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San Francisco LB turi naują 
pirmininką – 4 psl.

Marijonų pėdsakai
Marijampolėje – 6 psl.

Lengva moteris padaro vyrui gyvenimą sunkų – W. Shakespeare

Rokiškis (ELTA) – Sekmadienį Obeliuose, Rokiškio
rajone, atidengtas paminklas 1941 m. birželio sukilė-
liams ir sovietinio teroro aukoms atminti.

Vidudienį Obelių šv. Onos bažnyčioje buvo aukojamos
šv. Mišios. Giedojo Lietuvos kariuomenės Vilniaus įgulos
karininkų ramovės vyrų choras ,,Aidas”.

Po jų miestelio kapinėse, dalyvaujant
Krašto apsaugos savanorių pajėgų bigbendui,
Lietuvos kariuomenės Garbės sargybos kuo-
pai atidengtas paminklas.

Vėliau Obelių laisvės kovų ir istorijos mu-
ziejaus kieme buvo surengtas Krašto apsau-
gos savanorių pajėgų bigbendo, vyrų choro
,,Aidas” ir Rokiškio kultūros centro folkloro
ansamblio koncertas. Poeziją skaitė aktorius
Tomas Vaisieta. Taip pat atidaryta Rimvydo
Pupelio fotografijų paroda, pristatytas leidi-
nys, kuriame išspausdinti straipsniai, nuo-
traukos ir dokumentai apie Birželio sukilimą,
paminklo istoriją ir jo atstatymo rūpesčius.

Monumentas Obelių kapinėse, prie žu-
vusių Birželio sukilimo dalyvių kapų, vietos
gyventojų lėšomis buvo pastatytas 1942 metais.
Antrosios sovietinės okupacijos metais pa-

minklas buvo nugriautas. Nuo Lietuvos Nepriklauso-
mybės atkūrimo obeliečiai puoselėjo viltį atstatyti me-
morialą. Rokiškio rajono taryba 2010 m. priėmė sprendi-
mą atstatyti paminklą. 2013 m. gruodį iš 30 rėmėjų ir dau-
giau kaip 300 aukotojų lėšų Birželio sukilimo dalyvių pa-
minklą atstatė bendrovė ,,Žybartuva”. 

Svarbūs klausimai – nauji ir tie patys

Aktorius Tomas Vaisieta                                    Atstatytas sovietų  sunaikintas paminklas                                           Vaivos Radikaitės nuotr.

Paminklo atidengimo iškilmių dalyviai

Praėjusią savaitę Vilniuje keturias
dienas vyko Lietuvos Respublikos 
Seimo ir Pasaulio Lietuvių Ben-
druomenės (PLB) komisijos po-
sėdžiai. Keletas nuomonių ir įspū-
džių sesijai pasibaigus. 

sijose vėl svarstyta LR pilietybės prob-
lematika; dėl LR įsipareigojimų NATO
ir kitos aktualijos.  

Komisijos kopirmininkas
Jonas Prunskis:

Reikia pripažinti, kad dirbome
įtemptai, diskusijos visuomet būna
karštos, tačiau dirbam kartu ir dirba-

me Lietuvos labui. Priėmėme dvi re-
zoliucijas. Viena jų –  dėl alkoholio var-
tojimo. Lietuvių alkoholio vartojimas
ir Lietuvoje, ir pasaulyje yra didelė
problema, todėl mūsų rezoliucijoje sa-
koma: „...Pasaulio sveikatos organi-
zacijos 2013 metų duomenimis, Lietu-
va pagal alkoholio kiekį tenkantį vie-
nam gyventojui, užima trečią vietą
pasaulyje.                                   – 10 psl.

Buvo įdomi sesija

Komisijos kopirmininkė 
Ona Valiukevičiūtė: 

Temos buvo labai įvairios ir
vyko karštos diskusijos. Seimo ir
PLB komisijos darbotvarkėje tra-
diciškai temas siūlo Pasaulio Lie-
tuvių Bendruomenės atstovai. Be
abejo, bendru sutarimu siūlo ir
Seimo nariai – komisijos atstovai.
Šį kartą buvo svarstomos štai to-
kios temos: dėl žemės ūkio paskir-
ties žemės įsigijimo užsieniečiams;
dėl birželio 29-osios referendumo;
dėl alkoholio vartojimo Lietuvoje ir
už jos ribų; kaip ir ankstesnėse se-

Keturias dienas posėdžiavo LR Seimo ir PLB komisija.                           V. Zaikausko nuotr.
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Ar JAV – iš tiesų „pažadėtoji žemė” 
RŪTA ANDRIUŠKEVIČIŪTĖ

Jungtinės Amerikos Valstijos – skamba išdidžiai,
kvepia svajonių išsipildymu, rodos, jau jauti ge-
resnio gyvenimo skonį vien išgirdęs šiuos tris

žodžius. Tačiau ar JAV iš tiesų yra toji „pažadėtoji
žemė”, kurioje kiekvienas gali rasti laimę ir įgy-
vendinti savo „amerikietiškąją svajonę” (angl. Ame-
rican dream), net jei nėra tikras amerikietis?

Vos atvykus į Valstijas pasitinka didžiulės eilės,
judančios vėžlio žingsniu pasų kontrolės punktų link.
Iš pirmo žvilgsnio viskas atrodo kiek chaotiška ir ne-
aišku, nėra nuorodų, nukreipiančių į „teisingą
eilę”. Turistai, verslininkai, studentai, būsimi ne-
legalai bei kitokio plauko žmogeliai iš viso pasaulio
lėtai juda, rodos, niekad nesibaigsiančia vorele.

Praėjus ne pačias maloniausias „procedūras”, ver-
čiančias pasijusti tarsi nusikaltėliu, esi priverstas
laukti dar vienoje eilėje su bagažu ir tik tuomet pa-
galiau gali skubėti pro duris ir įkvėpti amerikietiš-
ko oro. Deja, oras nėra stebuklingas ir jame ne-
sklando pasakiškos blizgančios dulkelės. Būkime at-
viri – Lietuvoje oras kvepia ir jo norisi įkvėpti pil-
nus plaučius, o čia gi turi stengtis neapsvaigti nuo
išmetamųjų dujų kvapo. Neslėpsiu, pirmi įspūdžiai,
vėl pajutus po kojomis žemę po daugiau nei aštuonių
valandų skrydžio, nebuvo patys maloniausi, juolab,
atvykus į išsvajotąją Ameriką.

Nenoriu iškart pasirodyti skeptikė, todėl skubu
aptarti ir teigiamus įspūdžius, kurių, žinoma, ne-
trūksta. Pirmiausia įspūdį palieka gal kiek banalo-
ki dalykai, tačiau jų nepastebėti, lyginant su gimtąja
Lietuva, tiesiog neįmanoma, t. y. tik JAV būdingi au-
tomobiliai, kurių Lietuvoje neišvysi, taip pat kelių
infrastruktūra bei, žinoma, dangoraižiai. Negaliu ne-
paminėti pedantiškų užmiesčio namų, tarsi iš serialo
„Nusivylusios namų šeimininkės” („Desperate Hous-
wives”) su išpuoselėtomis vejomis bei galiniais kie-
mais. Idiliškas Amerikos užmiesčio gyvenimas man
asmeniškai  siejasi su minėtąja amerikietiška sva-
jone. Rodos, nieko negali būti geriau...

Tačiau čia pat slypi ir kita medalio pusė. Susi-
mąsčiusi suprantu, kad visas šis gražus amerikie-
tiškas paveikslėlis tėra tarsi kortų namelis. Juk di-
džioji dauguma tų išpuoselėtų mini-pilių ir super-
automobilių, liaudiškai tariant, „kabo ant paskolų”.
Taip, šiais laikais nedaugeliui pavyksta apsieiti be
paskolos, tačiau nuolatinis įsipareigojimas bankui
tikrai neleidžia jaustis tvirtai ir užtikrintai dėl
savo ateities. Idiliško gyvenimo paveikslą mano gal-
voje sujaukė ir viešnagė bei galimybė pabendrauti
su užmiesčio gyventojais. Rodos, šioje šalyje siaučia
tuštybės virusas, kurio simptomai pasireiškia daik-
tų pertekliumi namuose, besaikiu vartojimu bei ne-

sugebėjimu pasirūpinti ne tik savo namų švara, bet
ir augintiniais, kurie tėra tik priedas prie gražaus
namo. Žvelgiant į žmones taip pat sunku pasakyti,
ar jų šypsenos ir mandagumas yra nuoširdūs, ar tik
dar viena iš spektaklio dalių. Lietuvoje, tuo tarpu,
žmonės labiau paniurę, ne tokie mandagūs, tačiau
kuomet jie šypsosi, labiau tikėtina, kad jų šypsena
yra tikra bei nuoširdi.

Kitas įdomus dalykas, kuris mane gerokai nu-
stebino – lietuviai gyvenantys  JAV. Čionykščiai lie-
tuvaičiai nuo gyvenančių tėvynėje skiriasi kur kas
labiau nei galėjau įsivaizduoti. Jie žymiai labiau įsi-
traukę į bendruomeninę veiklą, savo vaikų gyveni-
mus bei gerokai labiau vertina gimtąją Lietuvą nei
joje gyvenantys tautiečiai. Jie taip pat stengiasi puo-
selėti lietuvybę ir meilę Lietuvai bei skiepyti ją savo
atžaloms. Žinoma, tai iš dalies lemia atstumas ir tė-
vynės ilgesys, tačiau be galo malonu matyti, kaip yra
stengiamasi palaikyti ryšius su gimtąja šalimi. Kita
vertus, sunku pasakyti, ar čia gyvenantys tautiečiai
yra tikrai laimingi ir ar svajonių išsipildymo šalis
jiems yra tapusi tikraisiais namais, o ne tik laikina
gyvenimo stotele.

Jungtinės Amerikos Valstijos pirmosiomis mano
viešnagės savaitėmis nenustoja stebinti kontras-
tais ir vis labiau skatina apmąstyti tikrąsias gyve-
nimo vertybes. Kas iš tiesų yra „pažadėtoji žemė”
kiekvienam iš mūsų, ko reikia įgyvendinti asmeni-
nei amerikietiškajai svajonei ir kaip suvokti, kad ji
jau įgyvendinta, kaip tai pamatuoti? Vieniems rei-
kia pompastikos ir butaforijų, sukuriančių tik gra-
žią išorę, kitiems – kažko tikro ir mielo, primenan-
čio apie gimtąsias šaknis, tretiems – nepriklauso-
mybės. Kiekvienas iš mūsų pasaulį mato vis kitaip,
o aš šiuo metu lyg kempinė sugeriu naujas patirtis
ir įspūdžius, kuriuos peržvelgusi savo mintyse iš nau-
jo kuriu suvokimą apie gyvenimą.

Rūta Andriuške vi čiū tė – studentė iš Lietuvos, ku -
rios straipsnius  skaitysime „Drau go” puslapiuose šią
vasarą. Ji yra Lie tu vos Vytauto Didžiojo universiteto
vie šosios komunikacijos specialybės ba kalauro stu-
dijų ketvirtakursė. Rūta at liks žurnalistikos praktiką
„Drau go” laikraštyje ir debiutuoja su ve da muo ju
straipsniu, kuriame dalijasi sa vo pirmaisiais įspū-
džiais apie Ame  riką. 

Rūta yra kilusi iš Dzūkijos sos tinės Alytaus. Šią
vasarą ji leidžia Phi ladelphijoje. Studentė ketina ak -
tyviai lankytis vietiniuose bendruo menių renginiuo-
se ir apie juos papa sakoti skaitytojams, o Pennsyl va -
ni jos lie tuviams bus pakankamai pro gų susipažinti
su  ja artimiau. 

Žurnalistikoje ji dar naujokė, yra rašiusi universi-
teto politikos mokslų ir diplomatijos fakulteto nau-
jienlaiš kiui. Kaip pati Rūta sako, jos pagrindiniai prak-
tikos tikslai yra iš arčiau susipažinti su žurnalisto dar -
bu, pa matyti, kaip viskas vyksta iš tikrųjų, ir, žinoma,
įgyti naujų bei naudingų žinių ir patirties.

Jubiliejinė Dainų šventė kvies išreikšti šilčiausius jausmus Tėvynei

Jau trečiadienį, birželio 25 d. Kau-
ne, kuriame prieš 90 metų įvyko
pirmoji Lietuvos dainų šventė,

tuomet vadinta Dainų diena, prasi-
dės jubiliejiniai renginiai. 

Anot Kauno jubiliejinės šventės
globėjo miesto mero Andriaus Kup-
činsko, prieš 90 metų Kaune pirmą kar-
tą surengus Dainų dieną, uždainavo
visa Lietuva. O šiandien ši šventė –
tarptautinio pripažinimo sulaukęs lie-
tuvybę puoselėjantis ir ugdantis ren-
ginys vėl kviečia dainomis ir šokiais iš-
reikšti šilčiausius jausmus Tėvynei.
Tai – svarbiausias Lietuvos kultūros
įvykis, išaukštinantis žmogaus kūry-
binę saviraišką, tautinės kultūros gy-
vybingumą.

Apie pačią šventę plačiau kalbėta
pirmadienį Kauno miesto savivaldy-
bėje surengtoje spaudos konferencijo-
je. Pasak savivaldybės administracijos
Kultūros ir turizmo plėtros skyriaus
vedėjo Albino Vilčinsko, įžanga į šven-
tę taps trečiadienį prasidėsiantys ir 3
dienas vyksiantys koncertai Miesto

sode. Taip bus primenama graži dainos
tradicija ir kviečiama į jubiliejinę
Dainų šventę, kuri, beje, Kaune, prie-
šingai nei sostinėje, žiūrovams bus
nemokama. 

Dainų šventės 90-mečio minėjimo
renginių programoje – chorų dirigen-
tų atminimo pagerbimas, penktadienį
padedant gėlių Petrašiūnų kapinėse,
taip pat Dainų dienos jubiliejaus pa-
minėjimas Žaliakalnyje, Parodų aikš-
tėje (dabar P. Vileišio aikštė), ten, kur
1924-aisiais gimė šventės tradicija.
Visi dainavę bei dabar dainuojantys
bus prisiminti ir per šv. Mišias Kauno
arkikatedroje bazilikoje. O Kauno ro-
tušėje įvyks jubiliejinės Dainų šventės
chorvedžių pagerbimo vakaras.

Istorinę 1924-ųjų Dainų dieną pri-
mindamas šiemetinės šventės vyriau-
siasis meno vadovas prof. Petras Bin-
gelis sakė, kad prieš 90 metų šventėje
dainininkų taip pat būta maždaug 3
tūkstančiai (iš 86 chorų). O dainų klau-
sytojų – apie 50 tūkstančių. 

