugrįžo trem tiniai. Jie
taip pat vis garsiau ir  atviriau  prabilo apie save. 

Tada suklusome ir mes, tačiau nuo to, ką išgirdo -
me – nustėrome iš siaubo.  Na, be abejo, buvome gir -
dėję, jog tai buvo sunkūs metai, kad buvo tremtys, kad
buvo vežami inteligentai ir paprasti ūkininkai, ir vie -
niši, ir ištisomis šeimomis, kad tėvai buvo be jokių
ceremonijų atskirti nuo vai kų, broliai nuo se serų…
Buvom gir dėję ir tiek. 

O dabar tų pasakojimų žiaurumo buvom įspiesti
į kampą: negalėjai nuo jų pabėgti, užsikimšti ausis,
iš si sukti, pasakyti: atsiprašau, gal pra tęsim kitą die -
ną, aš šiandien pavar gęs ir nenoriu tokių baisumų
klausy tis visiškai…         

Kančių istorijos  vis pylėsi ir py lė si – viena rūs -
tesnė  ir  žiauresnė už  kitą,  viena  aitresnė  už  kitą…

2009 m. lietuvių kalba buvo iš leista iš Rumuni-
jos kilusios, Vokieti jo je gyvenančios  rašytojos Her-
ta Müller knyga „Amo sūpuoklės”, apdovanota No-
belio literatūros premija. Skaitau ir galvoju – tai ko-
kią premiją turėtų gauti Dalia Grinkevičiūtė už sa -
vo atsiminimų knygą „Lietuviai prie Laptevų jūros”?
Hertos patirtos kan čios net neprilygsta Dalios kan -
čioms. 

Tačiau galbūt nėra humaniška skirstyti kieno
kančia buvo didesnė, o kieno mažesnė. Ir ne vien fizi -
nės kan čios yra baisu – pažeminimas ir ateities atėmi-
mas yra dar baisiau. Juo labiau, kad trėmimai už -
klup davo nepasiruošusius,  jau susikūrusius sa vo gy -
venimą  ar vos pradėjusius juos kurti. Žinau porą
(dabar jau šeimą!), kurie vienas kitą sutiko vėl po pen -
kiasdešimties metų. Ir visus tuos ilgus metus vien-
as apie kitą svajojo, vienas kito ilgėjosi, neturėdami
abso liučiai jokių žinių apie viens kitą, net nebežinojo,
ar dar gyvi. Tačiau ilgė jo si, o Sąjūdžiui prasidėjus,
savo svajo nes ėmė įgyvendinti, nors ne žinojo, nuo ko
netgi pradėti ieškoti… Kaip ada tą šieno kupetoje.
Tačiau surado. 

Kadangi nebereikėjo gaišti laiko iš naujo susipa -
žinti, pratintis prie vienas kito, skirti pasimatymus
(ir koketuojant į juos ne visada nueiti), nebe reikėjo

rašyti vienas kitam ilgesingų laiškų, –
jausmai viens kitam nė per nago juo -
dymą nebuvo išblėsę, todėl žilagalvis
džentelmenas nedelsdamas pasipiršo ir
tą pat akimirką pagyve nu sios damos
lūpos ištarė: Taip.   

Po penkiasdešimties metų vienas
kito laukimo jiedu tuokėsi savo jaunys -

tės vietų bažnytėlėje, ir tą dieną ne pai sydami Sibiro
šalčiuose išsukinė tų sąnarių skausmų pagaliau pra -
dėjo savo laimingiausią gyvenimo dalį. O tą pa čią die -
ną kitame Lietuvos miestelyje kunigas laimino taip
pat labai solidaus amžiaus porą, šven čian čią auk sines
vestuves – visi giminaičiai ir sukviestieji sve čiai jais
nuo širdžiai gėrėjosi ir pavydėjo to kios ilga metės san-
tarvės ir kantrybės kartu išgyventi pus šimtį metų. 

Pirmoji pora tik pradėjo pagaliau tikrai gyven-
ti, o antrieji, nieko nestokodami visą gyvenimą
džiau gė si, mėgavosi vienas kitu, viena pora – savo
gyvenimą išvargo tremtyje, kita – visus tuos penkias -
dešimt metų nuo savęs, o juo labiau nuo kitų, netgi
nuo savo pačių vaikų ir anūkų, slėpė savo prisimi -
nimus (nors dėl to nelabai ir suko galvą): plėšte at-
plėšia vienas nuo kito du jaunus įsi mylėjėlius ir su -
meta juos į vago nus – į skirtingus vagonus, nu dun -
dė jusiais skirtingais bėgiais.  

Neseniai aplankiau tas romantiš kas kaimelio
kapinaites, kurios ma tosi jau iš tolo nuo vieškelio,
ant kal velės su dviem didžiulėm liepom, pastovėjau
prie jųdviejų kapo…  

Štai tokia ta Gedulo ir Vilties die na. 

Du palaiminimai 
VITALIUS ZAIKAUSKAS
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Amb. Stasys Lozoraitis

Atkelta iš 1 psl.

Atrodo, tai buvo vakar, kai šne ku -
čiavomės su Velioniu tarsi lygus su ly -
giu – Lozoraičių rezidencijoje Ro moje,
vėliau Lago Maggiore pakrantėje Ita-
lijos kalnuose, Lietuvos amba sadoje
Washingtone, Lozoraičio  rin ki  minėje
būstinėje Vilniuje, galop  mū sų infor-
macinės radijos laidos „Rytmečio eksp-
resas” studijoje Čika goje. Visad žvalus,
besi šypsantis, pas laugus, betarpiškas
– toks buvo Sta sys Lozoraitis jaunes-
nysis.

Sunku patikėti, kad jau prabėgo
net dvidešimt metų,  kai lietuvių tau-
ta pernelyg anksti prarado šį diplo-
matijos Milžiną.

Sakoma, kuo didesnis žmogus, tuo
jis kuklesnis. Kol Lozoraitis buvo gy-
vas, jis tik sykį buvo įvertintas už savo
nuopelnus – tai 1991 m. rugsėjo 18 d.,
kai jam buvo suteiktas Vytauto Di-
džiojo universiteto (VDU) garbės dak-
taro vardas. Pluoštas atminimo įam-
žinimų įvyko tik po jo mirties. 1994 m.
rugsėjo 22 d. jam suteiktas Kau no
miesto garbės piliečio vardas. 1994 m.
Stasio Lozoraičio vardu pa va dinta vie-
na Kauno gatvių (Žalia kal nio mikro-
rajone). 1995 m. Stasio Lo zo raičio var-
du pavadinta gatvė Gar lia voje. 1995 m.
vasario 16 d. Kau ne, prie namo (Nr. 58
Kristijono Done lai čio gatvėje), ati-
dengta memorialinė lenta. 1995 m. su-
kurtas muzi kinis kū rinys „Requiem in
memoriam Sta sys Lozoraitis” (kom-
pozitorius Osvaldas Balakauskas), skir-
tas mecosopranui, chorui ir kame -
riniam orkestrui. 1996 m. rug sė jo 8 d.
Vienybės aikštės skve relyje (Kristi -
jono Donelaičio g. 58, prie VDU rekto-
rato) Stasiui Lozorai čiui pastatytas
paminklas (skulptorius Juozas Šli-
vinskas). 1996 m. apie Stasį Lozoraitį
sukurtas filmas „Vil ties prezidentas”
(režisierius, scenarijaus autorius Vy-
tautas V. Landsber gis). 1998 m. Lietuvos
žurnalistų drau gija įsteigė Stasio Lo-
zoraičio publicisti kos premiją „Kelyje
į Vilties Prezi dento Lietuvą”. 1998 m.
Stasio Lozo raičio vardas suteiktas
Kauno 12-ajai vidurinei mokyklai. 1998
m. pašto ženk lų serijoje „Žymūs žmo -
nės” išleistas bendras pašto ženklas,
skirtas Stasiui Lozoraičiui jaunes-nia-
jam (1898–1983) ir Stasiui Lozo rai čiui
(1924–1994). 1999 m. (po mirties) ap -
ovanotas Vyčio kryžiaus pirmojo laips-
nio ordinu. 1999 m. Petrašiūnų kapi -
nėse pastatytas antkapinis pa mink las
(skulptorius Juozas Šli vins kas; archi-
tektai Algis Mikėnas, Bi rutė ir Juozas
Poniškaičiai). 2000 m. balan džio 28 d.
VDU rektorate (buvusiuose tarpukario
LR Ministrų kabineto rūmuose) ati-
darytas Stasio vy resniojo ir Stasio jau-

nesniojo Lozo raičių muziejus. 2003 m.
Vytau tas Landsber gis parašė knygą
„Pusbrolis Motie jus: knyga apie Stasį
Lozoraitį iš jo laiškų ir pasisakymų”
(Vilnius, 2003).

Nemėgstu šablonų ir sausų fak tų.
Todėl iškart šio straipsnio skaitytojus
įspėju, kad mano tikslas – pasida linti
betarpiškais savo prisiminimais apie
Stasį Lozoraitį.

„Likite ištikimas savo
Tautos kamienui”

Kaitri 1970-tųjų vasara. Esu še -
šiolikmetis gimnazistas, iš kailio be -
sineriantis pamatyti Pasaulį. Sunkiai
dirbantys tėveliai sūnaus norams pa-
kluso, ir štai su Holy Cross gimnazijos
(River Grove, IL) bendramin čiais ke-
liauju į „svajonių kontinentą” – Euro-
pą. Anglija. Olandija. Pran cū zija. Aust-
rija. Vokietija. Ita lija. Šešios nuostabios
savaitės. Vis kas tarsi pa sa koje. Kul-
minacijos taškas – Amži nasis miestas
Roma. Jei maldininkai keliauja į Va-
tikaną susitikti su Po piežiumi, mano,
išeivių atžalos patrioto, tikslas buvo ki-
toks – susitikti su mūsų Tautos Pa-
triarchu Stasiu Lo zoraičiu vyresniuo-
ju ir jo sūnumi Stasiu. 

Nežinau, kokiu būdu atsidūriau
prie namo, paženklinto Via Po 40, bet
atsimenu, kad duris atidarė ne kokia
tarnaitė, o pati šeimininkė ponia Vin -
centina Lozoraitienė. Guvi, „spritna”
senutė nuvedė į saloną. Fotelyje, tvar -
kingai apsirengęs, nors ir gero kai pa -
nešiotu kostiumu, sėdėjo pats Lozo rai -
tis, o pro langą triukšmingą Ro mos gat-
vės eismą stebėjo jo sūnus Sta sys. Ir ne-
paisant nei amžiaus, nei klasių, nei ta-
patybių skirtumų, iš kart pajutau šios
šeimos židinio ši lu mą. Tiesa, tuomet
nežinojau, kad mė nesį prieš mano at-
vykimą  Lozoraitis jaunesnysis pradėjo
eiti Lietuvos atstovo pa reigas prie
Šventojo Sosto. Galbūt aš pernelyg
„suameriko nė jęs”, tačiau į jį kreiptis
„Jūsų ekselen cija” kažkaip nelipo. Jau
tada jis man tapo ponu Stasiu, nes
mačiau koks jis malonus ir betarpiš-
kas.

Lozoraičių butas buvo tamsus,
kiek apšiuręs, tačiau didingas. Dvel kė
anuometine istorija. Šeimos atžala,
ponas Stasys entuziastiškai aprodė re-
zidenciją. Ypač mane sudomino jų ar-
chyvas bei biblioteka rūsyje.  Ant sta -
lo buvo sukrauta daugybė laiškų su vo-
kais. „Nenustebkite, kad nema tysite
ant jų nei mūsų adreso, nei tik rosios
pavardės, – aiškina rezidencijos gidas,
mat korespondenciją iš ‘anapus’ gau-
name kitais kanalais ... ”

Žygimantas Pavilionis: 
Tikėjimą gėriu paveldėjome iš Lozoraičio

Kai prieš 20 metų abi Atlanto puses apskriejo žinia apie Stasio Lo-
zoraičio jaunesniojo mirtį, dabartinis LR ambasadorius JAV ir
Meksikai Žygimantas Pavilionis buvo bebaigiąs  Vilniaus uni-

versiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų institutą. Ir pa-
saulis, ir Lietuva, ir pagaliau pati ambasada Washingtone dabar visai
kitokie nei buvo ambasadoriaus Lozoraičio laikais, tačiau šiuos skir-
tingų kartų diplomatus neabejotinai sieja tikra ir gili meilė Tėvynei,
ryškiai atsispindinti jų gyvenimuose ir darbuose. Tad S. Lozoraičio
mirties metinių proga uždavėme ketetą klausimų jo darbų tęsėjui am-
basadoriui Ž. Pavilioniui. 

Koks buvo pirmasis susitikimas 
(asmeniškai ar kitaip)  su amb. Stasiu Lozoraičiu?

1993 m. buvau aktyvus jaunasis krikščionis demokratas – kartu su
iš JAV sugrįžusiu Aidu Palubinsku bei dabartiniu mano bendradarbiu
ambasadoje JAV Artūru Vazbiu (dalies pirmosios nepriklausomoje
Lietuvoje išlavintų diplomatų kartos) subūrėme tuo metu striprios
Lietuvos krikščionių demok-
ratų partijos jaunimą. Aidas
tuo metu dirbo Stasio Lozo-
raičio rinkiniame štabe, to-
dėl ir nemaža dalis mūsų –
jaunųjų krikčšionių demok-
ratų – įsijungėme į šią kam-
paniją. Dalinome ženkliukus,
agitacinę medžiagą, kalbi-
nome žmones balsuoti už at-
eitį, už viltį grįžti į Vakarus.
Lozoraičiui pralaimėjus su-
pratome, kad turime pasi-
kliauti savo jėgomis – tuo
metu mūsų jaunųjų krikš-
čionių demokratų grupė
buvo bene viena pirmųjų, ku-
rios aktyviai visuomenėje
skleidė narystės Europos Są-
jungoje ir NATO idėjas.
Kartu su Konrad Adenauer
fondu rengėme pirmąsias
konferencijas šia tema Lietu-
voje. Tai metais įsijungiau ir
į Užsienio reikalų ministeri-
jos gretas. Negalvojau, kad
visą savo likusį gyvenimą turėsiu garbės tiesiogiai prisidėti prie Lie-
tuvos įsitvirtinimo Vakaruose. Džiaugiuosi, kad tai pavyko. Dalinai
įvykdėme Lozoraičio valią, nors 1993 metais ji buvo tokia tolima.            

Kokių diplomatinės tarnybos įgūdžių, žinių ar 
patirties iš jo pasisėmėte?

Ir 1993 m., ir šiuo metu, kuomet galvoju apie ambasadorių Lozo-
raitį, man didžiausią įspūdį palieka šio žmogaus sugebėjimas pasi-
priešinti konjunktūrai, chaotiškai kasdienybei, sukilti prieš dabarties
beprasmybę, neteisybę ir iki galo, iš visų jėgų siekti bendro gėrio, har-
monijos, tiesos, net jeigu tam reikia paaukoti visą savo gyvenimą, ger-
būvį ar kitus kasdienybės malonumus. Mūsų diplomatinė tarnyba
buvo vienintelė išlikusi tarpukario valstybinė institucija, kuri nenu-
stojo veikti iki pat nepriklausomybės atgavimo. Turėti stuburą išlikti
ir kovoti už tiesą iki galo – neabejotina Lozoraičio dvasinė dovana
mūsų dabartinei valstybei, dabartinei mūsų valstybės pareigūnų ir
diplomatų kartai.  

