
Birželio 27 d. Briu-
selyje pasirašytos
ES Asociacijos

sutartys su Gruzija ir
Moldova bei Laisvosios
prekybos sutartis, kuri
yra sudėtinė Asociacijos
sutarties dalis, su Uk-
raina. Politinė Asocia-
cijos sutarties dalis su
Ukraina pasirašyta šių
metų kovo mėnesį.

Sutartis Lietuvos
vardu pasirašė Respub-
likos prezidentė Dalia
Grybauskaitė. Pasira-
šymo iškilmėse savo
valstybėms atstovavo
Ukrainos prezidentas
Petro Porošenka, Mol-
dovos ministras pirmi-
ninkas Iurie Leanca ir
Gruzijos ministras pir-
mininkas Iraklis Gari-
bašvilis. Ukrainos va-
dovas P. Porošenka su-
tartį pasirašė Preziden-
tės D. Grybauskaitės pa-
dovanotu parkeriu, ku-
ris buvo specialiai pagamintas lapkritį vykusiam Vil-
niaus viršūnių susitikimui.

„Šiuo metu, kai Rytų partnerės patiria stiprų
spaudimą ir turi atremti agresiją, o viso regiono sau-
gumui kyla tiesioginė grėsmė, Ukraina, Moldova ir
Gruzija renkasi europinę ateitį. Tai labai svarbus žings-
nis, kuris paskatins šių valstybių pažangą ir atvers nau-
jas galimybes kurti geresnį ir saugesnį gyvenimą žmo-
nėms”, – sakė Prezidentė D. Grybauskaitė.

Pasak šalies vadovės, labai svarbu, jog kuo greičiau
būtų įgyvendintos Asociacijos sutarčių nuostatos –
vykdomos reformos, kovojama su korupcija, realiai
pradėtų veikti laisvosios rinkos principai, stiprinama
įstatymo viršenybė ir demokratizacija. Prezidentės tei-
gimu, Lietuva ir visa ES tvirtai remia Ukrainos, Mol-
dovos ir Gruzijos siekius ir yra pasirengusios suteikti
visą būtiną pagalbą.

– 3 psl.
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Iškili asmenybė, prasmingas
gyvenimas – 7 psl.

Lietuvis bėgikas siekia 
Gineso rekordo – 8 psl. 

Kuriama nauja Europos 
istorija ir prisimenama sena

Amb. Žygimantas Pavilionis Ludo Segers nuotr.

Prancūzijos prezidentas Francois Hollande ir Lietuvos vadovė Dalia Grybauskaitė Ipro mieste Belgijoje
dalyvavo Pirmojo pasaulinio karo pradžios 100-ųjų metinių minėjime.                                  EPA-ELTA nuotr.

ROSSETA VINGEVIČIŪTĖ-WILBUR

Tvankų birželio rytą Wash -
ing tone Lietuvos ambasa-
doje buvo ne įpras tai ramu.

Ambasadoje vyksta dip lomatų
pamainų kaita, išvažiuojantys
stengiasi pamatyti kuo daugiau
Amerikos, pasiliekantieji ruošia -
si kasmetinėms atostogoms Lietu -
voje, naujai paskirtieji dar tik
kuria si.

JAV – ne Europa, kur vasarą
vy rauja politinis štilis ir masinis
atsipalaidavimas, tačiau ir Ame-
rikos sos tinėje šiuo sezonu poli-
tinė tempera tūra gerokai vėsesnė,
nei oras lauke. Tačiau šie metai
kitokie, ir ypač po litinį klimatą
įtakoja įvykiai už tūks tančių ki-
lometrų nuo Washingtono. 

– 4 psl. 

Amb. Žygimantas Pavilionis:
„Ukrainos drama sugrąžino JAV į Europą”
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Keliaujant iš Egipto vergovės į Pa ža -
dėtąją žemę izraelitams trūko pačių bū-
tiniausių dalykų – duonos ir vandens.

Tautos vadas Mozė meldė Die vo pagalbos ir
buvo išklausytas: kas rytą iškrisdavo mana,
kurios ke leiviai prisirinkdavo visai dienai.
Mo zė kalbėjo izraelitams: „Atsimink tą ilgą ke-
lią, kuriuo tave vedė Vieš pats, tavo Dievas, per
tuos keturiasdešimt metų dykumoje, <...>mai -
tin damas tave mana,  <...>, idant tave pa moky -
tų, kad žmogus yra gyvas ne vie na duona, bet kad žmo-
gus gyvena kiekvienu žodžiu, išeinančiu iš Vieš pa ties
lūpų (Įst 8, 2–3). Mozė priminė dėkingumo Dievui pa-
reigą ir tai, kad kiekvieno žmogaus žemiškoje kelio -
nėje reikalinga ne tik duona, bet ir Dievas, kuris yra
bet kokio gėrio šaltinis.