,,Siekiant suorganizuoti gerą šven-

tę, svarbiausi yra trys
komponentai: geri atli-
kėjai, geras repertuaras
ir dar geresnis režisie-
rius. Manau, visa tai mes
jau turime. Mūsų šven-
tėje taip pat skambės 7
kūriniai iš pirmosios,
1924 metais surengtos,
Dainų dienos, o juos at-
liks geriausi Lietuvos
chorai ir kolektyvai. 

Kai ne taip seniai
Estija minėjo savų dainų
švenčių 100 metų sukak-
tį, tai jubiliejinėje estų
šventėje be pertraukos
dainuota net 11 valan-
dų”, – užsiminė profesorius. 

O jo viltį, kad kažkas panašaus ga-
lėtų įvykti ir Kaune (,,iki aušros dai-
nuos visa Lietuva”) spaudos konfe-
rencijoje ,,išdavė” Dainų dienos jubi-
liejinio renginio režisierius E. Stanci-
kas. Dar pridūręs, kad prof. P. Bingelis
pirmąjį šventės kūrinį diriguos 1924-

ųjų Dainų dienos rengėjo, dirigento,
kompozitoriaus Juozo Naujalio batuta.
Kažkada šią dirigento lazdelę gavęs do-
vanų, P. Bingelis ją išsaugojo iki 90-ojo
Dainų šventės gimtadienio, saugos ir
toliau.

ELTA



buotų ar nupirktų „kurmių”, kurių svarbiausias tiks-
las – sužlugdyti šį projektą? Juk sužlugus tokiam su-
manymui nepasitikėjimas savo jėgomis tik dar labiau
sustiprėtų, o oponentai dar garsiau šauktų, esą at-
sispirti Kremliaus propagandai – tiesiog neįmano-
ma.

Nepabandę – nesužinosime. Privalome kant-
riai dirbti. O beplušant šiuose baruose nederėtų pa-
miršti Estijos nacionalinio transliuotojo ERR vadovo
Ainaro Rusaaro skeptiškų pastabų, jog „visuomenės
nuomonės apklausos rodo, kad Baltijos valstybių ru-
sakalbiai linkę pirmenybę atiduoti „Pervyj Baltijs-
kij Kanal” (PBK).

; ; ;

Antrai kadencijai išrinkta Lietuvos prezidentė
Dalia Grybauskaitė pasielgė ir protingai, ir išmin-
tingai, atsisakydama pompastiškų inauguracijos
iškilmių. Regis, visi, net jos oponentai, privalėtų
džiaugtis: bus sutaupyta lėšų. Bet svarbiausia, kad
naujajai kadencijai išrinkta valstybės vadovė ne-
švais tys laiko ir jėgų beprasmiams užkandžiavimams
šnekučiuojantis „apie šį bei tą”.

Tačiau ir šiuo atveju atsirado kritikų, drįstančių
demagogiškai samprotauti, girdi, prezidentė pasirinko
kelią, nepriimtiną civilizuotoms, demokratinėms
valstybėms. Tarsi Lietuva negalėtų išsiversti be su-
muštinių valgymo vienoje iš Prezidentūros salių.

Vos tik laimėjusi antrąją kadenciją Prezidentė
suskubo pareikšti, kokiais ministrais ir vicemi-
nistrais ji linkusi nepasitikėti. Šis Prezidentės pa-
reiškimas – atviras, viešas. Kaip ir dera valstybei, sie-
kiančiai demokratijos ir padorumo. Regis, net ir pik-
čiausi D. Grybauskaitės neprieteliai privalo pripa-
žinti, jog šalies vadovė elgiasi garbingai. Kas gali būti
šauniau už viešai pareikštus nepasitikėjimus?
Tiems, kurių pavardės viešai įtrauktos į „juodąjį pre-
zidentės sąrašą“, atsiveria puiki galimybė viešai įro-
dyti savo tiesą. Užkulisinės intrigos – neįmanomos.
Bet Prezidentės oponentams – ir vėl negerai. Pa-
rankiau, kai Algirdo Brazausko ar Valdo Adamkaus
laikais trūkdavo atvirumo, aiškumo, konkretumo? 

; ; ;
Žalgirio nacionalinio pasipriešinimo judėjimas

ELTA konferencijų salėje surengė įsimintiną beveik
valandos trukmės pokalbį „Ar yra riba, kurios ne-
drįstame peržengti?” Diskusijoje apie miglotą Lietuvos
ateitį kalbėjo Seimo narys Povilas Urbšys, prof. Ro-
mual das Grigas ir filosofas Vytautas Rubavičius

(gin čams vadovavo parlamentaras Gedi-
minas Jakavonis).

Tikriausiai nesuklysime pripažinę,
jog didžioji ES politika nėra palanki ma-
žosioms valstybėms. Vis akivaizdžiau,
kad mažosios ES valstybės, ypač iš Rytų
Europos, skatinamos atsisakyti tautiš-
kumo. Mes pratinami atsisakyti tautišku -
mo mainais į abstrakčią Europos Sąjungos
pilietybę. Mums kliudoma kurti tautinę

valstybę. Jei Vokietijai, Prancūzijai ar Italijai tokios
tendencijos nėra akivaizdžiai pavojingos, nes jos vis
tiek išliks vokiškos, prancūziškos ir itališkos, tai Lie-
tuva, vis dažniau pradedanti šaipytis iš savo tautiškų
simbolių, rizikuoja ištirpti. Išnyksime taikos sąly-
gomis be akivaizdžios, grubios prievartos?

Filosofo V. Rubavičiaus teigimu, Lietuvoje –
akivaizdžiausia dvasinio nuopolio tragedija, o mes
esame šios dramos dalyviai ir liudininkai. Mes – ne
tauta, o vien darbo jėga, atiduota verslininkų žinion.
Lietuvos politinio elito tikslas – kuo labiau įtikti Eu-
ropos biurokratams. Lietuvos politinis elitas net per-
sistengia, pataikaudamas Briuseliui ir Strasbūrui.

Bet kur ieškoti išeities, taip ir neaišku. Laidai
vadovavęs G. Jakavonis prisipažino, jog „apie šias bė-
das jau kalbame šešerius metus, bet kas iš to kalbė-
jimo, jei nepasistūmėta nė per nago juodymą”.

Lietuvos padėtis išties prasta, jei patys noriai šai-
pomės iš Tautiškos giesmės autoriaus, Atlanto nu-
galėtojų, o pasaulinio garso dailininką ir kompozi-
torių leidžiame spektakliuose traktuoti kaip „pusiau
pamišusią asmenybę”.

; ; ;
Kaip bebūtų liūdna, bet viešojoje erdvėje – vis

daugiau šią liūdną prognozę patvirtinančių reiški-
nių. Sakykim, birželio 18-ąją Tarptautinių santykių
ir politikos mokslų institutas Vilniuje kvietė „apsi-
lankyti viešoje paskaitoje, kurią skaitys Oslo uni-
versiteto profesorius Thomas Hylland Eriksen”.
Ar gali būti neaktualus klausimas: „silpnina ar stip-
rina tautinę valstybę globalizacija?”.

Diskusijos organizatoriai rašo: „Dar niekada
anksčiau žmonijos taip nesaistė prekyba, kelionės,
gamyba, medijos ir politika. Gyvename visuotinės
mobilios komunikacijos, masinės migracijos ir im-
portuojamų prekių eroje. Tuo pačiu nuolatinės kai-
tos akivaizdoje žmogus stengiasi išsaugoti savo
identitetą ir ryšį su konkrečia vieta. Mums visiems
svarbu sužinoti atsakymą: ar kažkada geriausiu de-
mokratijos kūrimo įrankiu laikyta tautinė valstybė
globalizacijos akivaizdoje silpsta, ar tampa stipres-
nė?”

Norėtųsi pasiklausyti šios paskaitos. Bet ji – tik
tiems, kas gerai moka angliškai. Vertimo į lietuvių
organizatoriai nežada. Nepaisant net aplinkybės, jog
Lietuvos įstatymai tokiais atvejais įpareigoja pasi-
rūpinti vertimu į valstybinę kalbą.

Kadaise piktinomės, jei nebūdavo vertimo iš ru -
sų kalbos. Jei nėra vertimo iš anglų kalbos, – neprieš -
taraujame.
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Ar žiūrėjote per „Lietuvos ryto”
televiziją transliuotą Rūtos Ja-
nutienės laidą „Nuoga tiesa”,

kurioje ginčytasi, naudingi ar žalingi
skiepai?

Ironiška, bet tokių laidų pavadi-
nimuose neturėtų būti žodžio „tiesa”.
Daug triukšmo, emocijų, o laidai pasi -
baigus lieka bejėgiškumo ir beviltiš ku-
mo jausmas. Į svarbiausią klausimą,
verta ar neverta skiepyti mažylius, – juk įti-
kinamai neatsakyta.

Sveikatos apsaugos ministras Vytenis Andriu-
kaitis pateikia argumentus, patvirtinančius skiepų
naudą, jo oponentai kalba apie vaistininkų finansi-
nius interesus ir  skiepų žalą. Ir vieni, ir kiti savo po-
ziciją grindžia tarsi konkrečiais, nepaneigiamais fak-
tais, tarsi logiškai samprotauja, lygina, pagalbon pa-
sitelkia senelių, tėvų patirtį...

Ir vis tik kaip atpažinti būtent tą, kuris pasakė
daugiausiai tiesos? Beje, nesuklysti – privalu. Nuo
mūsų pasirinkimo priklauso mūsų atžalų atsparumas
mirtį nešančioms ligoms. Tačiau net specialiai,
kryp tingai gilindamiesi į šią temą mes geriausiu at-
veju galime elgtis tarsi kazino lošėjas, aklai spėdamas
laimingąjį skaičių besisukančioje ruletėje. Tokia
perspektyva mūsų neturėtų džiuginti. Nė vienas iš
mūsų nenorėtų tapti panašus į lošėją, priklausomą
nuo atsitiktinumų. Bet gyvenimas tiesą dažnai ver-
čia rinktis tik apgraibomis.

; ; ;
Štai Baltijos valstybės galų gale nutarė tramdyti

Rusijos propagandą. Skeptiškai nusiteikęs lietuvis
pasakytų – seniausiai derėjo imtis šio darbo. Bet va-
dovaukimės taisykle „geriau vėliau, negu niekad”.
Tūkstančius Lietuvos, Latvijos ir Estijos rusakalbių,
jei jie – mūsų, derėtų kruopščiai saugoti nuo įžūlaus
Kremliaus melo. Taip pat nuo rusiškos dezinforma-
cijos ir propagandos kai kada vertėtų saugoti ir lie-
tuvius, latvius, estus, ypač pamėgusius nuotyki-
nius filmus apie šauniai kariaujančius rusų ser-
žantus, saugumiečius, diversantus. O tais atvejais, kai
neįmanoma atsitverti „kinų siena” nuo Vladimiro Pu-
tino sukurtos melo industrijos, turėtume sugebėt pa-
traukliai, įdomiai, įtaigiai parodyti, kur melas, o kur
– tiesa. Bet kaip tai geriausiai padaryti?

Ar Latvijos ir Lietuvos sprendimas bent laikinai
uždrausti retransliuoti mums nepalankius televizijos
kanalus, įskaitant ir „RTR Rossija” ir „RTR Planeta”
– optimaliausias sprendimas? Jei kalbėčiau atvirai,
šiuos televizijos kanalus dažnokai stebėdavau. Jie man
buvo reikalingi tam, kad galėčiau pasisemti peno kri-
tiniams straipsniams apie Kremlių. Žiūrint šias ru-
siškas televizijas niekad nešovė į galvą mintis tikėti
kiekvienu jų žodžiu. Bet sutinku, kad gali pasitaiky-
ti naivuolių, kurie tiki kiekvienu rusišku viešojoje erd-
vėje pasirodančiu žodžiu ar vaizdu.

Džiaugiuosi, kad mums, Baltijos valstybėms, galų
gale kilo mintis kurti bendrą Estijos – Latvijos – Lie-
tuvos televizijos kanalą, kuris būtų transliuojamas
rusų kalba ir taptų atsvara Rusijos propagandai. Jei
Europos Sąjungos biurokratai finansiškai nepa-
remtų šio Talino, Rygos ir Vilniaus sumanymo, pa-
sielgtų kvailai. Čia kaip tik lėšų nederėtų taupyti. Bal-
tijos valstybėms toks televizijos kanalas gyvybiškai
svarbus.

Pavyzdžiui, Estijos švietimo ministras Jevgenijus
Osinovskis mano, kad šis projektas laikytinas „na-
cionalinės svarbos reikalu šalyje, kurioje iš 1,3 mln.
gyventojų apie 28 proc. – rusakalbiai” (naujienų agen-
tūra „The Associated Press”).

Šią poziciją sustiprina Latvijos nacionalinės
televizijos vadovas Ivaras Beltė, įsitikinęs, kad ben-
dras Baltijos šalių kanalas būtų priimtinesnis negu
trys atskiri, nes padėtų sutaupyti lėšų. Bet svar-
biausia, kad tris skaitlingumu nepasižyminčias
vals tybes sujungtų į vieną kumštį. Skaičiuojant
pragmatiškai, televizija, aprėpianti tris valstybes, gali
tikėtis ir tris sykius daugiau žiūrovų už tą, kurios dė-
mesio centre – vienui vienos valstybės aktualijos
(tink lalapis balsas.lt).

Bet ar Baltijos valstybės, net ir suvienijusios savo
pastangas su ES lėšomis, pajėgs sukurti televiziją,
kuri taps patrauklia Estijos, Latvijos ir Lietuvos ru-
sakalbiams bei Vladimiro Putino politikai simpati-
zuojantiems estams, latviams, lietuviams? Ar užteks
išminties primityvius draudimus pakeisti išmin-
tingomis diskusijomis, o primityvius patriotinius šū-
kius – kvapą gniaužiančiais meniniais filmais? Ar pa-
jėgsime neįsileisti Rusijos slaptųjų tarnybų užver-

Kazino lošėjo dalia
GINTARAS VISOCKAS
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TELKINIAI

San Francisko LB veikla – 
naujojo pirmininko rankose

LINA VAITIEKŪNAITĖ

Š. m. balandžio mėnesį savo veik-
lą pradėjo nauja ir jauna San
Francisko Lietuvių Bendruome-

nės valdyba, kurios pirmininku buvo iš-
rinktas Tomas Janušas – entuziastingas
vaikinas, pilnas naujų idėjų ir minčių,
kaip būtų galima efektyviai siekti val-
dybos iškeltų tikslų – suartinti esamą
Lietuvių Bendruomenę ir pritraukti
naujų narių, tęsti jos tradicijas ir stip-
rinti informacijos sklaidą bendruome-
nės socialiniuose tinkluose, kad jos
nariai reguliariai gautų žinias apie ne-
toliese vykstančius renginius ir susiti-
kimus, perskaitytų daugiau naujienų ir
įdomių straipsnių apie lietuvių veiklą
San Franciske arba už jo ribų – visoje
Californijos valstijoje.