Ar – ir kaip – gyva Stasio Lozoraičio dvasia 
dabartinės LR ambasados Washingtone aplinkoje?

Aplink mane dirba žmones, kuriais galiu didžiuotis, su kuriais ne-
bijočiau eiti į fronto liniją. Mūsų mažai – dvi dešimtys, bet mes didesni
už daugelio kitų šalių ambasadas, kurių personalas siekia šimtus ar net
tūkstančius žmonių. Dažnai jaučiamės kaip spartiečiai prie Termopilų
ir tuo didžiuojamės. Mūsų darbas sunkus, labai dažnai susiduriame su
įvairiomis įtampomis ir konfliktais, bet iki šiol išlikome Vilties amba-
sada, iki šiol kiekvieną dieną bandome ir dažnai atveriame Lietuvai
naujas perspektyvas. Ypač šiuo metu, kuomet mūsų laisvei ir vėl gre-
sia pavojus, mūsų darbas Washingtone tampa ypatingai svarbus. Juo-
kaujame, kad šiuo metu mus Amerika girdi beveik taip pat, kaip isto-
riniais Lozoraičio laikais, kadangi grėsmė ir vėl prie mūsų priartėjo.
Esu tikras, kad ją įveiksime. Gal tai dar vienas bruožas, kurį paveldė-
jome iš Lozoraičio – tikėti gėriu, tikėti, kad laimėsime ir atkakliai šio
tikslo siekti.      

Nukelta į 11 psl.

Amb. Stasys Lozoraitis su žmona Daniela Iš LR ambasados JAV archyvo
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Atkelta iš 1 psl.

1 000 lietuvių minia susirinko šv.
Mišioms. Dalyvių skaičius keliais šim-
tais pranoko Mi šių ruošėjų apskaičia-
vimus. Kėdės bu vo sustatytos net ant
scenos, o pa vėlavusieji turėjo pasiten-
kinti   salės sienų ramstymu. Salės
priekyje buvo pastatyta pakyla su al-
toriumi. Virš altoriaus nuo lubų nu-
leisti ilgi, platūs raudoni kaspinai su-
darė bažnyčios skliautų vaizdą, o per
vidurį, vietoje sie tyno, kabojo balti
popieriniai ba landžiai, vaizduojantys
Šventosios Dvasios nusileidimą. Al-
torius buvo papuoštas žalia augmeni-
ja ir gėlėmis. Visą tai suorganizavo, su-
tvarkė ir sudėliojo Dalia Žarskienė ir
jos su kviesti talkininkai.

Mišias aukojo kun. Antanas Sau -
laitis, SJ, o koncelebravo kun. Algis Ba-
niulis, SJ. Tai buvo paskutinės kun.
Saulaičio aukojamos Mišios Pal. Jurgio
Matulaičio misijoje. Po septy nerių tar-
nystės metų jis apleidžia misijos di-
rektoriaus pareigas ir per veda šį su-
dėtingą darbą kun. Baniu liui, SJ. Per
Mišias giedojo muz. Dariaus Polikaičio
vadovaujamas ,,Vyturio” vaikų choras
ir chorvedės Jūratės Grabliauskienės
vadovaujamas misijos choras bei ka-
merinis ansamblis.  

Mišias suorganizavo misijoje vei -
kiantis komitetas ,,Mokyti pažinti Kris-
tų” (,,To Teach who Christ Is”), kurį Či-
kagos arkivyskupija įpareigojo praves -
ti vajų ir sutelkti apie ket virtį milijo-
no dolerių misijos išlaikymui, tuo pa-
čiu paremiant arkivys kupiją.  

Po Mišių, niekam iš savo vietų
nepajudėjus, „bažnyčia” pavirto  su si -
rin kimų sale. Prasidėjo pasaulie čių
atsisveikinimo kalbos.  Pirmasis pra-
bilo Lietuvos generalinis konsu las Či-
kagoje Marijus Gudynas, pažymėda-
mas, kad Čikagoje kun. Saulaitis gra -
žiai rūpinosi trijų tūkstančių sie lovada,
o Lietuvoje jam teks globoti tris mili-
jonus. JAV Lietuvių Ben druo menės
valdybos atstovė Loreta Timukienė
visų lietuvių vardu padė kojo kun. Sau-
laičiui už „prasmingą saulėtą tarnys-
tę, lietuvybės ir jaunimo religingumo
puoselėjimą” ir ap do vanojo jį Žalgirio
mūšio medaliu.  

,,Mokyti pažinti Kristų” vajaus
pirmininkas Kęstutis Sušinskas nu-
švietė kun. Saulaičio indėlį stei giant
misiją ir sėkmingai telkiant lėšas.
Nors kun. Saulaitis buvo pa skirtas va-
dovauti misijai tik 2006 m. spalio mė-
nesį, jis buvo tampriai su sijęs su mi-
sijos steigimu. Prieš 25 metus tėvas
Sau laitis kartu su kun. Jurgiu Ša-

Per Sekmines tėvas Antanas Saulaitis išlydėtas į Lietuvą

rausku, tardamiesi su Či kagos arki-
vyskupijos vyskupais, iš prašė teisę
įsteigti Lietuvių misiją.  Kun. Saulai-
čio dėka šiemet bus šven čiama sidab-
rinė misijos sukaktis.

Paskutinį žodį tarė Grasilda Rei -
nytė, misijoje ruošianti jaunuolius su-
tvirtinimo sakramentui, o suaugusius
– krikštui bei pirmajai komunijai. Ši
pedagogė tampriai dirbo su kun. Sau-
laičiu, ruošdama suaugu siųjų įkrikš-
čioninimo programą lie tuviams. Ji pa-
drąsino visus nepergy venti dėl kun.
Saulaičio išvykimo: ,,Kai supranti,
kad tavo namai yra visas pasaulis,
liaujiesi buvęs tremtiniu”. Taigi, kun.
Saulaitis, kur be būtų, bus savo na-
muose. Grasilda pa dėkojo kun. Sau-
laičiui už jo įnašą į misijos gerovę ir
kartu su visais su sirinkusiais iškelto-
mis rankomis kun. Saulaitį palaimino.

Užsibaigus kalboms, kun. Sau lai -
tis dalino susirinkusiems šakočio ga-
baliukus. Eilės driekėsi per salę, nes
kiekvienas norėjo asmeniškai su tė vu
Antanu atsisveikinti. Fotografai iš
visų kampų spragsėjo fotoapa ratais,
tarp jų ir misijos reikalų vedėja Daina

Čyvienė. Ji pasidžiaugė, kad kun. Sau-
laitis galės sugrįžti į Tėvynę ir tapti
dvasiniu ramsčiu broliams ir sesėms
lietuviams, bet prisipažino, kad tiek
metų dirbusi kartu ir net „iš pažvai-

ravimo” supratusi tėvo Antano  nuo-
taikas bei pageidavimus, jo ypa tingai
pasiges. ,,Tikrovė gera, bet rea lybė
sun ki”, – nustačiusi rimtą veidą, mįs-
lingai pasakė Daina.

Tėvas Saulaitis dėkojo už giesmes bei sveikinimus ir nepavargo fotografuodamasis atminčiai su visais norinčiais.
Jono Kuprio nuotraukos
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Dauguma Šiaurės Amerikos lie -
tuvių pažįsta ar yra girdėję apie
kun. Antaną Saulaitį, SJ. Šis 75-

erių metų vienuolis jėzuitas yra pa-
krikštijęs ir sutuokęs tūkstančius, dar-
bavęsis trijuose žemynuose, vadovavęs
lietuvių jėzuitų provincijai, skaitęs pas-
kaitas ir vadovavęs seminarams uni-
versitetuose, parašęs daugybę knygų,
organizavęs socialinės rūpybos tar-
nystes ir savo švelnia šypsena ir ramiu
žodžiu mokėjęs pasiekti ir prie Dievo pri-
traukti nedrąsius.

Kunigas Saulaitis gimė 1939 me tais
Kaune. Po Antrojo pasaulinio karo 1949
me tais emigravo į JAV, kur baigė aukš-
tuosius mokslus ir 1961 įstojo į jėzuitų
(Jėzaus draugijos) vie nuoliją. 1969 m.
buvo įšventintas ku nigu. Lietuvai atga -
vus Nepriklau so mybę, devynerius me-
tus (1997–2006) darbavosi Lietuvoje, o
paskutiniu laiku vado va vo Pal. Jurgio
Matulaičio misijoje (PJMM) Lemonte.
Dabar yra perkeliamas at gal į Lietuvą.

Prieš sugrįžtant į Tėvynę, pa kal -
binome tėvą Antaną, bandydami pasi -
savinti paskutiniuosius jo išminties žo-
džius.

– Gerb. tėve Antanai, Jūs dau gelį me -
tų apaštalavote Pal. Jurgio Matulaičio misi -
joje, Le mon te. Kaip vertinate savo patirtį šio-
je tarnystėje? 

– Savo kunigo tarnystę pradėjau
septyneriais metais Brazilijos Šv. Kazi -
miero parapijoje ir saulėlydį – vėl sep -
tyneriais metais Lemonto Pal. J. Ma-
tulaičio misijoje. Pirmoje buvo dau-
giausia 1926–1929 imigrantai ir jų pa -
likuonys, o dabar – įdomus 1949-tų ir
1989-tų bei vėlesnių metų derinys.
PJMM pilna veiklių ir sąmoningų žmo -
nių, savo laiką, gabumus ir išteklius
skiriančių bendram labui, bendriems
bažnyčios ir bendruomenės reikalams.

– Daugelį metų dirbote su jaunimu:
Jaunimo kongrese, su skautais, ateitininkais.
Kaip geriausia prieiti prie jaunimo, norint su-
žadinti juose tikėjimą?

– Tikėjimas ir gyvenimas neat -
skiriami. Pirma – sužadinamas
džiaugs mas dėl sąmoningesnio gyve-
nimo. Religija, tikėjimu jauni žmonės
domisi labiau, kai įsitraukia į progi -
nius renginius  – stovyklas, kurse lius,
biblines dienas, šventes, susitel kimo sa-
vaitgalius bei naudingas, įdomias tar-
nystes. Sutvirtinimo kandidatai/ės ap-
rašo bent dvylika skirtin gų artimo
meilės darbų – ryškus jų poveikis to-
limesnei brandai.

– Spaudos darbas jums ne svetimas –
kaip žiniasklaida gali pa dėti vykdyti Baž-
nyčios misiją?

– Žiniasklaida visomis priemo nė -
mis sujungia įvarios religinės prakti-
kos atstovus ir atokesnius (dėl ko kių
nors priežasčių) individus. Spau da ge-
rai daro, kai tiksliai informuoja ir
svarsto platesniais teisės, teisingumo,
taikos klausimais, aptaria platesnį pa-
saulį ir Bažnyčią, negu tik sava pa ra -
pija.

– Jau vienerius metus Bažny čiai tar-
nauja naujas popiežius Pran ciškus, kuris,
atrodo, yra veiklaus apaštalavino skatinto-
jas. Ko jam linkite ir ko mes galime iš jo pa-
simokyti?

– Daug kas tikisi, kad popiežius
Pranciškus suspės giliai visuotinę Baž-
nyčią paveikti, paliesti daugelio žmo-
nių pasaulėjautą, pritrauks jau nus ir
brandžius prie veiklios meilės arti-
mui, nes nėra kito būdo Dievą gerbti ir
mylėti. 

– Esate gamtos mylėtojas, – kaip
gamtos pažinimas derinasi su krikš čionybės
misija?

– Nereikia būti ekoteologu, kad su-
voktum, jog visa Dievo kūrinija – do-
vana, kurią globojame visų labui. Kas
gerbia žmogų, nesunkiai gerbia ir šį
nuostabiai sutvertą pasaulį, nuo žvaigž-
džių iki skruzdėlyčių (gal uo dai nesi-
skaito).

– Esame girdėję, kad daug skai tote...
Kuri knyga  paliko Jums neužmirštamą
įspūdį? Ką  skaitote dabar?

– Ką tik baigiau JAV Rytų valgomų
augalų apžvalgą, tylos istoriją krikš-
čionybėje, skaitysiu apie pasau linį
švietimą (One World School house) ir
dar – birželį – tuziną knygų lankysi-
miems vasaros sielovados kur sams.

– Esate dirbęs skirtinguose lie tuviškuose
telkiniuose – Ameri koje, Brazilijoje, Lietu-
voje. Ar turi jie bendrų bruožų? Ir kuo ski-
riasi?

– Lietuviai visur žinomi kaip
darbštūs šeimos žmonės. Pietiečiai –
gyvi ir draugiški, šiauriečiai tebepa -
sižymi lietuvišku „kuklumu”. Visur
žmo nės, guldantys galvą už lietuviš ką
dvasią, žodį, meną, dainą, šokį, pa -
pročius, parapijas, savitarpio kuo tai-
kingesnius ryšius, mielai bendradar-
biauja.

– Kokius patarimus duotumėte jaunam
žmogui, kuris pradeda studijų metus, ypa-
tingai apie tai, kaip likti ištikimam savo tikėji -
mui ir tėvų paveldui, lietuviškumui?

– Paprastai patariama rinktis, ką

2014 M. ReFeRendUMAS dĖL LieTUVoS
ReSPUBLiKoS KonSTiTUCiJoS  9, 47 iR

147 STRAiPSniŲ PAKeiTiMo

Gerbiamieji Lietuvos Respublikos piliečiai, 

Pranešame, kad š. m. birželio 29 d. vyks referen-
dumas dėl Lietuvos Respublikos Konstitucijos 9,
47 ir 147 straipsnių pakeitimo.

Balsavimą Jungtinėse Amerikos Valstijose ir Meksikoje organizuos:
• Lietuvos Respublikos ambasada Vašingtone;
• Lietuvos Respublikos generalinis konsulatas Čikagoje;
• Lietuvos Respublikos generalinis konsulatas Niujorke;
•papildomas balsavimo punktas steigiamas Pasaulio lietuvių centre, Lemonte

(Ilinojaus valstija).

Visi rinkėjai, norintys balsuoti užsienyje, paštu ar asmeniškai atvykę į Lietuvos
diplomatinę atstovybę, turi registruotis elektroninėje rinkėjų, balsuojančių už-
sienyje, sistemoje. Tai būtina padaryti, nes piliečiai, balsavę ankstesniuose rin-
kimuose, nėra automatiškai įtraukiami į referendumo rinkėjų sąrašus. Rinkėjai,
pageidaujantys rinkimų medžiagą gauti paštu, užsiregistruoti turi ne vėliau kaip
iki birželio 22 d. Registracijos prašymą pateikti ir daugiau informacijos gauti rin-
kėjai gali šiuose atstovybių tinklalapiuose:

Lietuvos Respublikos ambasadoje Vašingtone - 
http://usa.mfa.lt/rinkimai

Lietuvos Respublikos generaliniame konsulate Čikagoje -
http://chicago.mfa.lt/rinkimai

Lietuvos Respublikos generaliniame konsulate Niujorke - 
http://ny.mfa.lt/rinkimai

Užpildytas ir patvirtintas prašymas automatiškai atsiras Lietuvos atstovybės,
kurioje rinkėjas ketina balsuoti, sąrašuose. Jei rinkėjas apsistojęs valstybėje, ku-
rioje nėra Lietuvos atstovybės, registracijos sistemoje reikia įrašyti valstybę, ku-
rioje rinkėjas gyvena ar yra laikinai, ir sistema automatiškai parinks artimiausią
Lietuvos atstovybę, kurioje bus galima balsuoti paštu. 