Jėzus žinojo, kad mūsų žemiškoji kelionė bus taip
pat varginga ir seki nanti jėgas, ir pažadėjo maitinti
gy vąja duona, kuria bus jo kūnas. Jis kalbėjo: „Aš esu
gyvoji duona, nužengusi iš dangaus. Kas valgys šią
duoną – gyvens per amžius.” (Jn 6, 51). Jėzui kalbant
šiuos žodžius, kai kurie klau sytojai pasipiktino, kad
jis žada kaip maistą duoti savo kūną. Tačiau Jėzus to-
liau tvirtino: „Iš tiesų, iš tiesų sa kau jums: jei neval-
gysite Žmogaus Sū  naus kūno ir negersite jo kraujo,
ne turėsite savyje gyvybės! Kas valgo mano kūną ir ge-
ria mano kraują, tas turi amžinąjį gyvenimą, ir aš jį
pri kelsiu paskutiniąją dieną” (Jn 6, 53–54).

Jėzus savo pažadą įvykdė Pasku tinės vakarienės
metu. Jis laužė duo ną ir dalydamas ją mokiniams
sakė: „Valgykite, nes tai mano kūnas.” Pas kui dalijo
taurę vyno, sakydamas: „Im kite ir gerkite, nes tai

mano kraujo taurė.” Ir paliepė tai daryti jo at mi nimui
iki amžių pabaigos.  

Persekiojami pirmųjų amžių krikščionys rink-
davosi Romos kata kom bose, už viską dėkodavo Dievui,
o paskui valgydavo ir gerdavo konsek ruotą duoną ir
vyną. Panašiai krikš čionys elgėsi visais amžiais iki
mūsų laikų. XX amžiaus kankiniai už ti kė jimą Mek-
sikoje, Rusijoje, Kinijoje ir kituose kraštuose pajėgė
pakelti skau džiausius išbandymus stiprinami dan-
giškosios Duonos.

Iš Eucharistijos gauname dieviš kąją gyvybę. Jė-
zus pažadėjo: „Kas val go mano kūną ir geria mano
kraują, tas turi amžinąjį gyvenimą, ir aš jį prikelsiu
paskutiniąją dieną” (Jn 6, 54). Labai aiškus Jėzaus pa-
žadas, kad maitindamiesi jo Kūnu ir Krauju tapsime
amžinojo gyvenimo paveldėtojai. Tai didžiausia do-
vana, kurią gauname iš Kūrėjo ir Gelbėtojo rankų.  

Eucharistija mus moko ir įgalina mylėti panašia
meile, kaip mus myli Jėzus.  Mylėdamas mus, jis už
mus pa aukojo savo gyvybę. Kiekvieną kar tą, kai da-
lyvaujame Mišiose ar priimame Komuniją, mūsų šir-
dyje turi aidėti Jėzaus paliepimas: „Aš jums tai įsa-

kau: vienam kitą mylėti!” (Jn 15, 17). Eu-
charistijoje priimamas Jėzus ateina gydyti
mus iš savimeilės ir egoizmo, ateina per-
keisti mūsų ir pa daryti panašius į save. Atei -
na my lėti mūsų širdimi.  

Per Krikštą tampame Kristaus mis -
tinio Kūno nariais. Šio Kūno gal va yra
pats Jėzus Kristus, kuris mus jungia vieny -
bėn (plg. 2 Kol 19). Eu charistija yra mus vie-
nijantis sakramentas. Prie Viešpaties alto-

riaus ir Eucharistijos stalo ateiname labai skirtingi
amžiumi, išsilavinimu ir gal net savo kilme, tačiau,
su sivienyda mi su Galva, mes vienijamės ir vieni su
kitais. Apaštalas Paulius rašo: „Mes daugelis esame
vienas kūnas: mes juk visi dalijamės viena duona” (1
Kor 10, 17). Jokie įstatymai, jokios skambios dekla-
racijos apie žmonių lygybę ir vienybę negali pa keis -
ti to, ką mes gauname per Eu cha ristiją: būdami Eu-
charistinio stalo dalyviais tampame viena panašiai,
kaip vienybėje yra mūsų kūno nariai. 

Vienydamiesi su Jėzumi  Eucha ristijoje, prisilie -
čiame prie skaidriau sio džiaugsmo šaltinio. Jėzus save
palygino su vynmedžiu: „Aš esu vynme dis, o jūs ša-
kelės” (Jn 15, 5). Ša kelės yra turtingos tuo, ką turi vyn -
me dis. Jėzus linkėjo savo mokiniams, kad jie būtų pil-
ni džiaugsmo ir kad tam džiaugsmui nieko netruktų
(Jn 5, 11).