Laisvalaikis skirtas San Francisko
Lietuvių Bendruomenei

Į Jungtines Amerikos Valstijas
(JAV) Tomas atvyko prieš dešimt metų
ir nedelsdamas prisijungė prie Los
Angeles Lietuvių Bendruomenės – ak-
tyviai dalyvavo jos organizuojamose
šventėse, skautų suvažiavimuose. Nu-
sprendęs Californijos Berkeley uni-
versitete studijuoti miestų dizaino ir
planavimo programą, prieš porą metų
vaikinas persikėlė į San Franciską, čia
baigė studijas ir vėl atrado savo tau-
tiečius – San Francisko Lietuvių Ben-
druomenę. Todėl dirbdamas pagrin-
dinį darbą – kurdamas miestų planus
ir naują technologinį produktą, padė-
siantį miestų savivaldybėms efekty-
viau privilioti investicijas į jų miestą
– dabar Tomas Janušas daugiausiai
laisvo laiko skiria su Lietuva ir lietu-
viais susijusia veikla – pirmininkau-
ja San Francisko Lietuvių Bendruo-
menei ir dalyvauja „LT Big Brother”
programoje.

„LT Big Brother” – tai lietuvių sa-
vanoriška profesinės mentorystės
programa, gyvuojanti visame pasau-
lyje. Jos tikslas – per neformalų as-
menišką bendravimą perduoti įvai-
riose profesinėse srityse įsitvirtinusių
lietuvių profesionalų žinias ir patirtį
perspektyviam visame pasaulyje stu-
dijuojančiam Lietuvos jaunimui. Į
šios programos veiklą yra įsitraukęs
ir Tomas, kuris savo profesines ži-
nias stengiasi perduoti ir patarti ke-
liems programos dalyviams – Lietuvos
studentams.

Ryšio su Lietuva niekada 
nenutrauks

„Šiuo metu turiu laiko tik inter-
netu bendrauti su keliais mažaisiais
šios programos broliukais ir sesutė-
mis, kuriuos kuruoju per ‘LT Big Brot-
her’ programą. Ateičiai turiu idėjų dvi-
šalei ne pelno siekiančiai organizaci-
jai, kurios misija būtų įtraukti Lietu-
vos jaunimą į tarptautinį-akademinį
gyvenimą ir Lietuvos jaunimui su-
teiktų galimybes tarptautiniam ben-
dra darbiavimui ir karjerai”, – apie

savo ateities planus pasakoja T.
Janušas ir pabrėžia, kad nu-
traukti ryšio su Lietuva nenori –
netgi planuoja suaktyvinti, kai
pasieks užsibrėžtų tikslų Ameri-
koje.

Kalbėdamas apie savo gimti-
nę Tomas sako, kad be šeimos ir
draugų žinių visuomet jam yra
įdomios ir  Lietuvos politikos,
ekonomikos, visuomenės ar so-
cialinės naujienos. Nors jis pasi-
rinko gyvenimą JAV, minčių grįž-
ti į Lietuvą visada atsiranda.
„Susipažinau su nuostabiu drau-
gų ratu Los Angeles ir San Fran-
ciske, tačiau šeimos ir draugų, su
kuriais užaugau, sunku ir net
neįmanoma pakeisti”, – sako vai-
kinas ir vis daugiau įsitraukia į
lietuvių veiklą Amerikoje. Jis
yra įsitikinęs, kad su bendruo-
menės palaikymu, entuziazmu
ir patarimais įgys neįkainoja-
mos patirties kuruodamas šį tė-
vynainių kolektyvą.

Žada tęsti 
bendruomenės tradicijas

Tomas Janušas pasakoja, kad bu-
vusi bendruomenės vadovybė, su pir-
mininke Diana Plačiakiene, atliko ne-
pakartojamą darbą – organizuodavo
renginius, palaikydavo ryšį su įvairiais
bendruomenės nariais ir tvarkydavo
kitus bendruomenės reikalus. Šiuo
metu išrinkta nauja San Francisko
Lietuvių Bendruomenės valdyba – Ka-
rolis Karalevičius, Laura Tomkevi-
čiūtė ir Maksimas Golivkinas –  tai tur-
būt pati jauniausia tarp visų Amerikos
apylinkių. „Nors ir esu labai paten-
kintas jauna ir energinga komanda,
ypač turime stengtis sujungti įvai-
raus amžiaus ir skirtingų interesų
grupes. Manau, jaunai, aktyviai ir
naujų idėjų pilnai Valdybai nebus sun-
ku įgyvendinti šių užsibrėžtų tikslų”,
– užtikrina jos pirmininkas.

Visų pirma nauja valdžia pasiža-
dėjo tęsti bendruomenės tradicijas –

švęsti Nepriklausomybės dieną, Ru-
dens balių, Kūčių puotą ir Baltijos iš-
kylą, kuri kaip tik šiemet įvyko bir-
želio 15 d. Kennedy giraitėje. Šventė
skirta visoms baltų tautoms – lietu-
viams, latviams ir estams, kurie susi-
rinkę iškyloje dalyvauja draugiškose
tinklinio ir virvės tempimo varžybose,
organizuoja vaišes, geriausių kopūstų
ir bulvių salotų konkursą.

Tradiciniais bendruomenės ren-
giniais yra tapusios ir kitos naciona-
linės Lietuvos šventės – Vasario 16-oji
ir Kovo 11-oji – kurių metu tautiečiai
subėga ir prisimena savo istoriją, pa-
skanauja lietuviškos virtuvės.

Tomas į švenčių kalendorių taip
pat dar nori įtraukti Jonines, dažniau
organizuoti įvairių sričių profesiona-
lų susitikimus ir kitus susibėgimus:
„Norime suartinti skirtingo amžiaus
ir interesų lietuvių bendruomenę – vy-
resniąją kartą, jaunuosius tėvelius ir

jaunimą. Nors šiuo  metu turime
jauną ir energingą naują Valdybą,
ieškome atstovų iš vyresnės kartos
ir jaunųjų tėvelių, kad padėtų išlai -
kyti santykius ir  pusiausvyrą tarp
lietuviškos mokyklėlės studentų ir
jų tėvelių, vyresnės kartos atstovų
ir visų likusių bendruomenės narių.
Taip pat siekiame pritraukti naują
lietuvių jaunimą, vis dažniau at-
vykstantį į JAV dirbti aukštųjų
technologijų srityse”.

San Franciske – įvairios lietuvių
organizacijos

T. Janušas džiaugiasi, kad ben-
druomenėje veikia ne vienas klubas
ir bendraminčius vienijanti orga-
nizacija: šeštadieniais vaikai lanko
mokyklą-darželį „Genys”, kartą į
mėnesį susirenka Google lietuvių
klubas, dviratininkus vienija Cali-
fornijos lietuvių dviratininkų sva-
jonių komanda „Gazo pedalai”, žmo-
nėms, kuriantiems ir dirbantiems
IT kompanijose, yra skirta grupė
„Lietuviai slėnyje”, veikia LTSurfC-
lub banglentininkų klubas.

Kalbėdamas apie San Francisko
Lietuvių Bendruomenę, jos pirmi-
ninkas visų pirma atkreipia dėmesį,
kad San Francisko regionas šiuo metu
yra tapęs vienu įtakingiausiu ir pa-
traukliausiu pasaulio rinkoje dėl čia
vykstančių technologinių inovacijų,
kurios įtakoja ne tik pasaulio ekono-
miką, bet ir keičia visuomenės gyve-
nimo būdą, įpročius. Tikriausiai vie-
naip ar kitaip nulems ir jos ateitį.
„Vis daugiau talentingų lietuvių čia at-
vyksta dirbti ir mokintis. Daugelis
lietuviškų kompanijų stengiasi pasi-
mokyti ir pakartoti San Francisko
technologinių kompanijų sėkmę. Nors
mūsų Bendruomenė maža, mums ten-
ka ypatinga atsakomybė susieti Lie-
tuvą ir kitus Amerikos lietuvius su
San Francisko sėkme ir kūrybine
energija”, – Lietuvių Bendruomenės
dar bą apžvelgia jos pirmininkas To-
mas Janušas.

Birželio 15 d. – lietuvių, latvių ir estų šventė – Baltijos iškyla San Francisko LB nuotraukos

San Francisko Lietuvių Bendruomenės pirmininkas
Tomas Janušas daugiausiai laisvo laiko skiria su
Lietuva ir lietuviais susijusiai veiklai
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Sėkmingas naudotų daiktų išpardavimas
Dievo Apvaizdos lietuvių parapijoje

Brighton Parko lietuviai švenčia bažnyčios 100-metį

REGINA
JUŠKAITĖ-ŠVOBIENĖ

Š. m. birželio 5–7 d. Dievo Ap-
vaiz dos parapijoje, Southfield,
MI, buvo suruoštas ir vyko penk-

tasis naudotų daiktų išpardavimas.
Šis projektas bu vo pradėtas 2004 m. pa-
rapijietės Da nutės Jankienės pastan-
gomis. Pa vyzdžiu pasitarnavo Toronte,
Kana do je, D. Jankienės sesutės para-
pijoje vykdavę sėkmingi naudotų daik-
tų išpardavimai. Naudotų, bet gerame
stovyje daiktų išpardavimas Dievo Ap-
vaizdos parapijos patalpose vyksta
kas antrus metus, nes reikia laiko jam
pasiruošti. Dėl sveikatos D. Jan kienei
atsisakius jį organizuoti, šį dar bą per-
ėmė Janina Udrienė, Elena Alkuvienė
ir parapijos krikščioniška tarnyba.   

Įvairiausi daiktai buvo gražiai ir
tvarkingai sudėlioti ant stalų: mote rų,

vyrų ir vaikų rūbai, batai ir ran ki nės,
vaikų žaislai, namų reikmenys, auga-
lai, papuošalai, kompaktinės plokšte-
lės, maži ir didesni baldai, mu zikos
instrumentai, lagaminai, kom piute-
riai, televizoriai bei kita elektronika ir
daug knygų anglų ir lie tuvių kalbomis.
Tarp įvairių „bran genybių” buvo ras-
ta knyga „Golden Jubilee of  St. Ca si-
mir Ro man Catholic Parish, Sioux
City, Iowa.” Joje aprašyta šios parapi-
jos ir Lietuvos istorija, išvardyti kuni -
gai, tarp jų – parapijos steigėjas ir
pir mas kunigas klebonas Mykolas Ci-
bulskis bei auksinio jubiliejaus laiko-
tarpio kun. administratorius Simo-
nas Mor kū nas. Kas galėjo patikėti,
kad toks vertingas leidinys atsirastų
mūsų pa rapijoje! 

Ši Dievo Apvaizdos parapijos lėšų
telkimo akcija susilaukė daug dėmesio
iš lietuvių ir svetimtaučių. Per kelias
dienas Kultūros centro salėje apsilan-
kė nemažai žmonių, taigi projektas ir

VILIJA VAKARYTĖ

Dievo namai – bažnyčia – tai ne tik gražus savo
architektūra ar meno kūriniais pastatas.
Svarbiau yra žmonės, kurie atvyksta čia

garbinti Dievą – tai bažnyčios parapijiečiai, Dievo
vaikai, kurie sudaro tikinčiųjų bendruomenę. Ži-
noma, bažnyčios lauko ir vidaus  aplinka sukuria
šventišką nuotaiką, pakelia žmonių akis Dievo link
susimąstymui, maldai. Šį rugsėjį Brighton Parko
Švč. Mergelės Marijos Nekalto Prasidėjimo bažny-
čia, pastatyta lietuvių emigrantų pastangomis, ruo-
šiasi švęsti 100 metų jubiliejų. Tai labai graži, svar-
bi šventė! Bažnyčios klebonas, kun. Robert Coleman
kartu su specialiu parapijiečių komitetu jau uoliai
ruošiasi šiai šventei.  Ruošiasi ir parapijos chorai.
Svarbiausias choras –  tai ilgametis lietuvių choras,
kuriam vadovauja muzikas Algimantas Barniškis.
Daugiau kaip 10 metų jis dėstė Vilniaus Tallat-Kelp-
šos konservatorijoje, turi magistro laipsnį, mielai da-
lijasi su choristais dainavimo ir muzikos paslaptimis.
Visi atvyksta į repeticijas kaip į šventę!  

Senoji bažnyčia buvo pastatyta 1914 m., o nau-
joji – 1967 m. Statydami naują lietuvių bažnyčią, lie-
tuviai nepagailėjo investuoti į sielos ir dvasios na-
mus. Nepasiduodami ekonominiams sunkumams,
jie išleido milijonus dolerių! Švč. Mergelės Marijos
Nekalto Prasidėjimo bažnyčios parapijiečiai kvie-
čia visus apylinkių lietuvius paremti šią bažnyčią
savo atėjimu.  Melskimės, dalyvaukime šv. Mišiose,
remkime bažnyčią ne vien pinigais, bet ir savo bu-
vimu, kad vėliau nereikėtų dejuoti, jog per lietuvių
apsileidimą  nutrau kiamos lietuviškos šv. Mišios. Tai
mūsų tėvelių ir senelių sunkiai uždirbti centai, in-
vestuoti į lietuvių tautos ateitį.  Svarbu, kad jų pa-

Krikščioniškos tarnybos komisijos pirmi-
ninkė Elena Alkuvienė prie savo augalų.

Iš k.: Susanna Bubnelienė, Millie Grigaras, Rūta Baublys, Phyllis Zywicka, Doug Komer, Rita
Mitrienė, Vandutė Shottroff ir organizatorė Janina Udrienė.

Talkininkės laukia pirkėjų. Iš kairės: Česė Naumienė, Roma Radzevičienė, Vanda Raulic-
kie nė, Irena Orentienė, Marytė Andrijonytė, Ramunė Mikailienė ir Nijolė Brazienė.

Jonas Radas ir Vytenis Radzevičius įkai-
noja prekes. 

sėkmingas, ir pelningas! Surinkta 7,300
dol. pelno! Šie pinigai bus naudojami
parapijos atnaujinimo darbams.

Išpardavimo parapijoje ruoša tru-
 ko kelias dienas. Talkininkai pa rodė
pasiryžimą tarnauti bendram tikslui –
padėti  parapijai finansiškai, gražiai
bendradarbiavo tarpusavyje. 