Registracijos prašyme rinkėjas turi pasirinkti, kokiu būdu jis pageidauja bal-
suoti – paštu arba asmeniškai atvykus į atitinkamą Lietuvos diplomatinę atsto-
vybę ar konsulinę įstaigą nustatytomis dienomis ir laiku. Balsuosiantiems paš-
tu prašyme nurodytu gyvenamosios vietos užsienio valstybėje adresu bus išsi-
ųsti referendumo biuleteniai.

Išsami informacija apie 2014 m. birželio 29 d. Lietuvos Respublikos privalomąjį
referendumą yra skelbiama Vyriausiosios rinkimų komisijos svetainėje
http://www.vrk.lt

Kontaktinė informacija pasiteirauti:

Lietuvos Respublikos ambasada Vašingtone 
(202) 234-5860 ext.130, el.p. rinkimai.us@urm.lt

Lietuvos Respublikos generalinis konsulatas Čikagoje 
(312) 397-0382, el.p. kons.cikaga@urm.lt

Lietuvos Respublikos generalinis konsulatas Niujorke 
(212) 354 7840, el.p. rinkimai.ny@urm.lt

A. Saulaitis: Tikėjimas ir gyvenimas – neatskiriami
širdis sako, kai patylėdami pajuntame
Dievo kvietimą, palietimą. Krikš -
čionims būdinga būti gerais profesio-
naliais mechanikais, statybininkais,
mokslininkais, gydytojais, socialiniais
darbuotojais... Kuo jie bebū tų, jie yra
išsilavinę, sąžiningi ir paslaugūs. Mo-
kydamiesi sutinkame visokiausių pa-
žiūrų žmonių, susidu riame su įvai-
riomis blaškančiomis srovėmis. Nesi-
nori likti kaip laivelis be vairo ir kylio –
tapti bevardžiu ir beveidžiu. Nieko
baisaus būti lietuviu krikščioniu, tikin -
čiu, tikinčia siela gyvenimo sūkuriuo -
se.

– Prieš 25-erius metus buvo paskelb-
tas palaimintuoju arki vysk. Jur gis Matulaitis.
Žiūrint į Lietuvos istoriją, kaip atpažinti šven-
tas asmenybes, kurių gyvenimo pa vyz dys
gali stiprinti mūsų tikėji mą?

– Tų kilnių asmenybių tikrai yra
tarp šventųjų, palaimintųjų, kitų is to -
rinių asmenų. Man įspūdingi tokie
kaip Juozapas Rapolas Kalinauskas,

Antanas Mackevičius, Adelė Dirsytė su
draugėmis. Tokių žmonių yra mū sų na-
muose, parapijoje, ratelyje, dar be, mo-
kykloje, visuomenėje, pasauli nėje ži-
niasklaidoje. 

– Grįžtate į Lietuvą – kokie darbai ar
pareigos Jūsų laukia?

– Lietuvoje nenešiu didelės at -
sakomybės, talkinsiu Vilniaus Šv. Jo nų
bažnyčioje, truputį dėstysiu, padėsiu
Bendrakeleivių sielovadiniuose rate-
liuose, šiek tiek versiu į lietuvių kalbą,
– turiu dar vilties išversti in dėnų le-
gendų, įsteigti Misijų stotelę.

– Ko linkite Lietuvai? Ko linkite išeivi-
jos lietuviams?

– Dar nebuvau gimęs, bet gerai at-
simenu Vinco Kudirkos „Kelkitės, kel-
kitės”. Kai aliejumi patepame ligonio
kak tą, meldžiame, „kad Viešpats pakel -
tų”.

Vida Kuprytė

Didelio šakočio, kaip ir tėvo Antano šilumos, užteko kiekvienam.       Jono Kuprio nuotr.
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Redaktorė Vida Kuprytė • El. paštas: draugasateitis@gmail.com Šių metų tema: ,,Ateitininkijos šeima ir ateitininkų šeimos”

IŠ ATEITININKŲ GYVENIMO

Kun. Nerijus Grigaliūnas, prieš 5 metus įšventintas kunigu
Vil niaus vyskupijoje, šią vasarą atvyksta į JAV. Jis bus ka pe -
lio nu Sendraugių-2 ir Jaunųjų ateitininkų stovyklose Dai na -
voje.

Trečiadienį, birželio 18 d.,
7 val. vak.

Ateitininkų namuose  

Čikagos ateitininkai kviečia visus į vakaronę susipažin-
ti  ir pabendrauti su jaunu kunigu iš Vilniaus. Pabradės
Švč. Mergelės Marijos, Šeimos Karalienės parapijos vi -
ka ras, ateitininkas, kun. Nerijus Grigaliūnas atvyksta

šią vasarą į JAV. Dalyvaus Sendraugių-2 ir Jaunųjų atei-
tininkų stovyklose, Amerikos lietuvių Romos katalikų

federacijos stovyklavietėje, Dainavoje.

Visus maloniai kviečia
Čikagos sendraugiai ateitininkai  ir

Ateitininkų namų valdyba

Mūsų dienos
kaip šventė
Sendraugių-2 stovykla
Dainavoje
birželio 24–30 d.

Jau visos vietos stovykloje užimtos, bet visi yra kviečiami
atvykti dienos metu pasiklausyti paskaitų. 

Paskaitų programa:

birželio 23 d. Darius Sužiedėlis: Ukraina ir Lietuva

birželio 24 d. Juozas Polikaitis: Tautiškumo išlaikymas

birželio 25 d.  Rita Janz: Lietuvių kalendorinės šventės

birželio 26 d. Dalia Anysienė: Manėm, kad greit grįšim
knygos pristatymas

birželio 27 d. Linas Gylys: Priklausomumas ir pagalba

Daugiau žinių el. paštu: sendraugiai2@gmail.com. 

Kviečiame susipažinti su
kun. Nerijumi Grigaliūnu

Kun. Kęstučio Trimako 
knygos sutiktuvės

2009 metais kun. Kęstutis Trimakas  kalba Čikagos sendraugiams apie Kristaus nešamą kultūrą.
Jono Kuprio nuotr.

Prieš konferenciją, rugpjūčio 15 d. Globėjų / vadovaujančių sąskrydis • Studentų ateitininkų suvažiavimas 

Rugpjūčio 15–16 d. konferencija ŠAAKalbos  (,,TED Talks” stiliaus pristatymai) Kalbės Andrius Anužis, Indrė
Biskis, Rima Gungor, Tadas Kasputis, Audrius Kirvelaitis, Stasys Kuliavas, prel. Rolandas Makrickas, Marius
Markevičius, Edis Razma, prel. Edmundas Putrimas, Simona Smirnova-Minns ir Marius Vismantas. 
Prelegentas: ambasadorius dr. Žygimantas Pavilionis • Meninė programa: Pianistas Edvinas Minkštimas

Nedelskite – užsiregistruokite šiandien!  Registracija internete: www.ateitis.org.  Ruošia: Šiaurės Amerikos ateitininkų valdyba 

ŠIAURėS AMERIKOS ATEITININKŲ
KONFERENCIJA
2014 RUGPJŪČIO 15-17 d.  WASHING-
TON D.C.

MARIJA REMIENĖ

Žmogaus gyvenimas prilygsta gėlės pumpurui. Ryto metu, kai rasa paliečia jauną pumpurą,
jis skleidžiasi iki dienos ir vidurdienyje pražysta gražiausiu žiedu ir savo grožiu džiugina
praeivį. Tačiau kai vidudienio karšti saulės spinduliai paliečia žiedą, gražusis žiedas alpsta,

miršta, nors jis norėtų dar džiaugtis savo gyvenimu ir džiuginti kitus. Žiedas miršta ir viskas, ir
nesvarbu, kiek dabar jį bbelaistytum .

Panašiai buvo ir su jaunu Kęstučiu Trimaku. Jo gražus jaunystės žiedo pumpuras skleidėsi
Vokietijoje, Miuncheno gimnazijoje. Tik paskai-
tykite ištraukas iš jo dienoraščio, kuris buvo ap-
tiktas po jo mirties.

Gabus jaunuolis baigė gimnaziją ne tik ge-
rais pažymėjais, bet ir gavo brandos atestatą per-
keltas į aukštesnę klasę. Jo pagrindinis auklėji-
mas buvo po Antrojo pasaulinio karo Vakarų Vo-
kietijoje. Ten buvo auklėjama patriotinė karta
mylėti Dievą ir tėvynę Lietuvą. Jauno Kęstučio
Trimako noras buvo aukotis Dievui ir Kristaus
motinai Marijai, kuri buvo jo gyvenimo kelias.
Kun. Kęstutis nuolat dėkojo savo motinai – ma -
mu lei, kad ji dovanojo jam gyvenimą.

Kun. Kęstutis Trimakas buvo gabus ir kan -
trus. Kažin ar išeivija Amerikoje turės kitą tokį
kunigą koks buvo kun. Trimaką, kokie buvo kun.
St. Yla ar kun. Antanas Staniukynas. Jis buvo
kantrus. Sirgdamas vėžiu vis dėkojo Dievui, kad
jam dovanojo vėžį. Sunkiai vaikščiodamas, bet
iki paskutiniųjų dienų jis atlikdavo savo kunigo
pareigas Cicero Šv. An tano parapijos lietuviams,
dar nuvažiuo damas tarnauti ir į kitas parapijas.

Jis buvo laimingas galėdamas dėstyti Vy-
tauto Didžiojo universitete ir padėti iš naujo pri-
sikeliančiai tautai. 12 metų jis važinė davo į Lietu -
vą, ne tik į Kauną, bet ir į kitus universitetus, kur
tik jis būdavo kviečiamas. 

Laiminga esu pažinusi ir bendravusi su kun.
dr. Kęstučiu Trimaku. Draugystė yra didžiausias turtas. Kun. Kęstučio draugystė buvo man
kaip dovana, kaip prabanga.

Kun. Kęstutis Trimakas iškeliavo į didžią palaimintą tylumą. Jis išėjo pas savo mamunę, pas
tėtį ir brolį, pas savo draugus, kurie priims jį kaip didį svečią. Ne viskas sutemose žuvo. Kun. Kęs-
tutis yra su mumis.

Kun. Kęstučio Trimako mirties
metinių prisiminimas ir knygos
pristatymas  Lietuvoje 

Liepos 17 d., ketvirtadienį, 6 val. v. Vilniuje, 
Lietuvos Dailės galerijoje, Didžioji g. 4 – 
kun. Kęstučio Trimako knygos pristatymas.

Liepos 19 d., šeštadienį, 10 val. r. Kaune
Šv. apaštalų Petro ir Povilo Arkikatedroje
bazilikoje šv. Mišias kun. Kęstučio Trimako
mirties metinėms paminėti aukos arkiv. Sigitas
Tamkevičius.
1 val. p. p. Maironio lietuvių literatūros
muziejuje, Rotušės a. 13 – 
kun. Kęstučio Trimako knygos pristatymas.

Tai paskutinė kun. Trimako knyga,
kurią iš dalies jis pats pradėjo rašyti, o
kitą dalį sudaro Vokietijoje, gimnazijoje,
ra šytų jo dienoraščių ištraukos.
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VITALIJA DUNČIENĖ

Philadelphijos apylinkėse nėra
daug lietuvių. Todėl V. Krėvės
litua nistinė mokykla ne kiekvie-

nais me tais gali pasidžiaugti abitu-
rientų iš leis tuvėmis. Bet šiemet pasku-
tinė mokslo metų diena buvo tikrai
iškil minga ir linksma, nes mokyklą bai-
gė net trys lietuviukai: Julija Paškevi -
čiūtė, Aurimas Balčiūnas ir Vytis Dun čia.
Mokyklos vedėjos Irinos  Sokienės va-
dovaujami jaunesnieji išlydėjo iš mo-
kyklos savo vyresniuosius draugus su
pagyromis ir pa linkėjimais.

Sveikinu Philadelphijos ir viso pa-
saulio lietuvių kalbą/istori ją/kraš to pa-
žinimą studijuojančius abiturientus! Lin-
kiu, kad meilė Lie tu vai, lietuvių kalbai,
lietuvybei iš liktų su jumis visą gyveni-
mą kaip vie nas iš jūsų gyvenimo pa-
šaukimų.

Siūlau paskaityti Philadelphijos
abiturientų mintis, kuriomis jie at si -
sveikino su savo lietuviškąja mokyk-
la. Sužinosite, ką į savo gyvenimo ke lią
išsinešė negausios lietuviškos ben -
druomenės ir mokyklos mo ki niai.

Julija Paškevičiūtė
Man labai gaila, kad jau išeinu iš

lietuviškos mokyklos.   Nereikės sek-
madienį anksti keltis ir važiuoti į mo -
kyklą. Labiausiai pasiilgsiu gražių lie -
tuviškų dainų...  Mes išeisim, palik-
sim klasę mažesniesiems, kad jie ga lėtų
toliau mokytis ir kaip toj dainoj sako:
„o klasėje atrodė taip, kaip buvę: seni
suolai eilėm, juoda lenta ir sa ki nys –
lyg  užrašytas vakar – su ta sena grama -
tine klaida”.

Labai ačiū mokytojoms, tiek me tų
mus mokinusioms lietuviško žo džio, is-
torijos, muzikos.

Aurimas Balčiūnas
Sveiki. Nežinau, ar man džiaug tis,

ar liūdėti šią dieną. Atrodytų, kad tu-
rėčiau džiaugtis – galiausiai mo kykla
baigėsi! Bet „come on”, keltis tai sep-
tintą reikėjo! Ir ne tik šiandien, o  kiek-
vieną sekmadienį.

Rimtai kalbant, aš norėčiau pa -
dėkoti visiems savo mokytojams: Vir-
gui Volertui, Jūratei Vrubliaus kie nei,
Tadui Brusokui, o ypatingai ma no pa-
skutinių ketverių metų mokytojoms
Renatai Paškevičienei, Vitali jai Dun-
čienei, ir galų gale, Jorūnei Balčiū-
nienei – mano mamai. Gal jaunesni vai-
kai ir džiaugiasi, kad jų mamos juos
moko – kas nesidžiaugtų, gal palan-
kesnius pažymius parašys!? Bet jums
sakau; nesidžiaukit. Įžen gus į mokyk-
lą, motinystės jausmai dingsta. Jos iš-
spaus iš jūsų viską. O kai supyksit, pa-
klausit kodėl, atsakys jos, kad nori, kad

Iš k.: abiturientai Vytis, Aurimas ir Julija Jaunesnieji mokiniai sveikina Vytį A. ir J. Balčiūnų nuotraukos

Birželio 7 dieną Philadelphijoje
Uk rainiečių-Amerikiečių spor-
to cent re „Tryzub” vyko jau

tradicija tapęs šeštasis Šiaurės Ame-
rikos lietuvių fut bolo turnyras. Šie-
met turnyre dalyvavo penkios ko-
mandos, tarp kurių buvo ir dvi už -
sieniečių – mišri baltarusių-ukrai -
nie  čių bei ukrainiečių komandos, to-
dėl šių metų futbolo turnyrą jau ga-
lima vadinti tarptautiniu. 