Dėkokime Dievui už mums paliktąją gyvybės
Duo ną ir linkėkime vieni kitiems būti gerais Eucharis -
tinio Jėzaus bičiuliais, kad, priimdami Eucharistiją,
prisipildytume gy vy bės, meilės ir džiaugsmo.

Gyvybę nešanti
Duona
ARKIVYSK. SIGITAS TAMKEVIČIUS

Nors Jungtinėse Amerikos
Valstijose Nepriklausomy-
bės diena minima  liepos 4-

ąją, šios dienos minėjimą Lietuvos
nacionaliniame operos ir baleto te-
atre (LNOBT) JAV ambasadorė Lie-
tuvoje Deborah McCarthy surengė
birželio 26 d. – savaite anksčiau.

Į renginį LNOBT atvyko politikai,
visuomenės veikėjai, tarp jų prem-
jeras Algirdas Butkevičius su žmona
Janina, kadenciją baigęs Preziden-
tas Valdas Adamkus su žmona Alma,
krašto apsaugos ministras Juozas
Olekas, kultūros ministras Šarūnas
Birutis, taip pat diplomatai, žymūs
šalies verslininkai, aukštų valstybės
institucijų vadovai.

Šventės metu ambasadorė D.
McCarthy pasveikino susirinku-
siuosius, buvo pagerbtos JAV karinės
vėliavos. JAV ir Lietuvos Respublikos
himnus atliko Artūro Noviko džiazo
mokyklos grupė ,,Jazz Island”. 

JAV Nepriklausomybės diena
yra federalinė JAV šventė, kuria pa-
žymimas 1776 metų liepos 4 dienos
Nepriklausomybės deklaracijos priė-
mimas.

ELTA

JAV ambasadorė Lietuvoje D. McCarthy
sveikina susirinkusiuosius 

Tarp svečių – ir  buvęs Lietuvos vadovas V. Adamkus su žmona Alma.  
Gedimino Savickio nuotraukos

Vilniuje paminėta JAV Nepriklausomybės diena



Ne vienas yra girdėjęs apie Edward
Murphy. Ne, tai ne sporto  ar Holy-
woodo žvaigždė. Murphy – 1940 m.

West Point karo akademiją baigęs karinin-
kas, karo metus praleidęs In dijoje ir  Kinijoje.
Po karo jis liko moks linių tyrimų karininku
JAV Oro pajėgų technologijos institute. Vėliau
rūpinosi „Apollo”  projekto saugumo ir gy-
vybės palaikymo inžinerija. Kar jeros pabai-
goje dirbo prie „Apache” sraigtasparnio sau-
gumo ir kompiuterinio valdymo sistemų. 

Edward Murphy 1949 m. suformulavo dabar jo
pavarde vadinamą dėsnį, kuris laikui bėgant  tapo
labai populiarus. Jo dėsnis laikomas antrojo ter-
modinamikos dėsnio variantu, sakančiu, kad jei kas
gali sugriūti, ilgainiui sugriūva. Su Arthur Block
1977 m. išleidus knygą, tas dėsnis pa sklido  visame
pasaulyje. Šioje knygoje dėsnis buvo pristatytas su
leng vu humoru. Penkios išvados buvo ap rašytos pa-
naudojant tikimybių teorijos terminus, o dvi pasku -
tinės skambėjo labiau filosofiškai. Viename šaltinyje
skaičiau, kad Murphy dėsniai atspindi inžinierių po-
žiūrį į gyvenimą. Beveik niekada naujai suprojek-
tuota sistema nepradeda veik ti iškart. Dažnai to net
nesitikima. Murphy dėsnių tyrimai, besi re miantys
matematika ir fizika, patvir tino, kad dauguma dės-
nių turi mokslinį pagrindą. Vėliau Murphy dėsniai
buvo dažnai naudojami norint pasilinksminti, kū-
rybingai pajuo kau ti. 

Murphy dėsniai išsiplėtė, jų pa daugėjo, jie bu -
 vo suskirstyti į daugybę katego rijų, taikomų biu-
rokratijai, gydytojams, technologams, sportinin -
kams,  įsimylėjusiems ir t. t. Dalinuosi man žinomais
ir girdėtais variantais. Vadovaukimės Murphy hu-
moro  filo sofija – šypsokimės, nes rytoj bus blogiau. 