Šeštadienį, birželio 7 d. pietų me -

tu Janina Udrienė padėkojo visiems už
paaukotus daiktus, talkininkams už vi-
sos savaitės darbą šiam projektui ir vi-
siems –  už visokeriopą pagalbą, kad ši
parapijos akcija būtų sėkminga! Pa-
storacinės tarybos pirmi nin kė Rasa
Karvelienė padėkos ženk lan įteikė šios
akcijos organizatorei Janinai Udrienei
dovanėlę.

stangos nenueitų veltui.  Norime padėkoti klebonui
kun. Robert Coleman, mielam lietuvių dvasios glo-
bėjui ir geram bažnyčios administratoriui. Jis pui-
kiai sprendžia parapijos finansines problemas (iš-
nuomavo buvusios lietuviškos mokyklos pastatą vals-
tybinei UNO mokyklai).  Nuoma yra didesnė už ti-

 kinčiųjų įnašus!  Šiuo metu, ruošiantis 100 metų ju-
biliejui, bažnyčia yra perdažoma. 

Kviečiame visus apsilankyti!

Vilija Vakarytė – Brighton Parko parapijos cho-
ro pirmininkė

Brighton Parko choro nariai ir bažnyčios klebonas dalyvavo naujo kunigo Jesus Martinez įšventinime. Iš kairės: Loreta
Kalec, klebonas kun. Robert Coleman, Ligita Barniškienė, Vilija Vakarytė, Viktoras Kelmelis ir kun. Armando Ramirez-
Ruiz.  A. Barniškio nuotr.
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Marijampolėje pagerbti šviesuoliai ir duris
atvėrė piligrimų namai

ALGIS VAŠKEVIČIUS

Marijampolėje surengtos tradicinės Miesto die-
nos. Šiemet jos skirtos Marijampolės vardo su-
grąžinimo miestui 25-mečiui. Magdeburgo

miesto teises Sūduvos sostinei karalius Stanislovas Au-
gustas Poniatovskis suteikė 1792 metais, tad minėtas ir
222-asis miesto gimtadienis.

Renginiai prasidėjo Marijampolės dailės galerijo-
je, kur surengta iškilių šio krašto menininkų darbų pa-
roda. Tai irgi tradicija – visus metus galerijoje darbus
eksponuoja tie, kurie šiemet mini jubiliejus. Tad pa-
rodos atidaryme buvo galima pasigrožėti Viktoro Viz-
girdos tapybos darbais (personalinė jo paroda prieš tai
veikė M. B. Stankūnienės menų galerijoje), kurio 110-
ąsias gimimo metines minime šiemet. Pristatant pa-
rodą, daug šiltų žodžių pasakyta ir apie kitą kraštietę,
jau daug metų Floridoje gyvenančią Rimgailę Jony-
naitę-Zotovienę, kuriai šiemet sukanka 90 metų. Pa-
rodoje galima pamatyti jos Marijampolei dovanotus dar-
bus.

Atidarymo metu dalyvavo šiemet 70-metį minintis
skulptorius, akvarelių meistras Algirdas Antanas Zo-
kaitis, taip pat pasveikintas Marijampolėje gyvenantis
Marijus Balčius, minintis 50 metų sukaktį. Jo įspūdingi
darbai puošia daugelio įstaigų, įmonių patalpas, daug
jų įsigiję ir privatūs asmenys. Kartu paminėtas ir
dailininkės Audronės Petrašiūnaitės 70-metis.

Apžiūrėję sukaktuvininkų darbus, renginio svečiai
rinkosi į greta esančią M. B. Stankūnienės galeriją, ku-
rioje naujausių savo darbų parodą parengė dabar Ma-
rijampolėje gyvenantys menininkai. Joje – daug ryškių
spalvų, įdomių rakursų, kai kurie žinomi miesto me-
nininkai atsiskleidė netikėtuose amplua. Ši paroda ma-
rijampoliečius ir miesto svečius džiugins visą mėnesį.

Kultūros centre pirmą kartą surengtos ypatingos
iškilmės – M. K. Čiurlionio fondas pagerbė pačius iš-
kiliausius Sūduvos krašto žmones dvasininkijos, kul-
tūros, švietimo srityje. Jiems buvo įteiktos įspūdingos
M. K. Čiurlionio menų mokyklos auklėtinių sukurtos
keramikinės taurės „Rex”, kuriose panaudoti M. K.
Čiurlionio paveikslų motyvai. Tokia tradicija – pagerbti
iškiliausius vieno ar kito krašto žmones gyvuoja nuo
2007 metų.

„Didieji darbai yra dažnai nematomi ir retai kam
girdimi, todėl M. K. Čiurlionio fondas ėmėsi tokios ini-
ciatyvos, norėdamas pagerbti šviesiausius tautos žmo-
nes. Kandidatus, paskelbus konkursą, siūlo savival-
dybės, bendruomenės, o M. K. Čiurlionio fondas ir no-
minuotos srities renginio bendraautoriai skiria no-
minaciją. Ši tradicija tapusi iniciatyva suartina žmo-
nes, leidžia visuomenei susipažinti su šviesiais ir ak-
tyviais jos nariais ir, svarbiausia, su jų darbais, nes Švie-
suolių darbai kalba už juos pačius”, – teigė fondo di-
rektorė Aistė Barauskienė.

„Rex” taurė Marijampolėje įteikta Vilkaviškio
vyskupui emeritui Juozui Žemaičiui, kuris jau 65-erius
metus tarnauja Dievui ir bažnyčiai. Pagerbimo metu
marijonų vienuolijai priklausantis vyskupas sakė,
kad šį apdovanojimą priima ne sau, o visai bažnyčiai. 

Kultūros srityje pagerbta renginių organizatorė ir
teatralė Ona Miliauskienė, daug metų vadovaujanti ša-
lia Marijampolės esančių Tautkaičių kaimo klojimo te-

atrui „Gegnė”, kuris nuolat buria entuziastus, čia
rengiami vis nauji vaidinimai, ruošiami projektai.
Atsiimdama garbingą apdovanojimą ji taip pat
sakė, kad be savo pagalbininkų nieko nebūtų pa-
siekusi.

Trečioji „Rex” taurė buvo įteikta Marijam-
polės trečiojo amžiaus universiteto įkūrėjai ir va-
dovei Onai Sakalauskienei. Trečiojo amžiaus uni-
versitete įvairias paskaitas lanko daugiau kaip 800
pensinio amžiaus sulaukusių žmonių. Jie moko-
si kalbų, bendrauja, keliauja ir išlieka aktyviais
visuomenės nariais. 

Marijampolės miesto dienų
metu Sūduvos sostinėje buvo ati-
daryti Palaimintojo Jurgio Ma-
tulaičio svečių namai „Domus
Beati”. Jie yra įsikūrę šalia šv.
Arkangelo Mykolo prokatedros
ir marijonų vienuolyno. Šių
namų atidarymas ypatingame
pastate, kuriame kažkada veikė
marijonų spaustuvė, viena di-
džiausių Lietuvoje marijonų bib-
lioteka, taip pat jaunuolynas yra
projekto „Jono Pauliaus II pi-
ligrimų kelio” dalis.

1750 m. Prienų seniūnijoje,
Starapolės miestelyje prie Šešu-
pės įsikūrė vienuolių marijonų
rezidencija. Oficialiai vienuoly-
nas įkurtas 1758 m. – marijonų
garbei ir jų įkurtas miestelis
buvo pavadintas „Marijampole”.
Kaip ir kiekviename vienuolyne,
jame  buvo biblioteka. Marijonų
veikimas buvo sustabdytas po
1863 m. sukilimo, jiems uždraus -
ta priimti naujus kandidatus.
Todėl iki XX amžiaus pradžios liko vienas kunigas,
o 1904 m. vienuolynas uždarytas. 

1910 m. palaimintasis arkivyskupas Jurgis Ma-
tulaitis slaptai su popiežiaus leidimu atkūrė vie-
nuoliją užsienyje. Po Pirmojo pasaulinio karo at-
gaivintas vienuolynas užsimojo sukaupti ir dide-
lę biblioteką. Buvęs bibliotekos branduolys pa-

Piligrimų namai laukia svečių. A. Vaškevičiaus nuotraukos

Marijampolės menininkų darbų paroda Kultūros centre. Marijampolės šviesuoliams įteiktos tokios taurės.

čiame vienuolyne buvo papildytas naujomis kny-
gomis, knygos perkamos antikvariatuose, jas do-
vanojo stojantieji į marijonus kunigai. 1927 m. bib-
liotekai ir spaustuvei pastatyti specialūs namai, ku-
riuose dabar ir įsikūrė piligrimų namai „Domus
Beati”. 

1932 m. biblioteka turėjo per 50,000 tomų, ja
buvo leidžiama naudotis mokslo reikalams. Tai
buvo trečioji pagal dydį biblioteka po Nacionalinės
ir Vytauto Didžiojo universiteto bibliotekų. 1940 m.
vienuolyną uždarius, biblioteka buvo išvežta į

Kauną, dalis perduota uni-
versitetui, dalis knygų su-
naikinta, išgrobstyta. Vie-
nuolyno archyvas dabar yra
saugomas Lietuvos centri-
niame valstybės archyve.

Marijonų spaustuvė iki
Antrojo pasaulinio karo taip
pat buvo gerai žinoma Lie-
tuvoje, čia buvo leidžiamos
knygos, dešimtys laikraščių.
Po karo šis namas buvo per-
statytas, nebeliko vieno aukš-
to, čia veikė įvairios organi-
zacijos. Dabar atnaujinta is-
torinė pastato išorė, čia
įrengta 16 kambarių piligri-
mams, kurie kasmet nuolat
atvyksta lankyti palaimin-
tojo vyskupo Jurgio Matu-
laičio gimtinę Lūginėje, esan-
čioje šalia Marijampolės, taip
pat jo kapą bazilikoje. 

Atnaujintame pastate
nebrangiai galės įsikurti iki
50 asmenų. Čia įrengti kam-
bariai šeimoms ir neįgalie-

siems, taip pat liftas pagyvenusiems žmonėms, erd-
vi 70 vietų salė. Yra ir valgomasis, kur galima pa-
sigaminti maistą, visai šalia – prieš kelerius me-
tus duris atvėręs arkivyskupo Jurgio Matulaičio
muziejus. Lankytojai kvie čiami dalyvauti edu-
kaciniuose žaidimuose, taip  pat  jie gali  užsisakyti
pa pildomas  paslaugas.

Tarp apdovanotųjų – ir Vilkaviškio vys-
kupas emeritas J. Žemaitis.
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LIETUVA IR PASAULIS

Parengė Vitalius Zaikauskas

Popiežius Pranciškus ekskomunikavo mafiją
Kalabrija, Italija (BNS) – Popie-

žius Pranciškus griežtai kritikavo or-
ganizuotą nusikalstamumą, viešėda-
mas Italijos regione, kuris yra vienos
grėsmingos grupuotės veiklos židi-
nys, skelbdamas visus mafijos narius
„ekskomunikuotais” nuo Katalikų
Bažnyčios.

Mafijos veikla „yra blogio šlovi-
nimas ir panieka bendrajam gėriui. Šis
blogis turi būti įveiktas ir išvarytas”,
– pontifikas sakė tikintiesiems netoli
miestelio, kuriame anksčiau šiais me-
tais vienas mažametis tapo gaujų karo
auka.

„Tie, kurie savo gyvenime eina
šiuo blogio keliu, kaip daro mafijos na-
riai, nėra bendrystėje su Dievu. Jie eks-
komunikuoti”, –  Pranciškus pareiškė
maldininkams.

Ekskomunikuotieji laikomi at-
skirtais nuo Bažnyčios ir negali į ją su-
grįžti, neišreiškę atgailos. Tikima, kad
po mirties jis pasmerkiami amžinoms
kančioms pragare.

77 metų pontifikas šią kalbą pa-
sakė baigdamas savo kelionę po teri-
toriją, kurią kontroliuoja įtakinga nu-
sikalstama grupuotė „Ndrangheta”.
Ten Šventasis Tėvas guodė trimečio
Coco Campolongo, kuris buvo nušau-
tas sausį per numanomą mafijos iš-
puolį dėl pinigų, artimuosius.

Pranciškus lankėsi Kalabrijos re-
gione, nors baimintasi, kad toks vizi-
tas gali provokuoti vietos nusikalsta-
mo pasaulio veikėjus.

„Nuolat už jį meldžiuosi. Nepasi-
duokite nevilčiai”, – Pranciškus sakė
per apsilankymą Kastrovilario kalėji-
me, kur keli Coco šeimos nariai atlie-
ka bausmę už nusikaltimus, susijusius
su narkotikais.

Jis prašė perduoti šią žinią maža-
mečio motinai, kuri taip pat buvo ka-
lėjime tuo metu, kai jos sūnelis buvo
nužudytas, o dabar yra laikoma namų
arešte.

Coco buvo nušautas į galvą kartu
su savo seneliu ir jo bendrininku ma-
rokiečiu, kai šios šeimos nariai ne-
grąžino mafijai skolos už narkotikus.

Kai mažamečio palaikai buvo ras-
ti prisegti diržais kėdutėje sudeginta-
me automobilyje, tas incidentas sukė-
lė didelį atgarsį visoje Italijoje – kaip
ir kito trejų metų vaiko nužudymas
kaimyniniame Apulijos regione, pra-
ėjus vos dviem mėnesiams.

Per savo kelionę į antrąjį skur-
džiausią Italijos pietinį regioną po-
piežius siekė ne vien priminti apie nu-
žudytus vaikus, bet ir atkreipti dėme-
sį į problemas, su kuriomis susiduria
jaunuoliai, mėginantys ištrūkti iš tur-
tingos „Ndrangheta” gniaužtų. 

Sankcijas Luhansko ir Donecko pareigūnams

Washingtonas (ELTA) – JAV
įtraukė septynių nepriklausomybę pa-
skelbusių Donecko ir Luhansko „res-
publikų” pareigūnų pavardes į asme-
nų sąrašą, kuriems įšaldytos bankų
sąskaitos ir uždrausta atvykti į šalį,
praneša JAV finansų ministerija.

Tarp į sąrašą įtrauktų asmenų
yra Donecko „liaudies respublikos”
karinių grupuočių vadas Igoris Gir-
kinas, separatistų „vicepremjeras”
Andrejus Purginas, Aukščiausiosios ta-
rybos pirmininkas Denisas Pušilinas,
buvęs Slovjansko „liaudies meras”
Viačeslavas Ponomariovas ir Luhans-

ko „liaudies respublikos” vadovas Va-
lerijus Bolotovas.

Anksčiau JAV paskelbė sankcijas
keliems Rusijos pareigūnams, susiju-
siems su Ukrainos Krymo pusiasalio
aneksija.