Po visą dieną trukusių įnirtingų
varžybų pergalę iškovojo baltarusių-
ukrainiečių komanda, kurios sudėtyje
buvo ir rusų tautybės  sportininkų. Fi-

nale ši daugiatautė komanda su si -
rungė su lietuvių komanda iš Con nec -
ticuto, kuri liko antroje vietoje. Tre-
čią vietą pelnė ukrainiečių ko manda,
ketvirti liko Lakewoodo lietuviai. Ne-
laimėję nei vienų varžybų, penktoje
vietoje liko turnyro šeimininkai –
Philadelphijos lietuvių komanda. 

Visą dieną trukęs turnyras leido
visoms komandoms susirungti vienai
su kita. Komandose buvo  po septynis
žaidėjus, įskaitant vartininką. Buvo
žaidžiamos trisdešimties minučių
trunkančias  rungtynės – t. y.  du kėli -
niai po penkiolika minučių. Nepai -

sant alinančios saulės ir anapus At-
lanto vykstančių politinių konfliktų
tarp Rusijos bei Ukrainos, tur nyras
vyko sklandžiai. Vyrai futbolo aikštėje
kovojo garbingai, turėdami vienintelį
tikslą – įmušti kuo daugiau įvarčių. 

Pasibaigus varžyboms, koman-
dos buvo apdovanotos prizais. Vaka-
re turnyro dalyvių laukė vakarėlis su
vai šėmis bei muzika. Turnyrą jau
ke lintus metus iš eilės organizavo
Ta das Brusokas. 

Rūta Andriuškevičiūtė

Philadelphijos apylinkėje – išleistuvės

Futbolo aikštelėje susigrūmė lietuviai, baltarusiai, ukrainiečiai ir rusai

jums „būtų geriau”. Keista ta sąvoka,
„geriau”.

Bet gal ir buvo gerų dalykų, ku rie
atėjo iš lietuvių mokyklos. Pavyz džiui,
jei ne Toronto dainų šventė, tai gal ir
dabar nebūčiau matęs Niagaros kriok-
lio. Taip pat daug važiavome sto -
vyklauti (smagiau stovyklauti su drau-
gais iš lietuvių mokyklos). Be to, daug
ko išmokau! Supratau, kad lietuvių kal-
ba yra labai liūdna – vienos nosinės.
Sužinojau, kad lietuviai la bai mylėjo
gamtą – gal dėl to ant rai džių sėdi pa-
ukščiai. Supratau, kad važiuojant iš
Vilniaus į Palangą ne sustosiu net ir į
tualetą, nes nenoriu ant žemaičio už-
sirauti? Nieko nesuprasiu!  O Krėvės
„Skerdžių” skai tėt? Taip pat supra-
tau, kad niekada nenupjausiu medžio.
Nežinau, ar jis mano bus! Sužinojau,
kad Vingių Jonas yra „cool”. Jis žino
geriausią atsakymą į visus prašymus:
„taigis, taigis, kaipgis; pats negali”
Šis  atsa kymas man tikrai, pravers at-
eity.

Linkiu visiems vaikams, kurie
mo kosi jaunesnėse klasėse, kad jų me-
tai šitoj mokykloj būtų tokie patys
smagūs ir mokslingi kaip ir mano.
Štai keli mano patarimai. Jei jums
mo kytojos ir lieptų, neskaitykite Bi-

ingos Juškaitės nuotr. 

liūno „Brisiaus galo” nei „Kliu džiau”
ketvirtoje klasėje – net ir da bar ašaros
pradeda tekėti prisiminus. Vietoj to, at-
sakykite mokytojai: „Tai gis taigis kaip -
gis, pati skaityk!”.  Griežtai laikykitės
dietos (net ir mo kytojos), nes kai jus
perves į aukštesnę klasę, į klasės kam-
barį teks lysti per siaurą, tamsų, gerg-
džiantį, keistus garsus skleidžiantį ko-
ridorių. Neduok sviete ten užstrigti.
Ten net ir Vingių Jono išmintis nebe-
padės.

Tai tiek. Dar kartą ačiū visiems
mane mokiusiems. Jūsų kantrybė ir
pasiaukojimas pasiliks mano min tyse
visą mano gyvenimą.

Vytis Dunčia

Aš gavau užduotį papasakoti per
keturias minutes viską, ko išmokau per
visus mokslo metus lietuviškoje mo-
kykloje. Aš išmokau daug daug da -
lykų ir aš negaliu papasakoti visko. Bet
pirmiausia, prieš pradėdamas pasa-
koti, ką išmokau, norėčiau padė koti vi-
siems mano mokytojams: Da nutei Ge-
čienei, Akvilei Dudonytei, A. Maciū-
nienei, Tadui Brusokui, Jorū nei Bal-
čiūnienei, Vitalijai Dunčienei, Renatai
Paškevičienei, Virgiui Voler tui ir mūsų

mokyklos vedėjai Irinai Brusokienei už
labai gerus 8 metus.

Per šį laikotarpį aš sužinojau labai
daug: išmokau lietuviškai skai tyt ir ra-
šyt, sužinojau apie didingą ir skaus-
mingą Lietuvos istoriją, apie kuni-
gaikščius, karus, okupacijas, knygne-
šius, partizanus, Lietuvos ra šytojus ir
jų kūrinius. Ypatingai man patiko liau -
dies patarlės. Tai čia vie na: ,,Be knygos
nėra mokslo, be mokslo nėra ir gyve-
nimo”. Tai reiškia, kad be knygos ne-
būtų ir mokslo. O kas vargo gabenda-
mi lietuviškas knygas, kad vaikai ga-
lėtų išmokti lietuvių kalbą, kai caras
valdė Lietuvą?   Knygne šiai… Mums
reikia dėkoti jiems, kad išlikome lie-
tuviais.

Gramatika man ne visada patikda -
vo. Bet aš stengiaus. Štai kita patarlė:
„Mokslui galo nėra ir mokslo galo ir ne-
rasi”. Tai kas, kad pabaigiau lie tuvišką
mokyklą. Mokslui nėra galo, nors ir ne-
besimokysiu lietuvių kalbos mokyklo -
je. Aš mokinsiuos toliau ir stengsiuos,
kad mano lietuvių kalbos žinios pasi-
darytų dar geresnės.

Aš nepapasakojau visko, ką mo -
kykloje išmokau, bet pasakysiu kas yra
svarbiausia: būti lietuviu ir išlai kyti
lietuvių kalbą. Ačiū visiems.
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Parengė Dainius Ruževičius

SPORTAS

E. Valavičiaus pergalė

Lietuvos kovotojas Egidijus Vala vičius dar viena pergale pratęsė savo pa-
sirodymą vienoje pajėgiausių miš rių kovos menų (MMA) „Bellator” or-
ganizacijos turnyre. Birželio 6 d. Oklahomos valstijoje, „WinStar World

Casino” vykusia me „Bellator” kovų turnyre trijų raundų kovoje E. Valavičius
10:9, 9:10, 10:9 nugalėjo Carlos Eduardo, kuris per 15 turėtų dvikovų patyrė
ketvir tąją nesėkmę.

35 metų Čikagoje gyvenantis ma rijampolietis po šios sėkmės iškovojo 27-ąją
pergalę per 37-ias turėtas dvi kovas ir įgijo teisę liepos 25 d. kovoti „Bellator” tur-
nyro pusfinalyje. E. Va lavičius laimėjo paskutines devynias iš dešimties kovų.

Prieš tris mėnesius Connecticuto valstijoje vykusioje savo pirmoje „Bel-
lator” kovoje E. Valavičius efektingu kelio smūgiu jau 50-ąją dviko vos sekundę
nokautavo Bulgarijos sportininką Ataną Djambazovą.

E. Valavičius kartu su savo treneriu Dimitrijumi Bartkevičiumi džiaugiasi pergale „Bella-
tor” turnyre. Čikagoje sportuojantis kovotojas laimėjo paskutines devynias iš dešimties
kovų

Brazilijoje verda futbolo aistros

ŠALFASS stalo teniso turnyre – 
dviguba D. Pavasario pergalė 

Toronte (Kanada) vykusiose Šiau rės Amerikos lietuvių fizinio auk lėjimo
sporto sąjungos (ŠALFASS) žaidynių stalo teniso varžybose geriausiai se-
kėsi New Yorko LAK sporto klubo sportininkui Dei viui Pavasariui. Jis

finale įveikė to paties klubo atstovą Alfonsą Volun ge vičių. Bronziniu apdova-
nojimu pasi dabino Clevelando „Žaibo” atstovas Kęstas Jurgelaitis.

Ir dvejetų varžybose Deivis Pava saris ir Alfonsas Volungevičius netu rėjo
sau lygių: niujorkiečiai finale įvei kė varžybų šeimininkų iš Toron to porą – Eu-
genijų Krikščiūną ir Pau lių Spudulį ir iškovojo auksinius ap dovanojimus.
Bronzos medaliai įteikti Clevelando „Žaibo” stalo tenisi ninkams – Kęstui Jur-
gelaičiui ir Ed mundui Čapui.

Kaip pažymėjo dukart ŠALFASS žaidynių nugalėtojas D. Pavasaris, stalo te-
niso varžybos praėjo sklandžiai ir su šaunia kovine dvasia, o jau aistrų bei emo-
cijų tikrai netrūko. Nors stalo teniso turnyras neišsi skyrė ypatinga dalyvių
gausa, bet pažymė tina plati dalyvavusių spor tininkų geografija. Prie žaliųjų
stalų rungėsi tenisininkai iš JAV Ohio, New Yorko, Pennsylvanijos, Connec -
ticuto valstijų bei žaidynių šeimi ninkų Kanados atstovai. Nors, deja, šįkart pa-
sigesta sportininkų iš Šiau rės Amerikos lie tuvių sostinės Čika gos.

ŠALFASS 2014 stalo teniso asmeninių ir dvejetų turnyro nugalėtojai bei prizininkai. Pir-
mas iš kairės – ŠALFASS čempionas Deivis Pavasaris

Kas kels nugalėtojų taurę į viršų
liepos 12-osios vakarą? Ar tai
bus pirmenybių šeimininkai

brazilai? Ar ga lų gale stos vienas prieš
vieną talen tingiausi ir geriausi šių
dienų futbo lininkai Lionel Messi ir
Cristiano Ronaldo? Ir kaip pasirodys
kaskart didžiules viltis puoselėjanti,
bet visada anksti pasiduodanti Angli-
ja?

Klausimų daug, o atsakymai pa -
aiškės per artimiausią mėnesį, kai
Brazilijoje vyks 2014 metų pasaulio
futbolo čempionatas.

Favoritai – brazilai

Futbolo  aistruoliams teko laukti
64-erius metus, kad didžiausia pasau-
lyje sporto šventė sugrįžtų į jų namus
– paskutinį kartą Brazilijoje pasaulio
čempionatas vyko 1950-aisiais.

Penkiskart pasaulio čempionai
brazilai yra lažybų bendrovių favo ri tai,
kurie turi daugiausia galimybių šeštą
kartą įkopti į pasaulio futbolo viršūnę.

Didžiulės viltys Brazilijoje sklei-
dėsi ir nuolat didėjo nuo tos akimir kos,
kai L. F. Scolari komanda su ryš kiausia
žvaigžde Neymar praėjusią vasarą
Konfederacijų taurės varžybų finale 3:0
patiesė pasaulio čempionę Ispaniją.

„Barcelona” pažiba Neymar, „Chel -
sea” trijulė – Oscar, Davids Luiz ir Ra-
mires, „Tottenham Hotspurs” saugas
Paulinho – šie žaidėjai laikomi šviesios
Brazilijos rinktinės atei ties pranašais.

Ar ispanai apgins 
čempionų vardą?

Ispanija laimėjo pastaruosius tris
svarbiausius futbolo turnyrus ir turi
daug vilčių tapti pirmąja komanda iš
Europos, švenčiančia pergalę Pietų
Amerikos žemyne. Tačiau ispa nų tre-
nerio Vincente Del Bosque ko mandos
B grupėje laukia kieti rie šutėliai. Bur-
tai lėmė, kad pasaulio čempionai gru-
pėje kovos su pasaulio vicečempionais
Nyderlandų futboli ninkais, klastinga
Čilės rinktine ir Australija. Olandai at-
rankoje į pa saulio čempionatą laimėjo
net devynias rungtynes iš dešimties, o
Čilės komanda pastaruoju metu rodo
labai kokybišką žaidimą.

Ispanų užduotis gali tapti dar sun-
kesnė, nes B grupėje užėmus an trąją
vietą, aštuntfinalyje gali tekti kautis su
Brazilija. Žinoma, jei ši užims pirmą-
ją vietą A grupėje.

Anglijos komanda 
rungtyniaus džiunglėse?

Burtai Anglijos rinktinę pasiuntė
į D grupę, o pirmąsias rungtynes žais-
ti – į Brazilijos šiaurinėje dalyje esan-
čios Amazonės valstijos sostinę Ma-
naus. Tačiau futbolo tėvynės atsto vai
Amazonės džiunglių aplan kyti laiko
neturės – pirmoji akistata 30 laipsnių
karštyje vyks ne su bet kuo, o su gerai
pažįstama varžove Italija.

Negana to, trenerio Roy Hodgson
treniruojami futbolininkai nėra lau -
kiami Manaus mieste, nes kaip tyčia R.
Hodgson prieš burtus pareiškė, kad ke-
lionė į šalies šiaurinę dalį nebūtų idea-
li. Taigi Anglijos rinktinės ten laukia
tikros džiunglės.

Ar Prancūziją lydės sėkmė?

Prancūzija gėdingai ir skanda lin -
gai baigė pasaulio futbolo čempionatą

prieš ketverius metus Pietų Afrikos
Respublikoje, kai iš turnyro pasitrau-
kė jau po grupės varžybų.

Dabar prancūzai su didelėmis vil-
timis laukia naujos galimybės. Sir -
galių akys tiesiog sužibo, kai paaiš kėjo,
kad „Les Bleus” kovos E grupėje kar-
tu su Šveicarija, Ekvadoru ir Hondūru.

1998 metų pasaulio čempionai, be-
veik neabejojama, E grupėje užims
pirmąją vietą ir aštuntfinalyje kovos su
antrąja F grupės komanda. Ka dangi
spėjama, jog F grupės nugalėtoja taps
Argentina, dėl antrosios vie tos kovos
Nigerija arba Bosnija ir Her cegovina
(juk Iranas vilčių ne turi?).

O gal keliai aštuntfinalyje susi kirs
su Argentina? Ar sėkmė bus Prancū-
zijos pusėje? Laikas parodys, ar D. De-
schamps komanda taps pa saulio čem-
pionato tamsiuoju arkliuku.

Kas pranašesnis bus  L. Messi
ir C. Ronaldo dvikovoje?

Daugiau nei 300 įvarčių žaidžiant
„Barcelona” komandoje, keturi „Auk -
so kamuoliai”, skirti geriausiam pa -
saulio futbolininkui, šešiskart Ispa -
nijos čempionas, triskart – nugalėtojas
Čempionų lygoje. Prie Lionel Messi pa-
vardės – įspūdingas pergalių sąrašas,
tačiau svarbiausios vis dar trūksta.

Cristiano Ronaldo pastaruosius
keturis sezonus taip pat yra Ispanijos
ir Europos klubinio futbolo viršūnėje.

Tačiau pasaulio čempionų taurė
geriausiems šių laikų futbolinin kams
– vis dar nepasiekiama. Be to, šių am-
žinų varžovų spindesys pasau lio čem-
pionatuose – ne toks jau ryš kus.

L. Messi yra pelnęs vos vieną įvar-
tį (rungtynėse su Serbija), o Por -
tugalijos rinktinės kapitonas Cristia no
Ronaldo džiaugėsi įvarčiais su kuk liais
varžovais – Iranu ir Šiaurės Korėja.

Legendiniai Diego Maradona ir
Pele pasaulio čempionatuose yra nu -
veikę gerokai daugiau. Pirmasis tapo
pasaulio čempionu 1986-aisiais gim-
tojoje Argentinoje, o antrasis svar-
biausiame futbolo turnyre šventė per -
galę net tris kartus.

Tiesa, didelė tikimybė, kad L. Mes-
si ir C. Ronaldo Brazilijoje taps varžo-
vų siaubu, nes pastaruoju metu atsto-
vaudami savo šalių rinktinėms jie
rungtyniauja įspūdingai.

C. Ronaldo nuostabiai žaidė 2012
pasaulio čempionate ir pelnė „hat-
trick’ą” lemiamoje kovoje su Švedija
dėl paskutinio kelialapio į pasaulio
čempionatą.

L. Messi praėjusią vasarą pelnė
tris įvarčius rungtynėse su Brazilija ir
savo šaliai per 83 rungtynes jau yra pel-
nęs 37 įvarčius.

Argentina F grupėje kovos su Ira-
nu, Bosnija ir Hercegovina ir Ni gerija,
o Portugalija G grupėje grumsis su Vo-
kietija, Gana ir JAV.



DRAUGAS 2014 BIRŽELIO 14, ŠEŠTADIENIS 9

Parengė Vitalius Zaikauskas

LIETUVA IR PASAULIS

Pristatytas atkurto šv. Antano veido modelis 
Vatikanas (Vatikano radijas) –

Gausi šv. Antano Paduviečio ikonog-
rafija pasipildė nauju atvaizdu – moks-
liniu, atkurtu pagal šventojo kaukolę,
tiksliau, pagal kaukolės kopiją. Šven-
tojo veido modelį, sukurtą pasitel-
kiant trimačio modeliavimo techno-
logijas, galima laikyti tikruoju šv. An-
tano atvaizdu ir pirmuoju leidžiančiu
matyti Antaną Paduvietį tokį, koks
buvo, kaip ir palyginti jį su tuo, kokį per
amžius kūrė menininkai ir prie kurių
paveikslų ir skulptūrų meldžiasi mili-
jonai krikščionių visame pasaulyje. 

Atkurtas šv. Antano veido atvaiz-
das buvo pristatytas birželio 10 d. Pa-
duvoje. Idėją atkurti šv. Antano veido
išvaizdą kilo Paduvos antropologinio
universiteto moksliniams bendradar-
biams. Paduvos universiteto užsakymą
įvykdė trimačio vaizdo modeliavimo
technologijos specialistas Brazilijoje,
Cicero Morales. Modeliuotojas iki pat
projekto vykdymo pabaigos nežinojo,
kieno veidą turėjo atkurti. Jam buvo
įteikta šventojo kaukolės kopija, pa-
gaminta 1981 metais vykdant šventojo
kūno palaikų patikrinimą Paduvoje. Be
to, jis gavo tik būtiniausią informaci-
ją, kad kaukolė priklauso vyrui, kuris
yra 36 metų amžiaus europidas. 

Tik bebaigiant darbą šv. Antano
modeliui buvo pridėti tam tikri speci-
finiai ikonografiniai šventojo bruo-
žai: nedidelė barzda ir tonzūra, t.y.

galvos plaukų iškarpa.
Trimatį atvaizdą, kurį pagrįstai

galima laikyti labiausiai į save pana-
šų šv. Antano atvaizdu, atspausdino In-
formacinės technologijos centras Bra-
zilijoje „Centro de Tecnologia da In-
formação Renato Archer”.

Šventasis Antanas, pranciškonų
vienuolis, kunigas ir Bažnyčios mo-
kytojas, gyveno XIII amžiuje. Gimė
Portugalijoje apie 1195 metus. Jo tik-
rasis vardas – Fernandas iš Bulionės.
Pasivadino Antanu tapęs pranciškonų
vienuoliu. Troško evangelizuoti Afri-
koje, tačiau dėl ligos atkeliavo į Asyžių
ir, gavęs šv. Pranciškaus siuntimą, ke-
liavo ir mokė Italijoje ir Prancūzijoje,
taip pat mažiesiems broliams. Šv. An-
tanas vadinamas paduviečiu, nes 1231
metais mirė netoli Paduvos ir pagal jo
norą buvo ten palaidotas.

„Luhansko liaudies respublika” prašo pripažinimo
Luhanskas (ELTA) – „Luhansko

liaudies respublika” (LLR) kreipėsi į
Rusiją ir dar 14 valstybių, prašydama
pripažinti jos nepriklausomybę. Krei-
pimosi tekstą paskelbė LLR spaudos
tarnyba.

„Dokumentas buvo priimtas bir-
želio 10 dienos vakarą LLR Aukščiau-

siosios tarybos posėdyje”, – pranešė
žur nalistams apsišaukėlės respubli-
kos spaudos tarnybos darbuotojai.

Prašymai pripažinti LLR nepri-
klausomybę taip pat nusiųsti Armė-
nijai, Baltarusijai, Kazachstanui, Ki-
nijai, Serbijai, Venesuelai, Kubai, Ni-
karagvai, kai kurioms kitoms šalims. 

„Gazprom” traukiasi iš Lietuvos

Ukrainos prezidentas nori taikos

Vilniui nereikia metro
Vilnius (ELTA) – Vilniaus meras

Artūras Zuokas dar kartą patikino
nepalaikąs metro idėjos mieste. Mero
įsitikinimu, metro sistema Lietuvos
sostinei – ekonomiškai nepakeliama.

,,Na, nebent mes būtume Saudo
Arabijos miestas, šalia yra labai daug
naftos ir neturime kur dėti pi nigų ir in-
vestuojame į sistemą, kuri ekonomiš-
kai nėra pakeliama Vil niaus miesto gy-
ventojams”, – ketvirtadienį per infor-
macinių technologijų milžinės kom-
panijos IBM eks pertų  pasiūlymų, kaip
plėsti transporto sistemas, pristaty-
mą savivaldybėje sakė jis.

Vilnius, pasak mero, besiruo šian -
tis įsivesti naują transporto rūšį mies-
te – tramvajų – nerado pagrindimo net
greitajam tramvajui. A. Zuo ko aiški-
nimu, pagal dabartinį kelei vių perve-
žimo kiekį, ypač turint nema žą grei-

tųjų maršrutų sistemą, Vilniui arti-
miausius 10–15 metų už tektų greitųjų
autobusų sistemos. Tokie autobusai
esą būtų dar talpesni nei dabartiniai,
turėtų aiškiai ats kirtas eismo juos-
tas.

Skaičiuojama, kad šiuo metu Vil -
niuje gyvena 540 tūkst. gyventojų. Dar
kiekvieną dieną čia atvažiuoja–iš -
važiuoja apie 170 tūkst. žmonių.

A. Zuokas siūlo sostinės viešojo
transporto problemas spręsti integ-
ruojant viešąjį transportą – įtrau kiant
naują transporto priemonę – greituo-
sius autobusus, dviračių nuomos sis-
temą, maksimaliai išplėtotas tak si pa-
slaugas ir automobilių mai nų progra-
mą. Tokius pasiūlymus pa teikė ir tris
savaites Lietuvos sostinėje dirbę IBM
specialistai. 

Kijevas (BNS) – Ukrainos pre zi -
den tas pasiuntė signalą, kad yra pasi-
ruošęs deryboms su oponentais šalies
rytuose, jeigu prorusiški separatistai,
pradėję ginkluotą sukilimą, sutiks su-
dėti ginklus.

Kol kas sukilėliai nerodo jokių
ženklų, kad būtų linkę nusiginkluoti,
tačiau jeigu derybos prasidėtų, tai
būtų didelis žingsnis į priekį kelyje į
taiką po šią savaitę įvykusio prezidento
Petro Porošenkos susitikimo su Mask-
vos pasiuntiniu ir trumpo susitikimo
su Rusijos vadovu Vladimiru Putinu
Prancūzijoje praeitą savaitę. Ketvir-
tadienį jie taip pat kalbėjosi telefo-
nu.

P. Porošenka stengiasi negaišti
laiko po to, kai buvo prisaikdintas

prezidentu. Jo spaudos tarnyba nuro-
dė, kad šalies vadovas susitiko su ry-
tinės Donecko srities gubernatoriu-
mi, kuriam pareiškė, jog neatmestų ga-
limybės surengti derybas prie apskri-
tojo stalo su „įvairiomis šalimis”.

„Mums nereikia derybų vien dėl
derybų. Mūsų taikos planas turi tapti
pagrindu tolesniam konflikto deeska-
lavimui, – sakė P. Porošenka. Tačiau te-
roristai privalo sudėti ginklus”.

Birželio 10 ir 11 d. P. Porošenka kal-
bėjosi telefonu su JAV viceprezidentu
Joe Biden, kuris gyrė Ukrainos  vado-
vo ryžtą įgyvendinti taikos pasiūly-
mus. Artimiausiu metu Prezidentas
vyks į Briuselį pasirašyti Asociacijos
su Europos Sąjunga sutarties. Mano-
ma, kad tai įvyks birželio 27 d. 

Vilnius (,,Draugo” info) – Rusi jos
dujų bendrovei „Gazprom” apsi-
sprendus parduoti dujų įmonių „Am -
ber Grid” ir „Lietuvos dujos” akcijų,
Lie tuvos premjeras Algirdas Butke vi -
čius pareiškė, kad toks sprendimas
naudingas Lietuvai ir neturės įtakos
dujų kainai ateityje.

„Galima užtikrinti, kad tai ne tu rės
įtakos dujų kainai, nes sutartis, kurioje
užfiksuota dabartinė kaina, ga lioja
iki 2015 metų pabaigos. Tiki mės, kad ir
naujojoje sutartyje nuo 2016 metų dujų
pirkimo sąlygos nepa blogės, tai pri-
klausys nuo tolesnių de ry bų su ‘Gazp-
rom’”, – sakė A. But ke vičius.

Anot jo, kita įmonė – „Amber
Grid” yra strateginė, todėl valstybei ne-
tiesiogiai valdant jos akcijas, tai pa -
lengvina trečiojo ES energetikos pa -
keto įgyvendinimą. Be to, akcijų iš -
pirkimas reiškia, jog sustiprėja ša lies
energetinis saugumas.

Įgyvendinant trečiąjį ES energeti-
kos paketą, iki šių metų spalio pa -
baigos „Gazprom” turėjo parduoti vie -
nos iš dviejų dujų įmonių akcijas –
„Lietuvos dujų” arba „Amber Grid” –
arba pasitraukti iš vienos jų valdymo.

„Gazprom” turi po 37,1 proc. „Lie-
tuvos dujų” ir „Amber Grid” akcijų.

Jas pardavus, valstybė netie siogiai
kontroliuos ne mažiau kaip po 93,7
proc. jų akcijų.

Rusijos bendrovė „Gazprom” pa -
sinaudojo oficialiais pasiūlymais ir
už 417,1 mln. litų parduoda turimas
dujų bendrovių „Lietuvos dujos” ir
„Am ber Grid” akcijas.

„Gazprom” pasitraukimas iš Lie -
tuvos dujų sektoriaus – gera žinia Lie -
tuvai, mano buvęs premjeras ir opo-
zicijos vadovas Andrius Kubilius, ta-
čiau abejoja, ar po tokio žingsnio
„Gazprom” galėtų peržiūrėti su Lie -
tuva jau pasiektus susitarimus dėl
du  jų kainos iki 2016 metų.  

Anot A. Kubiliaus, iš „Gazprom”
galima tikėtis, ko tik nori. ,,Tai nėra
standartinė vakarietiška kompanija,
kuri gerbia savo reputaciją ir elgiasi
pagal tam tikrus vakarietiškus stan-
dartus. Tačiau nesiimu spėlioti, ar
par davęs akcijas ‘Gazprom’ eis į kaž -
kokį karą su Lietuva”, – sakė A. Ku -
bilius.

Jis mano, kad „Lietuvos dujų” ak-
cijų pardavimas „Gazprom” buvo di -
delė Lietuvos klaida, kainavusi var -
totojams kelis milijardus litų, dėl ku -
rių dabar teisiamasi.

Sao Paulas (ELTA) – Ketvirtadienį Sao Paule įvyko futbolo čempionato atidarymo iškilmės
ir pirmosios rungtynės tarp Brazilijos ir Kroatijos rinktinių, kurios pasibaigė čempionato šei-
mininkų naudai 3:1. Tačiau prieš tai padėtis šalia ,,Arena Itaquera” stadiono buvo įtempta –
kilo susirėmimai tarp policijos ir manifestantų, protestuojančių prieš pasaulio futbolo čem-
pionatą Brazilijoje.                                                                                                   EPA-ELTA nuotr. 

Arkivysk. G. Grušui naujos pareigos 
Vilnius (Vatikano radijas) – Po piežius

Pranciškus patvirtino pa reigose 19 Dvasi-
ninkijos kongregacijos narių – 15 kardino-
lų ir 4 vyskupus bei paskyrė 3 naujus narius.
Dvasi nin kijos kongregacijos nariais pa -
skirti Vilniaus arkivyskupas Ginta ras Gru-
šas, Berlyno arkivyskupas Rai ner Maria
Woelki ir Florencijos arkivyskupas Giu-
seppe Betori. 

Kongregacija rūpinasi iniciatyvomis,
kurios skatintų kunigų gyvenimo šventu-
mą, nuolatinę sielovadinę ir dvasinę for-
maciją. Prieš porą metų, popiežiaus Bene-
dikto XVI sprendimu, šiai kongregacijai pa-
vesta kuruoti visas pasaulyje veikiančias
kunigų seminarijas, kurios anksčiau buvo
Katalikiškojo ugdymo kongregacijos ži-
nioje. Dvasininkijos kongregacija taip pat
prižiūri vietinių Bažnyčių tvarkomus kai
kuriuos administracinius klausimus, su-
sijusius su bažnytine nuosavybe ir su kunigų išlaikymu. Šios kongregacijos ži-
nioje yra taip pat dispensos, tai yra atleidimai nuo kunigo pareigų, suteikiami
tais atvejais, kai kunigas atsisako vykdyti tarnystę.

lvk.lcn.lt nuotr. 
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R. JOHN RAPŠYS

Sunki pradžia, pasisekimai

Žiūrint į gražiai augančią ligoninę, sunku įsi-
vaizduoti Bendoraičio pirmas dienas 1962 metais šia-
me Amazonės užkampyje. Pradėjo su vienu aptrū-
nijusiu kambariu, kuris buvo jo ambulatorija ir vais-
tinė, dažnai aplankoma pelių, džiunglės žiurkių, šikš-
nosparnių, driežų, nuodingų vorų ir kitokių nepra-
šytų svečių. Net gyvatę kartą užtiko.  