Vadinamosios Luhansko ir Do-
necko liaudies respublikos nepriklau-
somybę paskelbė po gegužės 11 dieną
įvykusio referendumo dėl prisijungimo
prie Rusijos. Vakarai atsisako pripa-
žinti jų sprendimą, Kijevas pradėjo spe-
cialią operaciją prieš prorusiškai nu-
siteikusius separatistus Rytų Ukrai-
noje. 

Palankiausiai vertinamų veikėjų sąrašas nesikeičia

V. Putinas pareiškė, kad paliaubos būtinos 

Maskva („Draugo” info) – Rusijos
prezidentas Vladimiras Putinas sakė
telefonu Vokietijos kanclerei Angela
Merkel ir Prancūzijos prezidentui
Francois Hollande, kad į Ukrainos tai-
kos planą turėtų būti įtrauktas punk-
tas dėl de facto paliaubų, sakoma Krem-
liaus pranešime.

„V. Putinas remia (Ukrainos pre-
zidento) Petro Porošenkos sprendimą
įgyvendinti taikos planą, – rašoma
pranešime apie V. Putino pokalbį su
Prancūzijos ir Vokietijos vadovais.
Pabrėžiama, kad Ukrainos vadovo ke-

tinimus reikėtų paremti realiomis pa-
liaubomis”.

Pagal P. Porošenkos taikos planą
ukrainiečių saugumo pajėgų septy-
nių dienų ugnies nutraukimas prasi-
dėjo birželio 20 dieną, tačiau mūšiai
Rytų Ukrainoje tęsiasi visą savaitgalį. 

Nepaisant šio V. Putino pasisaky-
mo, Rusija pasienyje su Ukraina kau-
pia tankus, ant kurių matyti ukrai-
nietiški ženklai. Šie tankai ir kariai
gali būti pasitelkti provokacijoms Uk-
rainoje ar pačioje Rusijoje. 

Vilnius (ELTA) – Palankiausiai
vertinamų veikėjų sąrašo viršūnėje
birželį išlieka Prezidentė ir premjeras.
Prezidentę Dalią Grybauskaitę palan-
kiai vertina 66,5 proc., premjerą Al-
girdą Butkevičių – 60,2 proc. respon-
dentų. Tai rodo skelbiami ,,Lietuvos ry-
toĺ užsakymu ,,Vilmorus” birželio 6–15
dienomis atliktos nuomonės apklausos
rezultatai. 

Prezidentės populiarumas nuo ba-
landį vykdytos apklausos išaugo net 7,7
proc., tuo tarpu ministrą pirmininką
birželį palankiai vertino tik 1,4 proc.
daugiau apklaustųjų nei prieš du mė-
nesius.

Trečiasis palankiai vertinamų vei-
kėjų gretose – aplinkos ministras Va-
lentinas Mazuronis. Jam palankūs net
52,0 proc. respondentų. Palankiai žmo-
nės vertina ir Liberalų sąjūdžio vado-
vą Eligijų Masiulį (41,7 proc.) bei „tvar-
kietį” Rolandą Paksą (40,4 proc.). 

Paskutiniai palankiausiai verti-
namų veikėjų sąraše – į Europos Par-
lamentą sparnus pakėlęs Lietuvos len-

kų rinkimų akcijos pirmininkas
(LLRA) Valdemaras Tomaševskis ir
ūkio ministras Evaldas Gustas – ati-
tinkamai 8,5 ir 6,7 proc. apklausos da-
lyvių balsų.

Nepalankiausiai gyventojai ver-
tino LLRA pirmininką V. Tomaševskį
(62,9 proc.), opozicijos lyderį Andrių
Kubilių (59,7 proc.) ir Seimo pirmi-
ninkę ,,darbietę” Loretą Graužinienę
(51,7 proc.).

Partijų rikiuotėje pirmoji – so-
cialdemokratų partija, kurią palaiko
22,5 proc. Lietuvos piliečių. 

Gerokai nuo jų atsilikę antri žen-
gia „tvarkiečiai”. Jei rinkimai vyktų šį
savaitgalį, už partiją Tvarka ir teisin-
gumas balsuotų 14,5 proc. rinkėjų.
Treti – Tėvynės sąjunga-Lietuvos
krikščionys demokratai (10,3 proc.),
ketvirti ir penkti rikiuotėje – Darbo
partija (7,6 proc.) ir Liberalų sąjūdis
(7,5 proc.). 

Tarp tų, kuo gyventojai labiausiai
nepasitiki – partijos, Seimas, Vyriau-
sybė ir teismai. 

Pozicija dėl referendumo nesikeičia – boikotuoti

Kaunas (ELTA) – Tėvynės sąjun-
ga-Lietuvos krikščionys demokratai
(TS-LKD) nekeičia savo pozicijos dėl
birželio 29 dienos
referendumo ir
ragina žmones
tiesiog nedaly-
vauti šiame refe-
rendume.

„Mūsų argu-
mentai ne vieną
kartą jau buvo iš-
sakyti šiuo klau-
simu. Šis referen-
dumas yra žalin-
gas Lietuvos vals-
tybei, griaunan-
tis įsipareigoji-
mus Europos Są-
jungai (...)”,– sakė
Andrius Kubilius.

Kalbėdamas apie dar vieną ak-
tualų klausimą – tiesioginius mero
rinkimus, A. Kubilius teigė, jog tokia

rinkimų sistema turi pliusų ir minusų,
tačiau mano, kad neverta daug ginčy-
tis – jų reikia ar ne, o labiau susikon-

centruoti į tai,
kad realiai tokie
rinkimai gali
vykti jau šiemet.

„ Į s t a t y m o
projektas, kuriuo
siekiama įteisin-
ti tiesioginius
mero rinkimus,
gali būti priim-
tas Seime jau ne-
trukus. Daug gin-
čytis dėl to, rei-
kia ar nereikia
tokių rinkimų,
neverta. Dabar
daug svarbiau
projektuoti veik-

lą, jei tokie rinkimai visgi vyks, ir kaip
mes veiksime rinkimuose”, – mano A.
Kubilius. 

Premjerai pasirašė susitarimą dėl „Rail Baltica”

Talinas (Vyriausybės praneši-
mas) – Taline viešintis ministras pir-
mininkas Algirdas Butkevičius su Lat-
vijos premjere Laimdota Straujuma ir
Estijos Vyriausybės vadovu Taavi Roi-
vas pasirašė bendrą pareiškimą dėl
projekto „Rail Baltica”.

Pareiškime patvirtinama, jog svar-
bu įgyvendinti „Rail Baltica” projektą
kaip šiuolaikiškos dvigubos 1435 mm
pločio vėžės elektrinių traukinių lini-
ją su didžiausiu numatytu 240 km/h
greičiu atkarpoje Talinas–Parnu–
Ryga–Panevėžys–Kaunas bei iki Lie-
tuvos–Lenkijos sienos, ir išreiškiama
parama tam, kad į maršrutą būtų
įtraukta atkarpa Vilnius–Kaunas.

Pasak Lietuvos, Latvijos ir Estijos
vyriausybių vadovų, plėtojant regio-
ninį dialogą, rengiantis ir įgyvendi-
nant „Rail Baltica” projektą, buvo itin
svarbi nuolatinė Europos Komisijos
(EK) parama. „Rail Baltica” projektas,
kaip dalis transeuropinio transporto

tinklo, yra ypač svarbus stiprinant
socialinę, ekonominę ir teritorinę Eu-
ropos Sąjungos sanglaudą ir vystant
bendrą Europos transporto erdvę.

Taline vykusiame Baltijos šalių
ministrų pirmininkų susitikime Lie-
tuvos premjeras taip pat pakvietė Lat-
vijos ir Estijos vyriausybių vadovus į
Klaipėdos suskystintųjų gamtinių dujų
(SGD) terminalo atidarymą šių metų
spalį. „Tai bus istorinė diena švenčiant
naujai pastatyto SGD laivo-saugyklos
„Independence” atvykimą į Klaipėdos
uostą”, – sakė ministras pirmininkas
A. Butkevičius.

Estijos sostinėje A. Butkevičius, L.
Straujuma ir T. Roivas taip pat susiti-
ko su EK pirmininku Jose Manuel
Barroso, su kuriuo aptarė Europos
Sąjungos struktūrinių fondų partne-
rystės sutartis, regioninius energetikos
projektus ir su saugumu susijusius
klausimus.  

EPA-ELTA nuotr
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ŠVENTADIENIS DATOS ir SUKAKT YS

Ketvirta birželio savaitė
Birželio 23d.

Tarptautinė olimpinė diena.

Lietuvoje  minima Birželio sukilimo diena.

– 1894 m. įkurtas Tarptautinis olimpinis
komitetas.

– 1996 m. mirė Norbertas Vėlius, lietuvių
etnografas ir religijotyrininkas, dirbo VDU
(gimė 1938 m.).

Birželio 24 d.

Lietuva – Joninės (Rasos)

– 1170 m. gimė Dominykas, dominiko-
nų ordino įkūrėjas, pamokslininkas. Nuo 1234
m. šventasis, šventė – rugpjūčio 8 d. (mirė 1221
m.).

– 1542 m. gimė šv. Kryžiaus Jonas, ka-
talikų šventasis, rašytojas ir poetas, mistikas,
karmelitų ordino reformatorius, Bažnyčios
mokytojas (mirė 1591 m.).

– 1617 m. gimė Kazimieras Kojelavičius-
Vijūkas, SJ, Lietuvos kunigas, literatas (mirė
1674 m.).

– 1812 m. Napoleono armija ties Kaunu
persikėlė per Nemuną.

Birželio 25 d.

Kroatijoje, Slovėnijoje – Valstybės diena.

– 1852 m. gimė Antoni Gaudí i Cornet,
ispanų architektas. Garsiausi darbai: Sagrada
Familia, Casa Milà, Casa Batlló (mirė 1926
m.).

– 1892 m. mirė Jonas Čerskis, lietuvių ba-
jorų kilmės keliautojas ir atradėjas, geolo-
gas, speleologas, paleontologas ir geografas,
tyrinėjęs Sibirą (gimė 1845 m.).

– 1905 m. atrastas didžiausias pasauly-
je deimantas – Kulinano deimantas (Cullinan
diamond). Deimantas yra grynuolių klasės mi-

neralas, jo cheminė sudėtis – kristalinė anglies
modifikacija. Pavadinimas kilęs iš graikiško žo-
džio gr. adamas – nenugalimasis. Deimantas ne
tik labai kietas, bet taip pat ir labai trapus. Su-
smulkinti deimantų  milteliai naudojami bran-
g akmeniams ir patiems deimantams šlifuoti.
Tam tikru būdu nušlifuoti, visiškai skaidrūs dei-
mantai vadinami briliantais. Didžioji randa-
mų deimantų dalis sunaudojama pramonės tiks-
lams: kietoms uolienoms gręžti, stiklams rėžti,
šlifuoti. Deimantų reikšmė liaudies ūkyje labai
didelė, pvz., naudojant deimantinius antga-
lius naftos gręžiniams gręžti, proceso greitis
padidėja 20 – 30 kartų. Deimantai atsparūs rūgš-
tims ir šarmams. Kaitinami ore, sudega ir virs-
ta pelenais; kaitinami be oro virsta grafitu. Vei-
kiamas saulės šviesos, ultravioletinių ar saulės
spindulių, švyti žydrai, žalsvai ar gelsvai. 

– 1941 m. Rainių tragedijos diena.

1991m. Kroatija ir Slovėnija paskelbė ne-
priklausomybę nuo Jugoslavijos.

– 1993 m. Lietuvoje į apyvartą išleistas
piniginis vienetas litas ir jo šimtoji dalis  – cen-
tas, pakeitęs iki tol apyvartoje buvusius vadi-
namuosius „talonus“ – „vagnorkes“ .

Birželio 26 d.

Tarptautinė kovos su narkomanija diena.
Tarptautinė diena prievartos aukoms paremti.

– 1730 m. gimė Charles Messier, pran-
cūzų astronomas, pirmojo ūkų ir žvaigždžių

spiečių katalogo autorius (mirė 1817 m.). 
– 1794 m. įvyko Fleurus mūšis, svarbus

mūšis, kuriame buvo panaudota oro žvalgy-
ba.

– 1819 m. vokiečių baronas Karl von Drais
užpatentavo dviratį.

– 1915 m. gimė Edmundas Arbas-Arba-
čiauskas, Lietuvos architektas, dailininkas (m.
2004 m.).

– 1945 m. pasirašyta Jungtinių Tautų
chartija.

– 1975 m. mirė Josemaría Escrivá de Ba-
laguer, katalikų kunigas, Opus Dei prelatūros
įkūrėjas, 2002 metais spalio 6 d. paskelbtas
šventuoju (gimė 1902 m.).

Birželio 27 d.

Pasaulinė pabėgėlių diena.

– 1844 m. mirė Joseph Smith, religinis
vadovas ir mormonų judėjimo įkūrėjas (gimė
1805 m.).

– 1941 m. gimė Leonardo Vitale, Sicilijos
mafijos narys, pirmasis Sicilijos mafijos istori-
joje tapo policijos informatoriumi ir liudinin-
ku (mirė 1984 m.).

– 1943 m. Aloyzas Každailis, Lietuvos is-
torikas, muziejininkas, heraldikos specialistas,
tyrėjas, dabartinio „oficialaus“ Lietuvos vals-
tybės herbo autorius, sukūręs ir atkūręs dau-
gumos Lietuvos miestų ir miestelių herbus.

– 1967 m. Londono rajone Enfield įreng-
tas pirmasis bankomatas.

– 1992 m. įvyko Vyriausiojo Lietuvos iš-
laisvinimo komiteto (VLIK) Tarybos baigiamasis
posėdis, kuriame nuspręsta nutraukti orga-
nizacijos veiklą.

Birželio 28 d.

– 1812 m. Napoleono kariuomenė už-
ėmė Vilnių. Pats Napoleonas apsistojo Vilniaus
generalgubernatoriaus rūmuose (dab. Prezi-
dentūra).

– 1863 m. Vilniuje, Lukiškių aikštėje, vie-
šai pakartas sukilėlių vadas Zigmantas Sie-
rakauskas. 

– 1820 m. įrodyta, kad pomidorų vaisiai
nėra nuodingi. 

– 1859 m. Anglijoje įvyko pirmoji pa-
saulyje šunų paroda.

– 1902 m.  JAV iš Prancūzijos kompani-
jos už 40 mln. dolerių įsigijo teisę kasti Pana-
mos kanalą.

– 1932 m. mirė Maironis, kunigas, pro-
fesorius; XIX ir XX a. lietuvių romantizmo
poetas (gimė 1862 m.).

– 1988 m. Vincentas Sladkevičius Romoje
įvestas į kardinolų kolegiją.

Birželio 29 d.