Su finansine pagalba iš savo kolegų Prancūzijoj
ir Vokietijoj, Bendoraitis kibo į darbą su nepapras-
ta energija. Per 6 metus sumažino vaikų mirtingu-
mą 51 procentu, įsteigė pirmą vaikų darželį in-
dėnukams Brazilijoj, sustabdė skarlatinos ir
choleros epidemijas Brazilijoj ir Bolivijoj, iš-
gelbėjo Paacas Novos ir kitas indėnų gentis nuo
bado savo Sagarana agrokolonijoj ir paskiepi-
jo tūkstančius nuo įvairių ligų.  

Gavęs nuo Guajara-Mirim vyskupijos ke-
lis senokus pastatus miestelio gale, Bendorai-
tis įsteigė kliniką, kurios pašonėje dabar bai-
gia išsipildyti jo sapnas – nauja, kad ir nedi-
doka, „Gerojo Ganytojo” ligoninė. Tai dosnių
žmonių pasaulyje – o taip pat ir Amerikos lie-
tuvių – dėka.

Pagerbimai, du stebuklai

Bendoraitis buvo ne kartą pagerbtas Bra-
zilijos ir Bolivijos valdžių. Buvo iškviestas su-
tikti net abiejų valstybių prezidentus. Bet jis ne-
mėgsta girtis. Apie jo aukštus apdovanojimus
išgirstu tik iš seselės Ksaveros.

O iš paties Bendoraičio išgirstu apie du sa-
vos rūšies stebuklus. Kartą, motorui sprogus,
Bendoraitis su savo nesuvaldoma valtim būtų
nugarmėjęs per krioklį. Bet pripuolamai (ar
stebuklingai?) pasitaikęs kaboklas (paupio gy-
ventojas) pametė jam virvę ir taip išgelbėjo
Bendoraitį paskutinę minutę.

Kitą kartą, 1970 metais, Bendoraitis buvo
nutupdytas mažo ,,Cessna 180” lėktuvo skersai
savo klinikos. Turėjo pasiimti vaistų ir toliau
skristi į džiunglių kaimelį, bet staiga buvo pa-
šauktas pas kritišką ligonį. Bendoraitis pasa-
kė pilotui nelaukti. Lėktuvas pakilo ir bema-
tant krito, užmušdamas visus tris keleivius.

Norėjau pamatyti Bendoraičio laivą –
plaukiojančią kliniką, – su kuria jis išraižydavo
tūkstančius mylių per besiraitančias džiung-
lių upes, tokias kaip Paacas Novos, Mamore ir
Guapore. Deja, naujas laivas dar nebuvo pasta-
tytas, o senų laivų nebėra: vienas nuskendo, ki-
tas susprogo, o trečias sudegė.

Stiklinis vanduo Pacaas Novos upės įlankoj. Piranijos mėgsta ramų vandenį, teigia vietiniai. Rondonia, 1973 m.
R. John Rapšio nuotraukos

Džiunglių iškyloje Pacaas Novos upe. Iš kairės: R. John
Rap šys, laivo kapitonas Americo Casupa ir svečias iš Sao
Paulo, Luigi Carrara. Rondonia, 1973 m.

Bendoraitį, kunigą ir daktarą, Amazonėj prieš 41 metus aplankius – 4
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

Iškyla į džiungles

Tačiau Bendoraitis turėjo ir tipišką su stogu
Amazonės laivuką, su kuriuo padarėm trumpą iškylą
į džiungles. Kapitonu buvo Bendoraičio indėnas
Americo, o įgulą sudarė du Bolivijos indėnai. Išky-
lautojai: Dikinis su dviem sūnumis, Vilma Šimony-
tė, Sao Paulo svečiai Luigi ir Bona Carrara ir aš.

Pradedam kelionę rudo vandens Mamore
upe, kuri teka čia pat miestelio pašonėj. Kitoj pusėj
– Bolivija, su giminingu miesteliu, Guayarame-
rin. Po kokios valandos su puse, pasukam į tamsiai
mėlyną Paacas Novos upę. Praplaukiam ant polių
krante pastatytą vieną kitą džiunglių namelį. Ten
gyvena seringueiros, kaučiuko (gumos) rinkėjai. Jie

džiunglėse išsklaidytiems gumos medžiams įrėžia
randus, iš kurių į pririštus puodukus subėga tiršti,
balti gumos syvai.

Džiunglės taip tankiai suaugę prie krantų, kad
sunku mums surasti žmonišką prieplauką. Bet po 3
valandų pūkšnojimo užtinkam atvirą lopą prie kran-
to. Ten ir apsistojam. Indėnai sukuria laužą, o aš su
Dikiniu apžiūrim jo pailgą žūklinių prietaisų dėžę.
Ten pilna įvairių žuvų kabliukų, spalvotais plaukais
„muselių” ir metalinių blizgių (fish lures).

Bematant ateina naktis. Mes klausomės tūks-
tančio varlių koncerto. Vienos tenoru kurkia, kitos
bosu pritaria. O svirpliai choru čirškia. Kažkur su-
klykia kažkoks paukštis, paskui sušvilpia kitas. Di-
kinis ištraukia ,,Martell” konjako butelį ir mes visi

bičiuliškai pasidalinam po stikliuką ar du... ar
tris. Tik indėnai negeria.

Žuvys, ryžiai ir alus

Netrukus sugrįžta indėnai su žuvų virtine.
Kaip jie taip greitai jas sugaudė?   Buvo dingę ne
daugiau, kaip pusvalandį. O mes su Dikiniu
dar tariamės, kokius kabliukus ir lynus geriau
vartoti!  

Vakarienei: šviežiai keptos žuvys su ry-
žiais. Keptos ant aromatiškų tropinių medžių lau-
žo, žuvys įgauna išskirtinai malonų skonį. Iš le-
daunės traukiam dar pusėtinai šaltas „Antarc-
tica” alaus skardines.

Džiunglių idiliją trukdo milijonas uodų ir
muselių, kuriems mūsų „Deet” purškalai mažai
tereiškia. Visi buvom atsakančiai sukandžioti dar
vakarienei nesibaigus.  Pasiruošėm miegoti: in-
dėnai savanoriškai ant kranto, o mes laive pa-
kabintuose hamakuose.

Bet miegas neima. Apie pirmą valandą nak-
ties viskas nutyla. Nė mažiausio garselio. Kitoj
pusėj upės virš medžių kabo milžiniškas pilnas
mėnulis. Atrodo, pasistiebsi ir paliesi. Dar tokio
didingo mėnulio nesu gyvenime matęs. Po va-
landos tas nuostabus mėnulis staigiai dingsta. Ne-
nusileidžia, bet staigiai dingsta, lyg kas su virvute
būtų jį žemyn nutraukęs. Vyrauja aklina tamsa.
Arba, kaip mūsų vaikų prosenelis sakydavo:
„Tamsu, kaip turko subinėj po juodos kavos”.

Pagaliau užmiegu, bet paryčiui atbundu vi-
sas drebėdamas. Nejaugi taip greitai ir maliari-
ja? Griebiu seselės Ksaveros įbruktą ilgom ran-
kovėm megztinį. Drebulys greitai praeina. Ne-
tikėjau, kad džiunglėse gali būti taip šalta.

Praleidote 2 ir 3 šio straipsnio dalis? Skaity kite jas
internete: www.draugas.org

Bus daugiau

Bendoraičio kieme jo ūkvedys, grynakraujis indėnas Americo Ca -
supa, su didžiausiom Amazonės papūgom (scarlet macaws), ku -
rios dažnai baisų triukšmą kelia ir tik dabar po stogu ramiai tupi
Guajara-Mirim, 1973 m.
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Namams paskolos, apdraustos sâskaitos

Ambasadorius Stasys Lozoraitis

Atkelta iš 3 psl.

To Lozoraičio slapyvardžio šian-
dien tikrai nebeprisimenu, tačiau įsidė -
mė jau ant vokų užklijuotus spalvingus
pašto ženklus – SSSR, Polska, DDR
(juk aš neišgydomas filatelistas!).
„Mūsų tikslas – palaikyti lietuvišką
dvasią už Geležinės uždangos gyve-
nantiesiems”, – tvirtino ponas Sta sys. 

Vėliau atsisėdome prie vaišių sta -
lo. Ir čia, prie konjako taurelės (beje, tai
pirmoji mano gyvenime) po nas Stasys
suteikė labai svarbią gy venimo pa-
moką. „Atminkite, mielas Raimundai,
esate nykstančios baltų tautos svarbus
palikuonis. Nieko gy venime nebijoki-
te. Jūs gimėte Lais vėje, tačiau nuošir-
džiai maldauju – neužmirškite likusių
Tėvynėje brolių lietuvių. Visais būdais
raskite su jais dialogą. Rašykite jiems.
Siųskite litera tūros. Aplankykite juos.
Jūs jiems tik  rai reikalingas. Likite iš-
tikimas savo Tautos kamienui”, – ap-
kabinęs ma ne palydėjo iki autobuso su-
stojimo ponas Stasys.

Egzamino pažymėjimas

1975 m. vasara. Šveicarija. Stu -
dentų bendrabutis Fribourge. Adre -
sas rue Fries 4. Vakare nelauktas skam-
butis. Iš pirmojo aukšto portugalė vi-
rėja šaukia: „Tau telefonas”. Pakeliu:
„Oui, bonsoir, qui est à l’appareil?” O
kitame ragelio gale lietuviškai praby-
la: „Gegeckas. Ciurichas trukdo. Trum-
pai. Angelė ir aš kartu su Jakaičiu va-
žiuojame Italijon į Lie tuvių dienas.
Prisidėsi prie kompanijos?” Prižadėjau
suskaičiuoti, kiek liko skylėtoje stu-
dento piniginėje. Atra dau užtektinai
frankų. Keliauju į sau lėtą Italiją. Nuo-
stabi aplinka. Spal vinga tos šventės
kompanija – tarp jų gerai atsimenu
Miuncheno bendruo menės veikėją Ali-
ną Grinie nę, Vasa rio 16-tosios gimna-
zijos auklėtoją Joną Norkaitį, iš Švei-
carijos pa kraš čio operos „primadoną”
saviveikli ninkę Mariją Šimunaikš tytę-
Panze (atvykusią kartu su reto grožio
duk ra, blondine, mėlynake, berods,
var du Hilda, kurią bet kas lengvai įsi -
mylėtų), iš Torino atkeliavusį lėto būdo
kunigą Ta sių Ereminą, kažkokį neži-
nomą „pilvūzą” tapytoją  Adomą (ku-
ris nakties metu paranojiškai sa vo
„šedevrus” saugojo su medžiokliniu
šautuvu), na, o svarbiausia  – ka daise
Romoje jau sutiktą poną Stasį.

Kaip buvo smagu vakarais sėdėti
terasoje, gerti arbatą (o gal ir ką nors
stipriau?) ir bendrauti su Lozoraičiu.
„Žinote, dabar jau vyksta lietuvių kal -
bos kursai Kapsuko universitete Vil-

niuje. Važiuokite – nesigailėsite,” –
ra gino ponas Stasys. Mąstau. Mąs tau.
Mąstau. Sėsdamas į „Fiatą” kar tu su
pulkininku Lanskoranskiu ir jo pran-
cūze žmona Magdi (prisimenu jų  vai-
šes Paryžiuje su juodais ikrais ir ledo
šaltumo rusiška degtine), mojuoda-
mas pro atvirą langą ponas Stasys
man dar kartą priminė: „Neužmirš kite
mano Romoje tartų linkėjimų...”

Diplomato patarimo paklausiau.
1977 metų vasarą dalyvavau „kapsu-
kiniuose kursuose”. Ir buvau be ga lo
laimingas tokiu lietuvišku keliu pa-
sukęs, nes jį man nurodė ne kas kitas,
o diplomatas iš Romos Lozo rai tis. Aiš-
ku, kaip sakoma, „nėra na mų be
dūmų”. Grįžęs į Čikagą su laukiau ne-
gražių ir tikrai nepelnytų prie kaiš tų iš
garbės konsulės Juzefos Daužvardie-
nės, buvau apvainikuotas „kolabo-
ranto” bei „pakaliko” epi tetais.

Vėliau, berods, 1983 ar 1984 me tais,
lankydamasis Washingtone, DC kaž-
kokioje lietuvių studentų Lietu vos lais-
vinimo akcijoje, užklydau į am basadą
pas poną Stasį. Šįsyk jis atsiprašinėjo
už grubų ir ne itin gar bingą „garbės
konsulės” elgesį mano adresu Čikago-
je. Jam tikrai nerei kė jo atsiprašyti, bet
jis suprato ir vertino išeivių lietuvai-
čių patriotiš kumą.

Kelio pradžia – ir pabaiga

1993 m. įvyko pirmieji pokariniai
Lietuvos Respublikos prezidento rin -
kimai. Juose varžėsi du kandidatai –
buvęs ambasadorius JAV Stasys Lo -
zoraitis ir buvęs LKP CK pirmasis
sek retorius Algirdas Brazauskas. Kiti
kandidatai Prezidento rinkimuose at-
sisakė savo kandidatūrų dar iki rinki-
mų. Vytautas Landsbergis 1993 m. sau-
sio 4 d. per televiziją paskelbė, kad at-
sisako savo siekio tapti prezidentu Sta-
sio Lozoraičio naudai. Sta sio Lozorai-
čio rinkimų štabo vadu bu  vo Valdas
Adamkus. Rinkimuose dalyvavo
2,012,420 gyventojų, o tai sudarė 78,6
porc. rinkimų teisę turinčių gyvento-

jų. Už Stasį Lozoraitį daugiausiai bal-
sų atidavė Kauno mies to (54,7 proc.) ir
Kauno rajono (51,5 proc.) rinkėjai. Pa-
gal Lietuvos Respublikos prezidento
rinkimų mies  tų ir rajonų rinkimų ko-
misijų protokolus Algirdas Brazauskas
su rinko 1,211,070 balsų, t. y. 60,1 proc.
nuo visų dalyvavusiųjų, o Stasys Lo -
zoraitis – 767,437 balsų, t. y. 38,1 proc.
nuo visų dalyvavusiųjų. Rinki mus lai-
mėjęs Algirdas Brazauskas bu vo inau-
guruotas 1993 m. vasario 25 d.