Katalikų šalys – Šv. Petro ir Povilo diena.

Lietuvos pasieniečių diena.

– 1440 m. Lietuvos didikai be Lenkijos pri-
tarimo Lietuvos didžiuoju kunigaikščiu pa-
skelbė 13-kos metų Kazimierą Jogailaitį.

– 1668 m. padėtas kertinis akmuo Pet-
ro ir Povilo bažnyčios statybai Vilniuje.

– 1900 m. gimė Antoine de Saint Exu-
pery, prancūzų pilotas ir rašytojas, labiausiai
pasaulyje išgarsėjęs alegorine pasaka vai-
kams „Mažasis Princas”. Mirties priežastis ir tiks-
li data nežinoma lig šiol. 

Dr. Paul Mileris, gyvenantis Omaha, NE, kartu su metinės
„Draugo” prenumeratos mokesčiu atsiuntė 50 dol. Jūsų dėka lietuviš-
kas žodis skambės tarp mūsų. Labai ačiū.

Elena Lapėnas, gyvenanti Oak Forest, IL, dar metams užsisakė
„Draugą”  ir paaukojo 50 dol. Esame labai dėkingi už paramą.

JAV LB East Chicago, IN apylinkės valdyba atsiuntė 50 dol.
„Draugo” leidybos išlaidoms sumažinti. Laiškutyje dėkoja už bendra-
dar biavimą ir linki sėkmės.  Nuoširdus Jums ačiū už paramą.

Dievo kūno ir kraujo šventė
RENATA ŽIŪKAITĖ

Sekmadienį krikščioniškų miestų gatves papuoš spalvingos Dievo kūno
ir kraujo eisenos. Nereligingam žmogui sunku suvokti, ką reiškia ši „te-
atralizuota” eisena – gėlės, baltai apsirengusios mergaitės, galybė ku-

nigų ir tikinčiųjų pasauliečių su savo parapijos vėliavomis ir kita atributika...
Dar sunkiau suvokti, kad ši eisena yra skirta pagarbinti Jėzų Kristų, pa-

sislėpusį mažame ostijos gabalėlyje ir vyno lašelyje. Ši šventė gimė XIII a. sie-
kiant sustiprinti krikščionių tikėjimą Kristaus realiu, tikrovišku buvimu Eu-
charistijoje. Per šią šventę šv. Sakramentas yra išnešamas į viešą erdvę  ir, kaip
regimas Dievo meilės  ženklas, yra prieinamas net ir tiems, kurie į Bažnyčią
įžengti nebedrįsta.  

Žmogiškas protas nesutalpina šios Dievo Meilės beprotybės. Dievas su-
traukia save mažame ostijos gabalėlyje – tai tikrai viršija proto ribas ir gali
būti priimama tik tikėjimu. 

Pats Jėzus Kristus per Paskutinę Vakarienę švęsdamas žydų Velykas- Pa-
schą įsteigė šį šventą Sakramentą, save palikdamas duonos pavidale iki Pa-
saulio pabaigos. 

Dievo kūno jėgą jautė lietuviai kankiniai Sibiro sniegynuose, kai kažkas
slapta baltoje skepetoje perduodavo šventą ostiją. Šis maistas leido nepalūž-
ti baisaus genocido mėsmalėje. Kun. V. Jalinskas liudija kaip lageryje slap-
ta, nematant kareiviams, švęsdavo šv. Mišias ant kito kunigo utėlėtos krūti-
nės. Koks tikras, koks stiprus tada buvo Kristaus atėjimas. Kun. Juozas Zdebs-
kis taip pat savo dienoraštyje mini savo skausmingą ilgesį Kristaus kūno, kai
neturėjo jokios galimybės aukoti šv. Mišių. Ir koks buvo džiaugsmas, kai per
šv. Kalėdas jis gavo duonos, iš razinų išsispaudė vyno ir galėjo atnašauti Kris-
tų. 

F. Dostojevskis „Broliuose Karamazovuose“ rašė, kad štai tūkstančiai žmo-
nių yra sugundomi duona, dėl duonos jie parduoda savo laisvę, yra pasiruo-
šę lenkti savo nugarą bet kam. Kristus atėjo duoti Amžinosios Duonos, tačiau
tiek mažai juo sekančių. Jis atėjo duoti tikrosios laisvės, tačiau žmonės pa-
sirenka gyvenimą vergystėje verčiau įsikibę į praeinantį maistą. 

Jono evangelijoje Jėzus sako: ,,Aš esu Gyvybės Duona,  nuo manęs atsi-
skyrę, neturėsite savyje gyvybės”. Dievo Kūno ir Kraujo šventė kviečia įsi-
žiū rėti į mažą ostijos gabalėlį, pajausti ten Kristaus buvimą. Per šv. Mišias priė-
mus Kristų ostijoje, skirti Jam laiko, dėkoti, kalbėtis kaip su Draugu. Juk pats
Dievas nužengia į sielą, o dažnai yra apleidžiamas šaltų ir užkietėjusių šir-
džių. Kai kuriose bažnyčiose net atsirado įprotis priimti Komuniją jau daug
metų nebuvus išpažinties. Tai labai stiprus Kristaus paniekinimas ir įžeidi-
mas. Juk niekada nekviečiamas svečias į purvinus ir apleistus namus. Pra-
voslavai net gi ragina atlikti išpažintį mažiausiai kas savaitę ir tik tada ar-
tintis prie Dievo stalo. Apaštalas Paulius savo laiške rašo: „Kas nevertai  pri-
ima Kristaus Kūną  ir kraują, užsitraukia sau pasmerkimą”. 

Labiausiai meilės Eucharistijai mus moko vaikai. Prieš 10 metų vieno-
je Vilniaus ligoninių sutikau mažą šešerių metų berniuką Gabrielių, sergantį
sunkia kraujo vėžio forma. Nors būdamas toks mažas jau buvo brandus kaip
senolis, aiškiai jautė, kad mirs ir stipriai, labai stipriai glaudėsi prie Dievo.
Kai kunigai nešė Jam Kristų ostijoje, jo akytės spindėjo neišpasakytu
džiaugsmu. Ir priimdavo Kristų su tokia didele Meile, kokia gali mylėti tik vai-
kas, pažinęs savo Dievą. Nors berniuką greitai įveikė liga, tačiau mums liko
ryškus nesumeluotas jo liudijimas – Dievas tikrai pasilieka su mumis duo-
noje ir ateina į mūsų širdis mus gydyti ir stiprinti. 

Dar vienas pasakojimas yra apie mažą Kinijos mergaitę Li. Tamsaus ko-
munizmo laikais žmonės buvo persekiojami dėl religijos. Viename kaime visi
gyventojai buvo areštuoti, bažnyčios tabernakulis sunaikintas, o ostijos iš-
bertos ant žemės. Kareiviai šaipėsi: Jeigu Kristus tikrai būtų ostijose, jis ne-
leistų, kad jį taip išniekintų. Buvo uždrausta artintis prie bažnyčios, nepa-
isančių draudimo laukė mirtis. Maža mergaitė Li neseniai buvo priėmusi Pir-
mąją Komuniją. Ji ateidavo į šv. Mišias kas dieną ir susitikdavo su Jėzumi.
Dabar ji slapta lankydavosi suniokotoje bažnyčioje ir kasdien nuo žemės pa-
imdavo po vieną ostiją. Paskutinį kartą Li besiartinant prie altoriaus pasigirdo
šūvis ir kraupus juokas. Mergaitė tampoma konvulsijų dar sugebėjo priim-
ti Kristaus kūną. Ji nepabijojo mirties iš meilės Jėzui. 

Broliai ortodoksai turi labai gražią maldą prieš Komunijos priėmimą, ku-
rią galime kalbėti ir mes:

„Jėzau, aš tikiu Tavo realiu buvimu duonos ir vyno pavidaluose. Pada-
ryk mane vertu dalyvauti Tavo paslaptyje, neleisk man niekada Tavęs išduoti
kaip Judui savo pabučiavimu, bet kaip latrui leisk man išpažinti: ‘Prisimink
mane, Viešpatie, savo Karalystėje. Tegu šis Komunijos priėmimas netampa
man pasmerkimu, bet tebūna vaistas mano sielai ir kūnui’”.
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VIDAS J. nEMICKAS, M.D.
KARDIOLOGAS – ŠIRDIES  LIGOS

7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652

Kab. tel. 773–471–3300

ŠirDieS ir KrAUjAGYSliŲ liGOS

ViDAUS liGOS 

AKiŲ liGOS

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

Joliet, IL 60435
Tel. 815–741–3220

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

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

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

Lietuviams sutvarkys dantis už prieinamą kainą 
Susitarimui kalbėti angliškai arba lietuviškai

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

Chicago, IL
Tel. 708–422–8260 

DAntŲ GYDYtOjAi

DR. RENATA VARIAKOJYTĖ
SKAUSMO GYDYMO SPECIALISTė

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

Nugaros, kaklo, galvos, sąnarių bei kitų
skausmų gydymas

SKAUSMO GYDYMAS

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

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

Chicago, IL 60638
Tel. 773–229–9965

Valandos susitarus

DR. JOVITA KERELIS
DR. DAIVA BIDVA
DANTŲ GYDYTOJA

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

Tel. 708–598–8101

KARKLO DIEGAS
lietuvių pasaulio istorija

EGIDIJUS ALEKSANDRAVIČIUS

119

Prasidėjo Lietuvos nelaisvės ir
naujos poetų ir karių emigraci-
jos pusamžis, pasižymėjęs iki

tol neregėtais lietuvių diasporos kūry-
biškumo ir organizacinės energijos
proveržiais. Jis priminė dažniausia jau
užmirštus politinių Lietuvos emi grantų
nuotykius XIX a. viduryje. Tačiau jaut-
resnė atmintis suvokė simbolines pa-
raleles. Kartu su karo pabėgėlių banga
Vakaruose atsidūręs žymusis kultū-
ros istorikas ir politikas Mykolas Bir-
žiška rašė jau suspėjusiam Amerikoje
įsikurti Vincui Krėvei-Mickevičiui,
kad prasidėjo ilgas tremties laikas, o
jiems yra lemta darsyk istorijoje būti
tuo, kuo lenkams buvo XIX a. vidurio di-
džioji emigracija. Tai reiškė sąmonin-
gą prisiėmimą atsakomybės už pa-
vergtos tautos likimą. Tai priminė poe-
tų ir karių emigracijos vadams, kad jų
misija yra palaikyti tokią lietuvių tau-
tos atmintį ir tapatybę, kokiai sąlygų
gimtajame krašte jau nebėra. Iš čia
kilo didžiulis naujosios diasporos ak-
tyvumas, kūrybiškumas ir patriotiz-
mas.

Turi būti išskirtas dar vienas pra-
sidėjusios epochos bruožas, kuris daro
įtakos šiandienos istoriniam pasakoji-
mui. Kadangi politinės emigracijos po
II pasau linio karo intelektinės jėgos ir
refleksijos geba buvo labai didelė, tai
lėmė san tykinai gausią literatūrą: po-
kario emigraciją apšviečiančios groži-
nės literatūros blyksės, solidūs me-
muarai, filosofinė eseistika, mokslinės
studijos, sėkmingi biografistikos pa-
vyzdžiai ir bendri istorijos pasakojimai
yra išskirtinai gausūs. Tai istoriogra-
finiu požiūriu visiškai skirtinga epocha
palyginti su ankstesniais laikais ir su
pačiu naujausiu mūsų emigracijos per-
iodu. Tai iš tiesų buvo unikali lietuvių
tautos istorinio kelio dalis, pasižymėjusi
begaliniu kūrybiniu aktyvumu, sąmo-
ningumu, labai kokybiškais galvoji-
mais ir gerai organizuotu visuomeniniu
gyvenimu. Būtent šiai išeivių genera-
cijai teko misija sukurti aukščiausios
bran dos diasporą, išvysčiusią ir glo-
balią saviorganizaciją, nuoseklią poli-
tinę tėvynės išsivadavimo programą,
daugialypį įsipareigojimą būsimos ne-
priklausomos Lie tuvos ateičiai.

Po 1990 metų prasidėjo sistemi-
niai antisovietinės rezistencijos istori-
jos tyrimai, atsiskleidė sovietų represijų
mastai ir buvo plačiai aprašyti lietuvių
tremties į Sibirą keliai. Kintančią ne-
priklausomos Lietuvos visuomenę pa-
siekė ir gausi išeivijos lite ratūra. Gal-
būt vėlavo tik gebėjimas suvokti abu –
deportacijų ir DP klajonių – pro cesus
vientiso ir kontrastingo lietuvių pa-
saulio horizontuose. Lietuvių atsiradi-
mas pokario Čikagoje arba Sibiro tai-
goje buvo labai skirtingi dalykai, tačiau
tai neturi trukdyti lietuvių pasaulio pa-
sakojime atspindėti ir vienų, ir kitų li-
kimus.

1. DP keliai: karo pabėgėliai
virsta emigrantais

1944 metų spalio mėnesio naktis.
Nesibaigiantis bombų ir artilerijos
sviedinių griaustinis. Žemaitijoje už-
sitęsę mūšiai tarp beatodairiškai puo-
lančios sovietų armijos ir savo pasie-
nius ginančių vokiečių lietuvių ūki-
ninkams kelia siaubą matant ir vienus,
ir kitus. Ūkininkų kiemai eina iš ran-
kų į rankas. Paskutinieji pasimetę lie-
tuvių vežimai vos juda bombarduoja-
mais vieškeliais. Net šviesiausios gal-
vos negali vienareikšmiškai atsakyti:
likti ar bėgti, kur bėgti ir kas arti-
miausiomis dienomis laukia? Istorikė
Vanda Daugirdaitė-Sruogienė taip pri-
simins kankinančias nuotaikas:

Apsistojome pas nepažįstamą ūki-
ninką. Šaltai priėmė – buvome pade-
gėliai, benamiai. Žinojau netoli buvus
prosenelio Daugirdo pagrindinį dvarą
Antanavą. Ten jau senai šeimininkavo
svetimi žmonės. Nėra kur pagalbos ieš-
koti... Po klaikios nakties svetimame kie-
me tėvas apsižiūrėjo, kad pametęs vie-
ną batą... Nervingas jo ieškojimas tarp
paskubomis suverstų daiktų vežime
ypač sukrėtė... Staiga tapome visiškais
ubagais... Padėties beviltiškumas vi-
siškai sukaustė jausmus, ir tik noras iš-
trūkti iš užliejančios naikinimo inva-
zijos pasidarė varikliu – bėgti nuo jos
kur akys veda...357

Pirmosios sovietų okupacijos pa-
tyrimas ir 1941-ųjų birželio tremtys,
visiškas žmogaus teisių ignoravimas ir
žudynės, išmoningai išgarsintos kitų
okupantų – nacių propagandistų po to,
kai sovietai buvo jų armijos išstumti iš
Lietuvos, ne išvengiamai didino paniką.
Bėgti kur akys mato. Bet bėgti buvo ga-
lima tik vie na kryptimi – kartu su pa-
sitraukiančiais vokiečiais. Karštligiškai
buvo daromi sprendimai. Pasimesdavo
vaikai, atsiskirdavo seni tėvai, pasiry-
žę sutikti lemtį savo gimtojoje žemėje.

Istorikai turi pripažinti, kad pabė-
gėlius apėmusi panika nebuvo be pa-
grindo. Sovietų vykdomos represijos
buvo tokios, kokias pranašavo. Bet dėl
to pasirinki mai nebuvo lengvesni:

Pasiekę Laižuvą sustojome prie
klebonijos, tikėdamiesi ten gauti žinių
ir patari mų. Tačiau jau ir iš ten kuni-
gai bėgo, kraustėsi į vežimus. Bolševi-
kai čia pat. Tėvas griežtai atsisakė to-
liau vykti. „pasiliksiu miške su savo
žmonėmis”, – pasakė (...) Atsisveikin-
dama su tėvu negalėjau sulaikyti aša-
rų... „Tu verki... Daugiau nepasi maty-
sim...” (...) Mūsų širdys suspaustos, ty-
lėjome. Raminau save, kad atsidūrusios
Vokietijoje, pasieksim Balį (rašytojas
Balys Sruoga nacių buvo uždarytas
Štuthofo koncentracijos stovykloje – E.
A.), sulauksime išeinant iš lagerio, pa-
dėsime jam... Karas baigiasi, greitai grį-
 šime...358

Istorikės plunksna liudija puose-
lėtas ir pražuvusias viltis. Paliktas Lie-
tuvoje tė vas netrukus mirė. Karo ver-
petai koncentracijos stovykloje ištvėrusį

Balį Sruogą sugrąžino atgal į okupuo-
tą Lietuvą. Likimo keliai prasilenkė.
Gyvenimai taip pat. Nors kiekvienas iš-
siskyrimas ir kiekviena mirtis yra vi-
siškai asmeninė, individuali, tačiau
dešimtys tūkstančių kartų visa tai pa-
sikartojo lietuvių pabėgėlių vežimuo se,
bombarduojamų traukinių ir skandi-

namų laivų kamšalynėje. Senasis pa-
saulis griuvo, o ateities kontūrai kėlė ne-
viltį. Tokia buvo lietuvių emigrantų da-
lia. Pasitraukimo į Vokietiją mastus
lėmė daugelis aplinkybių. Daugiau ar
mažiau lietuviai jau nutuokė, kuo gra-
so sovietų valdžia. Tačiau buvo visiškai
neaišku, kas laukia agoniją išgyve-
nančiose nacių tvirtovėse. Pabėgti nuo
rusų – tai tik viena medalio pusė. Ta-
čiau, kas laukia tos erdvės, į kurią
siaubo apimtos virtinės pabėgėlių trau-
kėsi. Akylas Lietuvos armijos kari-
ninkas Justinas Juozas Mašiotas ku-
riam laikui prabėgus prisimins bėgimą
iš Lietuvos ir savas dvejones:

Išvažiuodami iš Marienburgo už-
baigėme vieną mūsų vargo etapą.
Praeitis mums buvo žinoma ir prisi-
minus atrodė, kad ji nebuvo taip bloga.
Buvome pasi ruošę daug didesniems
blogumams. Dar išvažiuojant iš Lie-
tuvos visi buvo įsitikinę, kad Vokietijoje
bus tikras badas. Tik šita mintis, o ne
kas kitas, sulaikė daug tūks tančių lie-
tuvių nuo pabėgimo. Agitacinį darbą
atliko vokiečių laikais leidžiami slap-
ti laikraščiai. Jie, kaip susitarę sakę,
kad geriau likti vietoje staigia mirtimi,
negu pabėgti į Vokietiją ir mirti iš lėto.
Nors Vokietijoje išbuvome jau beveik
tris mėnesius, bet jokio bado nematėme.
Kortelių išdavimas buvo taip sutvar-
kytas, kad viską ir visi gauna, kas ant
kortelės parašyta.359

357. Sruogaitė, Dalia. Atminties archeologija. Vilnius:
Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2011, p.
113.

358. Ten pat, p. 114.

359. Mašiotas, Justinas Juozas. Nuo Vaitkuškio iki
Augsburgo: karo metų atsiminimai. Kaunas: Vytauto
Didžiojo universiteto leidykla, 2012, p. 80.

Centriniame BALF sandėlyje Miunchene 1946 m. 

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.

Norėčiau pirkti 
LEICA fotoaparatą. 

Tel. 508-697-6602.

PARDUODA
DĖMESIO

Gražioje vietovėje šalia Vil niaus
priimtume slaugyti ligonį savo erdviame
name. Didelis, šviesus kam barys su židi-
niu, moderni virtuvė. Pilna priežiūra. Jei
reikia, leidžiami vaistai ir taikoma būtina
slauga. Didelis gėlynų ir vais medžių kie-
mas. Žema kaina. Skambinti į Lietuvą tel.
011-370-61012352. Galima teirautis Či-
kagoje tel. (773) 727-2297.
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Ona Valiukevičiūtė Jonas Prunskis Kęstutis Eidukonis Vytautas Juozapaitis

Danguolė Navickienė
Mečislovas Zasčiurinskas

Atkelta iš 1 psl.

Siūlome Lietuvos Respublikos Sei-
mui sveikos gyvensenos skatinimą
paskelbti valstybės nacionaliniu pri-
oritetu, labiau riboti alkoholio rekla-
mą, leisti prekiauti alkoholiniais gė-
rimais tik specializuotose parduotu-
vėse ar skyriuose, dalį tabako ir alko-
holio akcizo lėšų skirti šių medžiagų
vartojimo prevencijai, socialinei rek-
lamai. Siūlome Lietuvos Respublikos
Švietimo ir mokslo ministerijai skir-
ti ypatingą dėmesį mokinių sveikos gy-
vensenos programoms įgyvendinti,
alkoholio ir tabako vartojimo preven-
cijai.” 

Komisijos narys
Kęstutis Eidukonis: 

Tikrai buvo įdomi sesija. Buvo
daug diskusijų ir pasikeitimų nuo-
monėmis. Aš pristačiau rezoliuciją
dėl emigracijos ir reemigracijos, kuri
,,pažymi, kad, siekiant didinti Lietuvos
Respublikos piliečių, ypač jaunimo,
grįžimo į Tėvynę procesą, būtina di-
dinti Lietuvos gyventojų užimtumą, fi-
nansuoti profesinių stažuočių prog-
ramas; siūlo Lietuvos Respublikos Vy-
riausybei sudaryti tinkamas sąlygas
grįžusiems į Lietuvą savo profesines ži-
nias ir patirtį panaudoti Lietuvos eko-
nominei ir kultūrinei gerovei kurti; at-
kreipti dėmesį į regioninės atskirties
mažinimo politiką; ragina Lietuvos
Respublikos Vyriausybę iš Lietuvos
Respublikai skirtų Europos Sąjungos
2014–2020 metų finansinės paramos
lėšų skirti didesnį finansavimą Lie-
tuvos Respublikos piliečių sugrįžimui
į Tėvynę skatinti bei įvairioms prog-
ramoms remti.” 

Seimo narys, komisijos narys
Vytautas Juozapaitis:

Kai kurios temos nebuvo įgar-
sintos sesijos metu, bet sklandė pri-
vačiuose pokalbiuose – šios temos la-
bai svarbios tiek Lietuvai, tiek ir iš-

eivijai. Tiems, kurie dėl vienokių ar ki-
tokių priežasčių gyvena už Lietuvos
ribų, tačiau nori aktyviai dalyvauti
valstybės gyvenime.  Manau, kad į ki-
tos sesijos darbą mes įtrauksime tau-
tinių mažumų įstatymo klausimus..
Nes tie iš jūsų, kurie gyvena kitose
valstybėse, yra patys geriausi tautinių
mažumų gyvenimo žinovai ir gali savo
patirtimi ne tik pasidalinti, bet ir
įvertinti pas mus Lietuvoje keliamas
kitataučių problemas.

Žinia, kad dabar Lietuvoje sklan-
do idėjos, neva čia pažeidinėjamos
tautinių mažumų teisės ir visokie to-
kie panašūs protu nesuvokiami daly-
kai. Dėlto būtų labai įdomu sužinoti
mūsų tautiečių, gyvenančių svetur,
nuomones ir patirtis. Tikiuosi, kad ki-
toje sesijoje, jeigu bus pritarta šiai
mano idėjai, mes tai ir aptarsime. 

Esu įsitikinęs, kad tokia komisija
reikalinga. Tačiau mes šiandien priė-
jom vieningos nuomonės, kad reiktų
pakoreguoti reglamentą ir pačius dar-
bo principus. Nes ir darbo metu, ir dis-
kusijose retsykiais išaiškėja, kad mūsų
supratimas apie komisijos darbą ir pa-
skirtį yra šiek tiek skirtingas. Te-
reiktų suderinti mūsų pozicijas ir ko-
misiją išlaikyti. Kaip kokią Čikagos
lietuvių operą – unikalų reiškinį vi-
same pasaulyje. Taip pat ir ši komisi-
ja yra unikali, todėl nereiktų jos atsi-
sakyti.  

Apie referendumą dėl žemės
pardavimo užsieniečiams

Komisijos kopirmininkas
Jonas Prunskis:

Aš galiu pasakyti tik savo asme-
ninę nuomonę – surinkta  per 300
tūks tančių parašų – teisiškai viskas
tvarkinga. Tačiau referendumas, jeigu
būtų daugumos pasisakyta „už”, su-
stabdytų investicijas į Lietuvą. O jei-
gu sumažėtų investicijų – tai ir darbų
būtų mažiau, tai reikštų mažesnius at-
lyginimus, emigracija būtų ne sustab -
dyta, bet paskatintų žmones išvažiuo-
ti iš Lietuvos. Aš referendumui prie-
šinčiausi – ne dėl savęs, bet dėl Lietu-
vos. Teigiamas pasisakymas „už” –
būtų didelis žingsnis atgal. Nesu Kons-
titucijos žinovas, tačiau kyla klausi-
mas – ar tai neprieštarauja ES nuo-
statoms, juk esam Europos Sąjungos
dalis. 

Kęstutis Eidukonis (Arizona): 

Be abejo, pasisakant prieš žemės
pardavimą užsieniečiams, būtų pada-
ryta didžiulė žala – juk žemė nebūtų iš-
vežama iš Lietuvos. Ją galima bus
naudoti. Kaip aš visada sakau, mes da-

Svarbūs klausimai rom pinigus. Tai kam čia naudinga,
kad žemė nebūtų parduodama? Nau-
dinga tik tiems, kurie žemę nori susi-
pirkti pigiai. 

Iš kitos pusės – mes esame laisva
valstybė, aš turėčiau teisę savo žemę
parduoti kam tik užsigeidžiu. O gal tas
kaimynas, kuris siūlo aukščiausią
kainą ,yra didžiausias mano priešas ir
jis dabar laimės mano žemę... Mes, lais-
va valstybė, negalime sau leisti tokių
dalykų. Ir, kaip sakiau, tokie sprendi-
mai mažintų investicijas Lietuvoje.
Norintis investuoti pamatytų kas čia
darosi ir sakytų: investuočiau čia, bet
tik ne dabar. Jūs pirma išspręskit
savo problemas. Kapitalas eina tik
ten, kur jam sąlygos geriausios. 

PLB – ne politinė organizacija 

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės 
valdybos pirmininkė 
Danguolė navickienė:

Komisija egzistuoja vien tik per
Seimo malonę. Mes esame nepaprastai
dėkingi, kad Lietuvos Respublika, Sei-
mas priima mūsų komentarus, gera-
noriškai išklauso mūsų rūpesčius.
Dar kartą labai norėčiau padėkoti
jiems. Pasaulio Lietuvių Bendruome-
nė nėra politinė organizacija, taigi
Kęstučio Eidukonio ir Jono Prunskio
nuomonės dėl žemės pardavimo už-
sieniečiams referendumo yra jų as-
meninės nuomonės. 

Komisijai trūksta 
profesionalumo 

Seimo narys, komisijos narys 
Mečislovas Zasčiurinskas: 

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės
ir Seimo komisijai yra aktualūs kai ku-
rie klausimai. Juos pristatinėjo žmo-
nės –  privatūs asmenys, – kurie netu-
ri jokio svarbesnio statuso, neatsto-
vauja valstybės. Pavyzdžiui, buvo at-
vykusi iš Didžiosios Britanijos kaž-
kokia bažnyčios vyskupo kažkokio re-
giono padalinio struktūros specialis-
tė (Anglijos ir Wales  katalikų fondo
Tarptautinių ryšių departamento Mig-
racijos politikos skyriais vyriausioji
patarėja politikai Cecilia Taylor-Ca-
mara – V.Z). Ji bendrais žodžiais pa-
pasakojo apibendrintą teoriją, kokių
internete mes rasim tiek ir tiek. Kokia
mums nauda iš jos pasisakymo? Nu-
linė! Aš esu Seimo prekybos žmonėmis
grupės narys. Kai paklausiau konk-
rečiai apie Lietuvą – jie nežino Lietu-
vos konteksto, nežino kokio aukšto
lygio specialistai dirba šioje sferoje pas
mus – jie pradėjo siūlyti mums steig-
ti tarnybą! Tokia tarnyba pas mus
yra! Ir prokuratūroje, ir prie Vidaus
reikalų ministerijos, mes savo atstovus
turime tarptautinėse kovos su preky-
ba žmonėmis organizacijų struktūro-

se. Šioje komiteto posėdžių sesijoje
mes susiduriame su informuotumo
skirtumais. Todėl aš ir sakau, kad
vienas iš pagrindinių neigiamų daly-
kų šioje komisijoje – darbo efektyvu-
mas. Mes šiai komisijai skiriame labai
daug laiko, labai daug dėmesio, savai-
tę laiko analizavom posėdžiuose temas,
tačiau koks efektyvumas tų taip vadi-
namų „rezoliucijų”? Rašoma, kokiu pa-
grindu rezoliucija priimama – išklau -
sius tokio tai piliečio, privataus as-
mens tokį tai pranešimą, išklausius to-
kio ir tokio asmens kitą pranešimą,
Lietuvos Respublikos Seimo parla-
men tinė komisija nusprendžia... Ar jos
efektyvios? Aš manau, kad ne.