Prisimenu, asmeniškai budėjau
Lozoraičio štabe tą rinkimų naktį. Pa -
 talpos (kažkur, berods, netoli Kon -
servatorijos Gedimino prospekte), buvo
siaubingai šaltos ir nekūrena mos, ta-
čiau jas šildė kaitri optimizmo nuo-
taika. Šalia sėdintis Valdas Adam  kus
atnešė arbatos, o po galutinių rezulta-
tų paskelbimo ponas Sta sys priėjo, ap-
kabino mane ir patvirtino: „Mes vis
tiek laimėjome...” 

Tuomet ir šiandien mano galvoje
vėl suskambėjo jo daugel kartų tarti žo -
džiai: „Likite ištikimas savo Tautos ka-
mienui...”

Paskutinis susitikimas – 
prie mikrofono Čikagoje

Neatradęs Lietuvos rinkėjų aky se
pasitikėjimo, Lozoraitis sugrįžo į

 diplomatinę karjerą LR ambasadoje
Washingtone, DC. Tuo metu mudu su
Ramune kasdien vedėme informaci nes
radijo laidas – ,,Rytmečio eks pre są”.
Glaudžiai bendradarbiavome su am-
basada. Kas savaitę laidose skambėjo
apžvalga „Ambasa dos teletai pas”, ku-
rią ruošė mūsų geras bičiulis (deja, jau
iškeliavęs Anapilin) Edvar das Tus -
kenis. Tai buvo dar vienas įro dymas,
kaip Lozoraičiui buvo svar bu palaikyti
išeivijos lietuvaičių projektus. Per blo-
kadą Lozoraičio dėka gaudavome žinių
iš Lietuvos (standartiniai mūsų keliai
tuo metu neveikė). Pagaliau jis buvo
būtent tas, kuriam galėjai paskam-
binti ir pasi kalbėti apie kartais labai
vingiuotus tuometinės politikos ke-
lius. „Skam bin  kite man nors 11-tą, – sa-
kydavo po nas Sta sys – aš neinu anks-
ti miegoti, skai tau.”

Paskutinį sykį jį matėm Čikagoje
būtent 1994 m. pavasarį mūsų „Ryt me -
čio ekspreso” studijoje. Nors ir ge -
rokai nusilpęs,  jis ėjo savo pareigas ir
toliau. Prie mikrofono tiesioginiame
eteryje bendravome opiais lietuvybės
klausimais. Tą progą mes įam žinome
fotoaparato objektyve. Po ke lių mėne-
sių jis mirė.

Net ir dabar, dažnai rašant kokį
straipsnį, prisimenu žodžius „nesivar -
žydami galite skambinti man bet kada”
ir norėčiau su ponu Stasiu pa si kon -
sultuoti. Deja, jo Gyvenimo Te lefonas
buvo pernelyg anksti išjungtas. Jam te-
buvo 69-eri ...

WNDZ radijo stotyje prie ,,Rytmečio ekspreso” mikrofono 1994 m. pavasarį. Iš k.: R. M.
Lapas, Nepaprastasis ir Įgaliotasis Lietuvos ambasadorius JAV Stasys Lozoraitis jaunes-
nysis, Ramunė Zdanavičiūtė-Lapas.                                               Asmeninio archyvo nuotr.
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PeTRAS V. KiSieLiUS, Md, FACS
INKSTŲ, PŪSLėS, PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA
Center for Health

1200 S. York, Elmhurst, IL 60126
Tel. 331-221-9004

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!

PARDAVIMAS�IR�TAISYMAS
MIGLINAS TV

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

PASLAUGoS

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



SIŪLOmE DARBUS!
Gail. seserų padėjėjoms

kompanionėms ir namų ruo-
šos darbininkėms. 

Galima gyventi kartu arba atvykti 
į darbą ir išvykti.

Kreiptis: 
ALL CARE

Employment Agency
Tel. 773-736-7900

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

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

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

Chicago, iL
Tel. 708-422-8260 

dR. JoViTA KeReLiS
dR. dAiVA BidVA
DANTŲ GYDYTOJA

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

Tel. 708-598-8101

DAntŲ GYDYtOjAi

dR. LinA PoŠKUS
Dantų gydytoja

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

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

DR. L. PETREIkIS
DANTŲ GYDYTOJA

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

Tel. 708-598-4055
Valandos susitarus

DR. AUŠRInĖ SChnEIDER
DANTŲ GYDYTOJA
Kalbame lietuviškai

10 S. 640 Kingery Highway
Willowbrook, IL 60527

Tel. 630-323-2245
Valandos susitarus

dR. dALiA e. CePeLĖ, ddS
Dantų gydytoja

10745 Winterset Dr.
Orland Park, IL 60467

708-873-9074
Valandos susitarus

dR. RAMUnĖ MACiJAUSKAS
Dantų gydytoja

9356 S. Roberts Road
Hickory Hills, IL

Tel. 708-598-2131
Valandos susitarus

DR. DALIA JODwALIS
Dantų gydytoja

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

Valandos susitarus

DR. gAILĖ V. ČERnIAUSkAS
DANTŲ GYDYTOJA

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

www.parkridgesmiles.com

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

Century 21
Accent Realty

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.

,,draugo” sudoku nr. 80
atsakymus atsiuntė: 

dalė Blekienė, Chicago, IL
donatas Katinas, Chicago, IL

Nuoširdžiai dėkojame sprendėjams. 
Jūsų sprendimų atsakymų lauksime paštu: 

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

,,Draugo” prenumeratoriai gali skaityti 

,,DRAUGĄ”
internete be jokio papildomo mokes-
čio. Pageidaujantys turėtų para-
šyti apie tai administracijai: 

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

Skaitykite ,,Draugą” greičiau!

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.

� Moteris ieško žmonių priežiūros dar-
bo. Tvarkinga, legalūs dokumentai, vai-
ruoja, skaniai gamina maistą. 
Tel. 630-674-1545.

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

� Moteris ieško senelių priežiūros darbo.
Kalba angliškai, rusiškai, lenkiškai. Turi au-
tomobilį, rekomendacijas. 
Tel. 773-786-7078.

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

Apsilankykite 

„DRAUGO” 
internetinėje svetainėje 

 

4545 W. 67th Street
Chicago, Illinois 60629
Bus: 773-767-2400
Cell: 312-805-4851
Fax: 773-767-9886
E-mail: ausra.padalino@gmail.com

Aušra kriščiūnaitė Padalino
Broker/savininkė

Kalbame lietuviškai, ispaniškai, angliškai

Patirtis – daugiau nei
25-eri metai

Parduodamas erdvus, 3,400 kvadrati-
nių pėdų namas, padalintas į du butus ,
Beverly Shores, IN, su dviem sklypais ne-
toli Michigano ežero. Kaina $ 250,000.
Skambinkite tel. 269-469-3298.

Reikalingi darbuotojai
įstaigų ir namų valymui.
Tel. 224-578-5266, irina

LieTUVoS PARTiZAnŲ GLoBoS Fondo AUKoToJAi

$13,501 a. a. Vytauto Jono Mauručio palikimas, Kirtland, OH (viso $15,201).
$1,000 Lietuvos Dukterų draugija, Seattle skyrius, Mountlake Terrace, WA   (viso

$2,200).
$100 Danutė Petronienė, Dearborn Hts, MI (viso $700).
$82 Jūrų Šaulių kuopa „Baltija”, Oak Lawn, IL.
$50 JAV LB East Chicago apylinkė, Schererville, IN (viso $700).
Pagerbdami mirusių atminimą, Lietuvos Partizanų Globos fondui aukojo:
$50 a. a. DONATOS ONOS KRIKŠČIŪNAITėS KARUŽIENėS atm. Daiva, Arvydas ir

Danutė Karužai, Palos Hills, IL.
$300 a. a. EMILIJOS PAKŠTIENėS atm. Rūta Pakštaitė Cole, Purdys, NY (viso

$815); $40 – Regina Idzelis, Sugar Grove, IL.
A. a. DONATOS KRIKŠČIŪNAITėS KARUŽIENėS, a. a. EMILIJOS PAKŠTIENėS gimi-
nėms bei artimiesiems LPG fondo nuoširdžiausia užuojauta.
Širdingai dėkojame visiems dosniai aukojusiems Lietuvos Partizanų Globos fon-
dui.

Lietuvos Partizanų Globos Fondas
2711 West 71st Street, Chicago, iL 60629
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riką ir redaktorių Petrą Rusecką imtis
knygos rengimo.

Šiandien, iš ilgo laiko perspekty-
vos žvelgiant į P. Rusecko ir bendra-
minčių darbą, Pasaulio lietuviai at-
rodo labai greito ir labai nuoširdaus
darbo vaisiumi. Knyga nebuvo itin
aukštos redakcinės kultūros, joje
gausu atvirų redaktoriaus pastabų,
kad vienu ar kitu jo užduotu klausimu
nerasta kvalifikuotų atsakinėtojų, ty-
rinėtojų, autorių ar liudininkų.
Straipsniai labai nevienodi, skirtingos
rašiusių jų kvalifikacijos, nevienodai
įvaldytos plunksnos išmargino visą lei-
dinį. Tačiau ir toks knygos pavidalas
atskleidė lietuvių pasaulio horizontus,
leido įsivaizduoti skaitančiuosius lie-
tuvius visame pasaulyje, staiga susiži-
nojusius, kad jie yra ne vieni emigran-
tai šioje žemėje, kad gentainių koloni-
jos yra pabirę ir Azijoje, ir Afrikoje, ir
senojoje Europoje, ir abiejose naujojo
pasaulio kontinentuose.

Knygoje Pasaulio lietuviai buvo
sudėtos ne tik atskirų diasporos dalių
istori nės-kultūrinės charakteristikos,
bet taip pat trumputės pačių didžiausių
anuo metinės Lietuvos intelektualinių
autoritetų, įtakingų visuomenės nuo-
monės formuotojų ir, žinoma, politinių
lyderių pastabos. Trumpučiai jų pa-
reiškimai ir metaforiški šūkiai neabe-
jotinai turėjo atlikti knygos sumany-
tojų lūkesčius: mo bilizuoti lietuvių
vaizduotę ir telkti viso pasaulio lietu-
vius apie diasporinės tau tos atmintį,

formuoti sudėtingą daugiasluoksnę jos
tapatybę. Šie mobilizuojantys pareiš-
kimai, priklausę ne vienam sustiprė-
jusios lietuvių tautos atgimimo vetera -
nui, skatino tam tikras savijautas ir
rūpesčius, kurie turėjo prisidėti prie
lietuvių saviidentifikacijos permainų
ir prie sudėtingos teritorinės tautos
vaizduotės su siderinimo su diaspori-
niais bruožais. Šia prasme knyga buvo
labai sėkminga. Ji atvirai rodė, kad tie,
kurie ėmėsi viso pasaulio lietuvių tel-
kimo, jaučia teorinius, ideologinius,
kultūrinius ir moralinius pamatus. Jie
žino, ko nori ir žino, ką daro. Jie sako,
ką mano, ir daro, ką sako. Jie yra atsa-
kingi už lietuvių pasaulio gyvastį ir
imasi sąmoningai ir kryptingai veikti.

Vienas iš kongreso organizatorių
R. Skipitis įtikinėjo skaitytoją:

Manau būtų bereikalinga įrodi-

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

11028 S. Southwest Hwy.
Palos Hills, illinois

(708) 974-4410

Palos-Gaidas
FUNERAL HOME

PeTKUS & Son
FUneRAL diReCToRS 

SUMMIT, 7300 W. ARCHER AVE. 

CiCeRo, 5940 W. 35 ST.

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

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

A.Smetonos režimo prigimtis
rėmėsi tokiu kompromisu.
Galiausiai, nereikia atimti iš

anuometinio aukšto valdininko pilie-
tinio jautrumo, patriotinio patoso ir
idealistinio nusiteikimo galimybių.
Antrasis jos atsiradimo motyvas taip
pat galėjo plaukti iš tarptautinės dip-
lomatijos tradicijos. Gerai išsilavinę ir
labai grei tai savo patirtį kaupę lietuvių
diplomatai matė, kad net labai libera-
lios vyriausy bės (pvz., Argentinos ar
Urugvajaus) negali toleruoti tiesiogi-
nio užsienio šalies dip lo-
matų kišimosi į imigrantų
gyvenimo reikalus. Kon-
vencijų ribojama padori
diplomatija, atstovaujanti
mažesnei ar didesnei Euro-
pos šaliai, negali veikti
tarp savo tautos išeivių it
savoje teritorijoje. Todėl
buvo reikalinga visuome-
ninė orga nizacija, per ku-
rią būtų legalizuojama pa-
rama naujiems imigran-
tams Pietų Ame rikoje ir
galbūt kitose šalyse, ku-
riose susispietę lietuvių iš-
eiviai.

Įpusėjus 4 deš. ir pasi-
ryžus žengti žingsnį link
viso pasaulio lietuvių kong-
reso reikėjo imtis pasiren-
gimo darbų. Logistika ir
buhalterija paprastai kėlė
nedide les problemas, su ku-
riomis lengvai buvo susi-
dorota. Organizacinis dar-
bas, kurio pėdsakų tyrimas dažniau-
siai yra mėgstamas istorikų užsiėmi-
mas, itin svarbiu lietuvių pasaulio mo-
mentu yra aprašytas. Tačiau čia sudė-
tingiausias ir nelengvai aprašomas da-
lykas yra misijos užduočių ir lietuvio
pasaulio vaizduotės forma vimo veiks-
mas. Galbūt profesoriaus K. Pakšto ku-
riami diasporinės tautos vaiz diniai ir
kolonizacijos idėjos kongreso išvaka-
rėse tapo svarbesni ir priimtinesni. R.
Skipitis ir DULR aktyvistai susirūpino
išleisti plačių užmojų knygą, kurioje
istoriniu ir kultūriniu aspektais būtų
atskleista visa diasporos geografija, ap-
ra šyti atokiausi pasaulio kampeliai,
kuriuose gyveno lietuviai. Tokio ko-
lektyvinio pasakojimo užduotis – pa-
dėti formuotis arba net valingai kurti
Lietuvos lietuvių ir išeivijos savimonę.
Buvo aiškiai suvokta, kad išeivijai
svarbu suvokti savo vietą pasaulyje,
atpažinti ryšius su kitomis diasporos
dalimis ir protėvių tėvyne.

Ne mažiau svarbu aprėpti lietuvių
pasaulį tiems Lietuvos žmonėms, ku-
rie pa mažu ėmė įsisąmoninti savo ypa-
tingą vaidmenį diasporos likimo po-
žiūriu. Norint, kad Lietuvos lietuviai
įsijaustų į svarbiausios lietuvių pa-
saulio dalies, arba to pasau lio centro
misiją, kad pritartų ir paremtų vieš-
patavusio politinio elito siekius imtis
diasporos telkimo darbų, kurie kai-
navo šalies mokesčių mokėtojų pini-
gus, reikėjo kurti juos visus mobili-
zuojantį pasakojimą. Draugijos val-
dyba pakvietė žymų tyri nėtoją, isto-

KARKLO DIEGAS
lietuvių pasaulio istorija

EGIDIJUS ALEKSANDRAVIČIUS
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nėti, jog po visą pasaulį pasklidę mūsų
broliai ir sesers turėtų palaikyti kon-
taktą su Lietuva ir didžiuosiuose, visai
tautai bendruose reikaluose turėtume
visi sutartinai dirbti, jog turime vieni
kitiems eiti talkon, pa dėti morališkai ir
materiališkai. Tai uždavinys labai
sunkus, bet įvykdomas. Tik daugiau
reikia kontakto, daugiau susiartinimo
ir kitas kito pažinimo. O susipa -
žinimui ir susiartinimui pirmąjį di-
dįjį žingsnį padarys viso pasaulio
lietuvių Kongresas. Be atstovų atvyks

dar ir daugybė svečių.
Tad susipažinimui, pasi-
in formavimui bus progos
ne tik oficialiuose posė-
džiuose. Be to atvyks žmo-
nių iš įvairiausių geogra-
fiškų, kultūriškų ir eko-
nomiškų aplinkumų ir pa-
sipasakos vieni kitiems,
kur, kaip lietuvių gyve-
nama. Tokios informaci-
jos gali duoti daug min-
čių, ką ir kaip turėtume
daryti, kad mūsų tautie-
čiams būtų geresnė ateitis,
kad lietuvio dvasia ne
nyktų, bet stiprėtų.

Kongresas duos didelį
tautinį pakilimą. Rinki-
mai atstovų į Kongresą ir
iš Kon greso grįžusių pra-
nešimai vis duos progos
mūsų užsienio broliams
daryti susirin kimus, tar-
tis apie bendrus reiklaus.
O jei dar kongresui pasi-
sektų padaryti sporto

olimpiadą, dailės ir užsienio lietuvių
išdirbinių parodas, tai užsienio lietu-
viuose Kongresui pasiruošimas suda-
rytų nemažą sambrūzdį.352

Nors organizatorių vaizduotėje
pirmiausiai šmėžavo lietuvių pasaulio
hori zontai, nors diasporos mobilizavi-
mas buvo svarbiausia siekiamybė, ta-
čiau netie siogiai jo parengties jaudu-
lys turėjo įtakos ir Lietuvos visuome-
nės savijautoms, solidarumui, kvietė
platinti savųjų ir svetimųjų skirties ri-
bas, susimąstyti apie diasporinės tau-
tos margumyną.

352. Skipitis, Rapolas. Viso pasaulio
lietuvių kongreso reikalu. In: Pasaulio
lietuviai, p. 26.

Prezidento Antano Smetonos pagerbimo banketas Niujorke, 1941 m. kovo 13 d. 



DRAUGAS 2014 BIRŽELIO 14, ŠEŠTADIENIS 15

www.draugas.org/mirties.html

Katalikiško apaštalavimo puoselėtojui

A†A
Pilypui Naručiui

mirus, reiškiam gilią užuojautą žmonai Elvyrai, 
sūnui Vytui, dukroms Rasai Kasniūnienei

ir Dainei Quinn, jų šeimoms, 
giminėms  ir artimiesiems.

AMERIKOS LIETUVIŲ  ROMOS KATALIKŲ FEDERACIJA 

Amerikos Lietuvių Tarybos buvusiam nariui

A†A
Pilypui Naručiui

mirus, reiškiam gilią užuojautą žmonai Elvyrai, duk-
roms Rasai ir Dainei, sūnui Vytui, jų šeimoms, 

giminėms  ir artimiesiems.

AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBA

Su giliu liūdesiu sutikome žinią apie lietuvių tautos did-
vyrio, ateitininko, Birželio sukilėlio ir rezistento PILYPO
NARUČIO-ŽUKAUSKO mirtį. Maldos vienybėje reiškiame
užuojautą gedintiems artimiesiems: žmonai ELVYRAI bei
vaikams DAINEI, RASAI ir VYTAUTUI su šeimomis.

Moksleivių ateitininkų sąjunga,  
Studentų ateitininkų sąjunga 

ir jaunimo sambūris „Pro Patria”

A † A
PILYPUI NARUČIUI

mirus, nuoširdžiai užjaučiame žmoną ELVYRĄ,
dukteris RASĄ ir DAINĘ, sūnų dr. VYTAUTĄ su
šeima bei gimines ir kartu liūdime.

Lietuvių Fronto Bičiuliai

PADĖKA
A † A

EMILIJA PAUŽUOLIENĖ
VAITKEVIČIŪTĖ

Po sunkios ligos, sulaukusi 92 metų, 2014 m. gegužės 24 d.
žmona, mama, močiutė iškeliavo pas Aukščiausiąjį, kurį labai
my lėjo. Šešiasdešimt šeši bendro gyvenimo metai prabėgo grei -
tai. Išauginti trys sūnūs, kurie visi gerai kalba lietuviškai, buvo
veiklūs skautai.

Vyras Antanas ir kiti šeimos nariai, reiškia širdingiausią pa -
dė ką dalyvavusiems laidotuvėse ir parodytą nuoširdumą netek-
ties valandoje.

Reiškiame nuoširdžiausią padėką kunigams, aukojusiems šv.
Mišias ir operos solistams Margaritai ir Vaclovui Momkams.

Pasiilgstame žmonos, mamos, močiutės.
Dėkojame kun. Algiui Baniuliui, PhD už pravedimą rožinio

laidojimo namuose. Dėkojame Romos Katalikų maldos grupei ir
jos pirmininkei Angelei Lesčinskienei, už sukalbėjimą rožinio
pa rapijos Dievo namuose. Rožinio malda visada buvo kalbama
mūsų namuose. Dėkojame Lietuvos Vyčių 112-tos kuopos
nariams už suruošimą atsisveikinimo su buvusia nare.

Atsisveikinimas su Emilija buvo pravestas laidojimo namuo -
se, kuriam vadovavo parapijos dekanas Vytas Paškauskas. Jis
taip pat sukalbėjo vakaro maldas prie mirusios karsto, pava-
duodamas kun. Jaunių Kelpšą, taip pat palydėjo mirusią į Šv.
Kazi miero kapines.

Mirusios Emilijos gyvenimo rūpesčius, sėkmes, gražiai nu -
švie tė sūnūs: Algis, Linas ir Rimantas. Vyras Antanas prisiminė
gražiai praleistus 66 metus drauge ir padėkojo gausiems lanky-
tojams. Emilija nebuvo visuomenininkė, bet atsidavusi šeimai
ir religijai.

Šeima yra dėkinga Šv. Pijaus 10, parapijos klebonui, kun.
Anta nui Markui už maldas ir atnašautas šv. Mišias už Emilijos
sielą. Šventas Mišias atnašavo Marquette Parko parapijos klebo-
nas kun. Jaunius Kelpšas ir Jėzuitų vyresnysis, kun. Antanas
Gražulis. Mišių metu giesmes giedojo solistai Margarita ir Vac -
lovas Momkai, jiems akompanavo parapijos vargonininkas.

Šeima yra labai dėkinga šeimos draugei Norai Sugintaitei,
MD už nuostabiai gražias rožes. Dėkojame visiems gėlių aukoto-
jams. Mus nudžiugino užuojautų pareiškimai per spaudą.
Dėkojame Lituanistikos tyrimo ir studijų centrui, Norai
Sugintaitei, Le monto Skaučių ir Skautų tuntams, Jaunimo cent-
ro tarybai ir valdybai. Dėkojame visiems, kurie atsilankė į šer-
menis, dalyvavo pamaldose ir palydėjo Emiliją į Šv. Kazimiero
kapines.

Nuoširdžią padėką reiškiame laidojimo namų direktoriui Do -
nald Petkus už malonų patarnavimą.

Paužuolių šeima

A † A
PILYPUI NARUČIUI

iškeliavus į Amžinybę, žmonai ELVYRAI, sūnui dr.
VYTUI, dukroms DAINEI QUINN, Ateitininkų namų
pir mininkei ir RA SAI KASNIŪNIENEI bei jų šei -
moms reiškiame gilią užuojautą ir kartu liūdime.

Ateitininkų namų valdyba

A † A
AUGUSTINAS MIKŠYS

Mirė 2014 m. birželio 12 d.
Gimė 1924 m. rugpjūčio 28 d. Lietuvoje, Panevėžyje.
Gyveno Lemont, IL.
Nuliūdę liko: žmona Danutė Mikšienė (Račiūnaitė), duktė

Dan  guolė Clabough su vyru Michael, anūkas Chistopher, sūnus
Raimundas, anūkai Cole  ir A. J., sūnus Edvardas su žmona
Kathy, anūkai Stacia Matthew ir Christie, duktė Rita, anūkė
Shauna, bro lių dukterys su šeimomis Lietuvoje, pusbrolis su
šeima Či ka goje , brolienė Vida Račiūnienė su šeima.

A. a. Augustinas bus  pašarvotas sekmadienį, birželio 15 d.
nuo 3 val. p. p.  iki 9 val. vakaro Petkus Lemont laidojimo namuo-
se 12401 S. Archer Ave. (arti Derby Rd.) Lemont, IL.

Laidotuvės įvyks pirmadienį, birželio 16 d. Iš Petkus Lemont
laidojimo namų velionis bus palydėtas į Pal. Jurgio Matulaičio
misiją, ku rioje 10 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių
a. a. Au gus tinas bus palaidotas Šv. Kazimiero kapinėse.

Vietoje gėlių prašome aukoti ,,American Cancer” organizaci-
jai.

Nuoširdžiai kviečiame dalyvauti laidotuvėse.

Nuliūdusi šeima 

Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600 arba
www.petkusfuneralhomes.com
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Leonard Gogiel,„Draugo” garbės
prenumeratorius, gyvenantis Chicago,
iL, dar metams pratęsė garbės prenu-

meratą Nuoširdžiai dėkojame, kad
mus skaitote.

dr. Antanas ir Alė Razmai, gyve-
nantys Burr Ridge, iL, dar metams pra-
tęsė garbės prenumera tą. Nuoširdžiai
dėkojame, kad mus skaitote.

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

�  Brighton Parko Švč. Mergelės Marijos Ne-
kalto Prasidėjimo bažnyčioje  (2745 W.
44th St., Chicago, IL), šį sekmadienį, birže-
lio 15 d., 10 val. r. paminėsime Šventos Tre-
jybės šventę, Tėvo dieną bei Gedulo ir Vilties
dieną. Eucharistijos šventimą atnašaus kun.
Gediminas Keršys. Po pamaldų parapijos sa-
lėje bus cepelinų ir šaltibarščių pietūs, kuriuos
ruošia Brighton Parko Lietuvių Bendruomenės
valdyba. 

� Lietuviškos Mišios Waukegan/Lake
County ir šiaurinio Ilinojaus lietuviams bus ce-
lebruojamos šį sekmadienį, birželio 15 d., 2
val. p. p. Santa Maria del Popolo parapijos
koplyčioje, 116 N. Lake St. Mundelein, IL.
60060. Kviečiame gausiai dalyvauti. 

�  JAV LB Lemonto apylinkės Socialinių
reikalų skyrius trečiadienį, birželio 18 d., 1
val. p. p. kviečia visus i PLC Lemonte skai-
tyklą, kur matysime dokumentinį filmą apie

Prezidentą Antaną Smetoną.

� Algimanto Kezio spalvotų nuo trau -
kų (kompiuteriu spausdintų didelio formato
darbų)  bus galima įsigyti jo namuose 4317
Wisconsin Ave. Stickney, IL birželio 20 d. nuo
7 iki 9 val. v. ir birželio 21 d. nuo 11 val. r.
iki 2 val. p. p. Kviečia Algimanto sesuo Da-
nutė.

� Lietuvių socialinių reikalų skyrius (Mar-
quette Parke) nedirbs nuo birželio 25 iki lie-
pos 25 d. Įprastos trečiadienio vyresniųjų
popietės nevyks nuo birželio 25 iki liepos
30 d. Su džiaugsmu lauksime Jūsų popietėje
liepos 30 d.!

� ,,Garažo” išpardavimas Ateitininkų na-
muose, Lemonte, turėjęs vykti birželio 12–13
d., dėl a. a. Pilypo Naručio laidotuvių nukel-
tas į birželio 19 ir 20 d.

 

BALTIC JESUITS
Advancement Project

,,Draugas” kviečia į 
lietuviško detektyvinio 

filmo peržiūrą
Filmas sukurtas pagal ,,Draugo” kultūrinio priedo redaktorės

Renatos Šerelytės romaną „Vardas tamsoje”
Dalyvaus filmo režisierė Agnė Marcinkevičiūtė

Penktadienį, birželio 20 d., 7 val. v.
,,draugo” redakcijoje, 4545 W 63rd Street, Chicago.

Kviečiami visi

P
o trumpos pertrau-
kos vėl kviečiame į
vakaronę ,,Draugo”
redakcijos patalpose.

Šįkart, kaip ir tinka vasaros va-
karui, bus rodomas detekty-
vas – kupinas intrigų, pa-
slaptingų personažų ir lietu-
viškos ironijos. Tai režisierės
Agnės Marcinkevičiūtės de-
biutinis vaidybinis filmas „Var-
das tamsoje”, sukurtas 2013
m. pagal to paties pavadinimo Renatos Šerelytės romaną.

Pagrindinis filmo veiksmas vyksta apie 1995 metus Lietuvoje. Mažo mieste-
lio viešbutyje rasta nužudyta jauna moteris, kas supurto viso miestelio ir nusikal-
timą tiriančios tardytojos  gyvenimą. Tardytoja dažnai savo mintimis, prisiminimais,
kai kada ir haliucinacijomis, sugrįžta į savo jaunystę okupuotoje Lietuvoje, apie 1980
metus. Šis pereinamasis laikotarpis iš okupuotos į laisvą Lietuvą yra ypač reikšmingas
filmo veikėjams. 

Žiūrovas pastebės, kad šis filmas gerokai skiriasi  nuo amerikietiškų detekty-
vinių filmų – ne vien todėl, kad nėra aiškios atomazgos, bet ir savo potekste, ku-
rią reikia suvokti ir ,,išnarplioti”. Taip patys žiūrovai tampa savotiškais detektyvais.
Po filmo peržiūros vyks diskusijos su režisiere Agne  Marcinkevičiūte, žiūrovai ga-
lės pateikti savas filmo interpretacijas.

Prieš savaitę parodytas ,,Bunkeryje”, Willowbrooke, filmas žiūrovų buvo enu-
tuziastingai priimtas. Daug kas žavėjosi puikia vaidyba. Filme vaidina garsūs Lie-
tuvos aktoriai: Neringa Varnelytė, Jurgita Jurkutė, Gintaras Liutkevičius, Gediminas
Storpirštis, Elvyra Žebertavičiūtė ir kt. 

Režisierės Agnės Marcinkevičiūtės kūryboje nemažą dalį užima filmai apie iš-
kilius lietuvius menininkus: Jurgą Ivanauskaitę („Šokis dykumoje”, 2009), Justiną Mar-
cinkevičių („Prie rugių ir prie ugnies”, 2010), Jurgį Kunčiną („Beveik laimingas”, 2004).
Ji taip pat yra sukūrusi filmą apie Čikagoje veikiančią labdaros organizaciją ,,Vai-
ko vartai į mokslą”. Režisierės naujausias filmas, ,,Lūžis prie Baltijos”, apie Vytauto
Landsbergio vaidmenį Sąjūdyje, bus rodomas Čikagos lietuviams rytoj, 12 val. p.
p.  Lemonte, o mėnesio pabaigoje – Marquette Parke. 