Arba štai temos siūlytojai pakvie -
čia Laisvosios rinkos instituto atstovą.
Žinot, ką jis ten pasakoja – savo poli-
tines nuostatas! Tam Žilvinui Šilėnui
(Lietuvos Laisvosios rinkos instituto
prezidentas – V. Z.) taip vėliau ir pa-
sakiau – kad jau atpratau ginčytis su
juo. Galiu jį pasveikinti tik su tuo, kad
puikiai moka manipuliuoti. Jis kal-
bėdamas pavyzdžiu ima, tarkim, pieš-
tuką, ir jį lygina su žeme. Betgi tai vien
tik emocionalus vertinimas. Bet mes
Seime, kaip Seimo parlamentinė ko-
misija, negalim priiminėti emociona-
lių sprendimų. Mes savo sprendimus
turime pagrįsti logika, klausimų
kompleksu, nes valstybės valdyme
vie na sritis nebūna atskirta nuo kitų
sričių. Jeigu mes, pavyzdžiui, šnekame
apie žemę – tai susiję ir su emigracija,
ir su mūsų vertybėmis, ir su mūsų is-
torija ir dar daug su kuo, todėl tas
mūsų darbas turi būti profesionalus.
Be to, mes juk negalime teikti reko-
mendacijų, kurios prieštarauja mūsų
Konstitucijai. Geriausias to pavyzdys
– tai pilietybės klausimas. Mus įtiki-
nėja, kad mes turim nesilaikyti Kons-
titucijos. Betgi aš prisiekiau padėjęs
ranką ant Konstitucijos! Tai kodėl jūs
mane įtikinėjate, kad aš turėčiau ne-
klausyti Konstitucijos?! Tegul patys
amerikiečiai pabando nesilaikyti savo
Konstitucijos!

Kalbino 
Vitalius Zaikauskas
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www.draugas.org/mirties.html

Nuo 1992 metų Draugo fondas padeda išlaikyti
mūsų lietuvišką, katalikišką „Draugo”laikraštį.

Prisiminkite Draugo fondą savo testamente.
Keletas stambesnių palikimų užtikrins
„Draugo”laikraščio gyvavimą daugelį metų! 

Remkime Draugo fondą

www.draugofondas.org

Draugo fondas 4545 W. 63rd St., Chicago, IL 60629 • tel: 773-585-9500 

Kaip Nemuno ir jo intakų van-
duo suteka į Baltijos jūrą, taip
jau lie pos 3 dieną į sostinės

Kalnų parką su plauks visos Lietuvos
etnografinių re gionų dainos, šokiai ir
papročiai. Jiems atsiskleisti čia vyk-
siančiame Ansamblių vakare ,,Kran-
tai Nemu nė lio” dar labiau padės spe-
cialiai šiam reginiui kuriama sce-
nografija ir šiuolaikiniai technologi-
niai spren dimai. 

Daugiau kaip 4 tūkstančiai atli kė-
jų  muzika, šokiais ir dainomis  pa-
 kvies žiūrovus į beveik tris valandas
truksiančią  kelionę Nemunu per vi są
Lietuvą. Specialiai šiam renginiui pa-
siūdinti tautiniai kostiumai, su kur ta
atributika. Ansamblių va karas iš-
naudos ir vakaro sutemas – jose įs pū-
dingai atrodys specialiai kuriami ži-
bantys vainikai, o bendrą vaizdą su  -
stiprins projekcijos, šviesos ir laze rių
efektai. Šventės kulminacija taps visų
drauge atliekama daina „Kur giria
žaliuoja” ir daugiau kaip tūks tančio
šokėjų šokama „Pasku tinė polka”.

„Ne veltui ypač daug etninės kul-
tūros žanrų jungiantis Ansamblių va-
karas yra tituluojamas spalvingiau siu
Dainų šventės reginiu. Šioje šventėje
lyg upių ir upelių santakos, subėgan-
čios į didelę upę, mūsų pa našios, bet ir
skirtingos giesmės, dai nos, šokiai,
mus suvienys dar labiau. Ansamblių
vakaras – unikali proga vi sa tai patirti
gyvai”, – sakė Dainų šventės direkto-
rius Saulius Liausa.

Vakaro programos pavadinimas
kilo iš visiems puikiai žinomos dainos
„Kur giria žaliuoja” žodžių ,,Kran  tai
Nemunėlio”. Scenarijaus idėja – at-
skleis ti etnografinių šalies regionų
unikalumą keliaujant Ne mu nu ir jo
įntakais nuo Dzūkijos iki pat Klaipė-
dos krašto. Upės bangas padės kurti

vaizdo projekcijos, šokėjai, muzika.
Liaudies dainų ir šokių an sambliai,
liaudies dainų atlikėjos Ve ronika Pa-
vilionienė ir Rasa Serra, an samblis
,,Sedula” bei liaudiškos mu zikos ka-
pelų muzikantai sukurs unikalų re-
ginį, atspindintį dainų, tarmių, kos-
tiumų, muzikos instrumen tų, šokių ir
žaidimų įvairovę ir savitumą. 

Kiekvienoje koncerto dalyje atsi-
 skleis skirtingų etnografinių regio-
nų – Dzūkijos, Aukštaitijos, Sūduvos,
Že maitijos ir Klaipėdos krašto – savi-
tumai. Juos pristatys tarmiškai kal-
 bančios poros, pasipuošusios regio-
no kostiumais, kiekvieno regiono spe-
fici ką pristatanti programa, kostiu-
mai, regionui būdingi kūriniai. Visą
pasirodymą sudarys 36 kūriniai, iš jų
net 23 naujai sukurtų šiai programai.

Ansamblių vakaro metu bus nau-
dojami įvairūs etnografiniams re gio-
 nams būdingi muzikos instrumentai:
dzūkai ir žemaičiai atsiveš cimbolus,
klaipėdiečiai dūdmaišius ir dambre-
lius, skambės bandonijų ir armonikų
atliekamos  polkutės, o su jomis var-
žysis ir lūpinių armonikų atliekamas
valsas. Aukštaičiai pristatys savo lau-
 ko medinius instrumentus – sku du-
 čius, daudytes, tabalus, skrabalus, o
vieną kūrinį atliks netgi puody nė mis. 

„Žemaičių vyrai avėdami klum pes
šoks ,,Pakeltkojį”, o sūduviai trep sės
meistro specialiai šiai šventei išdrož-
tais medpadžiais – jų padirbtos 128 po-
ros. Žemaičiai švęsdami Už ga vėnes,
žingsniuos su kojūkais, aukštai čiai
plukdys įspūdingo dydžio vai nikus
švęsdami Jonines, o Klaipėdos krašto
merginos lauks grįžtančių žvejų”, – pa-
sakojo Ansamblių vakaro meno va-
dovė, režisierė ir vyriausioji ba let-
meisterė Leokadija Dabužins kaitė. 

Ansamblių vakaras į Dainų šven-
tės programą pirmą kartą įtrauktas
1970 metais.

A † A
RIMANTAS ZENONAS 

BLINSTRUBAS

Mirė 2014 m. birželio 18 d.
Gimė 1937 m. birželio 23 d. Lietuvoje, Šiauliuose.
Gyveno Downers Grove, IL.
Dideliame liūdesyje liko: žmona Irena Danutė; sūnus Ričar -

das su gyvenimo draugu Eric Sessions; sūnus Robertas su žmo -
na Gi na ir jų vaikai Gilius ir Gytis; sesuo Sr. M. Milda, SSC; duk-
terėčia Diana Simaitytė; pusseserės Daiva  Panarienė, Severina
Jušku vie nė ir Rita Bezdicek; pusbrolis Viktoras Sekmakas su
šei  ma; Jonas ir Antanas Rejeriai;  taip pat daug  giminių  čia ir
Lie  tu  voje.

Rimantas  buvo sūnus  a. a. Broniaus  ir  Eugenijos Blinstru -
bų ir brolis a. a. Arūno Blinstrubo.

A. a. Rimantas Zenonas  bus pašarvotas antradienį, birželio
24 d.,  nuo 9 val. r. iki 11 val. ryto Švč. Mergelės Marijos Gimimo
baž  nyčioje (Marquette Park), kurioje  11 val. ryto  bus aukoja -
mos šv. Mišios. 

Vietoje gėlių prašome aukoti LSS Lituanikos tuntui. 
Laido tu vės privačios. 

Giliai liūdinti šeima 

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

Prenumeruokite sau, savo vaikams, 
draugams, vaikaičiams! 
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Ansamblių vakaras – neatsiejama Dainų šventės dalis.                Martyno Vidzbelio nuotr.

Artūro Moisiejenko nuotr.

Ansamblių vakaras Lietuvą
užlies dainų ir šokių upe

EGLĖ LADIGIENĖ
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Čikagos širdyje – 
akcija Baltijos keliui atminti
Mieli lietuviai, 

rugpjūčio 23 d., šeštadienį, 3 val.
p. p. susirinkime Čikagos Daley Plaza
aikštėje (50 W Washington St., Chicago,
IL 60602) kartu su mūsų broliais latviais,
estais, amerikiečiais, ukrainiečiais bei kitų
demokratiją mylinčių tautų atstovais ir daly-
vaukime akcijoje „Embrace Freedom the
Baltic Way”. Koncertuos dainuojančios revo-
liucijos simbolis, grupės „Antis” įkūrėjas
Algirdas Kaušpėdas, latvių muzikantas ir daini-
ninkas Armands Birkens, estų dainininkė Kristi
Roosmaa, o taip pat „Dainava”, „Suktinis” ir kiti meniniai kolektyvai.
Dalyvaukime gausiai – kaip prieš ketvirtį amžiaus, parodykime visiems, kad
laisvės dvasia gyva. 

Akciją rengia LR generalinis konsulatas Čikagoje, JAV LB, Latvijos ir
Estijos garbės konsulai bei bendruomenės, Balzeko lietuvių kultūros
muziejus. 

Birželio 25–27 dienomis Druski-
ninkuose, Valstybės ir savivaldybių tar-
nautojų mokymų centre „Dainava”,
vyks užsienio šalių lituanistinių mo-
kyklų mokytojų kvalifikacijos tobulini-
mo seminaras, į kurį atvyksta daugiau
nei 50 lituanistinių mokyklų vadovų ir
mokytojų iš 17 pasaulio šalių. 

Seminare paskaitas skaitys, darbą
grupėse-dirbtuvėse organizuos Lietu-
vos edukologai ir mokytojai. Lituanis-
tinių mokyklų mokytojai praktiškai iš-
bandys naujus kalbos mokymo meto-
dus, pritaikytus dvikalbei aplinkai, su-
sipažins su Lietuvos istorijos mokymo
naujovėmis, dalyvaus tautodailės dirb-
tuvėse.

Birželio 26 d. vyks Švietimo ir
mokslo ministerijos, Pasaulio Lietuvių
Bendruomenės valdybos atstovų, lie-
tuvių bendruomenių švietimo tarybų
pirmininkų susitikimas, kurio metu planuojama aptarti lituanistinio švietimo situaciją ir kryp-
tis, lituanistinių mokyklų finansavimą, vaikų motyvacijos skatinimą, mokinių lietuvių kalbos
pasiekimų vertinimą ir kt.

Birželio 27 d. vyks diskusijos grupėse, bus nagrinėjami tautinio tapatumo, lietuvių kal-
bos išlaikymo, įvairių mokymo metodų taikymo daugiakalbėje aplinkoje ir kt. aktualūs mo-
kytojams klausimai. 

ELTA

Druskininkuose renkasi lituanistinių
mokyklų mokytojai

Evganija Levin nuotr.

� Brighton Parko Švč. Mergelės Marijos
Nekalto Prasidėjimo bažnyčioje (2745 W.
44th St., Chicago, IL), šį sekmadienį, bir-
želio 29 d. 10 val. r. švęsime Šv. Apaštalų
Petro ir Povilo šventę. Eucharistijos šven-
timą atnašaus kun. Gediminas Keršys. 15
minučių prieš šv. Mišias sukalbėsime Švč.
Jėzaus Širdies litaniją. Mūsų parapija šie-
met švenčia 100 metų jubiliejų. Taip pat
primename, kad kievieną ketvirtadienį 8
val. r. laikomos šv. Mišios lietuvių
kalba. Kviečiame visus dalyvauti.

� Pranešame, kad Lietuvių socialinių rei-
kalų skyrius (Marquette Parke) neveiks
nuo birželio 25 iki liepos 25 dienos. Taip
pat pranešame, kad įprastos trečiadienio
vyresniųjų popietės taip pat nevyks nuo bir-
želio 25 iki liepos 30 d.. Su džiaugsmu
lauksime Jūsų popietėje liepos 30 d.!

� Rugsėjo 6 d., šeštadienį, 6 val. v. Lie-
tuvių Fondo salėje, Pasaulio lietuvių centre,
Lemonte vyks Audrės Budrytės monos-
pektaklis „Une Baye” (anglų kalba). Visus
maloniai kviečia Giedros korporacija.

Sveikiname mūsų skaitytojus ir rėmėjus
Jonus ir Janinas su vardo diena!

Pietų Amerikos lietuviai baigė studijas Lietuvoje 

Penkiems Pietų Amerikos lietuviams Švietimo ir mokslo ministerijoje įteikti lituanistikos
kursų baigimo pažymėjimai. Trys Argentinos lietuviai – Jimena Chizas, Catalina Mel-
nesiuk ir Rodrigo Salto, taip pat du Urugvajaus lietuviai – Rodrigo Martinez ir Alejandro

Brom pusę metų Lietuvoje mokėsi lietuvių kalbos, istorijos, geografijos, tikybos ir etnokul-
tūros.

„Grįžęs į Argentiną galėsiu pats mokyti lietuvių kalbos”, – sako aviacijos inžineriją stu-
dijuojantis Rodrigo Salto.

Pusmečio trukmės intensyvius mokymus ir kultūrinę programą užsienio lietuviams or-
ganizavo gimnazija „Vilniaus lietuvių namai”. Studentai buvo aprūpinti  ne tik vadovėliais,
bet ir papildoma literatūra, kurią parsiveš ir galės naudoti mokydami lietuvių kalbos lietu-
viškose bendruomenėse Argentinoje ir Urugvajuje.

Studentus pasveikinęs ministerijos kancleris Dainius Numgaudis palinkėjo būti lietu-
vybės ambasadoriais savo šalyse.  

Švietimo ir mokslo ministerijai pavaldi gimnazija moko užsieniečių ir Lietuvos piliečių,
atvykusių ar grįžusių nuolat ar laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje vaikus, lietuvių kilmės
tremtinių, politinių kalinių palikuonis.

Šiais metais šioje gimnazijoje mokosi vaikai iš 26 pasaulio šalių.

Švietimo ir mokslo ministerijos info ir nuotr.