Štai visa sauja Murphy deima nčiukų: Išgėręs be-
alkoholinio alaus jautiesi apgautas. Meilė iš pirmo
žvilgsnio sutaupo daug laiko. Meilė – skylė širdyje. Mo-
teris slepia nuo vyro praeitį, o vyras nuo moters – jos
atei tį. Bet kuris darbas truks ilgiau nei įsivaizduojate.
Iš dviejų galimų įvykių įvyks tik nepageidaujamas.
Įsijun gęs radiją išgirsi savo mėgstamiausios dainos

pabaigą. Jei nesėkmė gali ma, ji neišvengiama. Jei
žmona pra dėjo auklėti savo vyrą, vadinasi, ji ruo šia
jį naujai žmonai. Jeigu jums atrodo, kad reikalai ge-
rėja, vadinasi, kažko nepastebėjote. Jeigu tau kas nors
spardo užpakalį, vadinasi, tu sto  vi priekyje. Kai ga-
lima pasirinkti vieną iš dviejų blogybių, dauguma pa-
sirinks abi.  Kai padėsi žmogui bė doje, jis, žinoma, pri-
simins tave, kai vėl paklius į bėdą. Niekada nesupai -
niokite kantrybės su svetingumu. Niekada nežinai,
kaip greitai bus per vėlu. Visatoje yra tik du univer-
salūs dalykai: deguonis ir kvailumas. 

Kiti dėsniai daugiau ar mažiau gali tikti ir vi-
suomeniniam gyveni mui bei visuomeninei veiklai.
Vis kas, kas gerai prasideda, blogai bai giasi, o kas blo-
gai prasideda, gali vi sai nesibaigti. Tik pradėjus dirb-
ti ko kį darbą, visada atsiranda kitas, kurį reikia at-
likti anksčiau. Jeigu faktai nepatvirtina teorijos, jų
reikia atsi kratyti. Jei jūsų pasiaiškinimas toks aiškus,
kad neįmanomi jokie kiti va riantai, vis tiek atsiras
žmogus, kuris juos supras klaidingai. Jei jūs įsitiki-
nęs, kad visi teigiamai įvertins jūsų poelgį, jis būtinai
kam nors nepatiks. Gretimoje eilėje visada judama
grei čiau. Lietuvoje nėra to blogo, kas ne iš eitų į dar blo-
gesnį. Bet koks spren dimas gimdo naujas problemas.

Nieko neprašęs ir niekur neieš ko damas  neseniai
gavau visą krūvą naujų Murphy dėsnio pavyz džių.
No riu pasidalinti naujai gauta išmin timi. 

Šviesa yra greitesnė už garsą. Tai priežastis, ko-
dėl kai kurie žmonės pasirodo šviesūs, iki jų balsas
pasie kia jūsų ausis. Tas, kuris juokiasi paskutinis, gal-
voja lėčiausiai. Diena be saulės šviesos yra naktis. Sa-
koma, kad jeigu surikiuotum visus automobilius pa-

saulyje vieną po kito, kaž koks žioplys iš Ca-
lifornijos bandytų juos pralenkti. Jeigu
vienas batas tin ka, gauk kitą tokį pat.
Duok žmogui žuvį, ir jis bus sotus visą die-
ną. Iš mo kyk žmogų meškerioti, ir jis visą
die ną sėdėdamas laivelyje gers alų.  

Visa tai berašant iš atminties iškilo
mano mamos namo rūsyje Čika goje prieš
daugiau kaip 50 metų turėta studentavimo
laikų angliška alu dės iškaba. Išvertus ją į
lietuvių kal bą išeitų taip: „Niekada nežinai,

kiek yra per daug, kol nesužinai, kad buvo per
daug”. 

Daug vandens ir alaus nutekėjo nuo tų laikų. Gy-
venimas bėgo ir kai kuriais atvejais mus jau pra-
lenkė, bet dėl to nesiskundžiu. Kur skubama? Ypač
pralenkė technologijos, užsimas kavusios telefono
vardu. Tai ne tik paprasti telefonai, bet  išmintingi
kompiuteriukai su milijonais visokių galimybių. Ka-
lėdoms vienas sūnus nupirko GPS įrangą. Tai kelią
rodantis ir kitokią informaciją teikiantis išradimas.
Jį jau teko naudoti keletą kartų, bet moteriškė tame
nekaltai at rodančiame aparate yra labai nesimpa-
tiška. Jei pasuku kitur, negu ji liepė, ji sarkastiškai
pro dantis iško šia: „Re-cal-cu-lating” (t. y., ji naujai
kaž ką apskaičiuoja).  

Iš tikrųjų, aš dar vis bandau iš mokti, kaip nau-
doti paprastą rankinį telefoną. Lietuvoje jį vadina mo-
biliuoju. Kitas sūnus prieš keletą metų jį padovanojo
mano žmonai. Jį pasiima me į keliones, bet jis nie-
kada nebūna įjungtas, nes bijome, kad pasibaigs ba -
terijose sukaupta energija ir liksi me be ryšio su pa-
sauliu. Dažnai kaž kur dingsta baterijos pakrovimo
lai das, nors visada atsiranda.  Visada su savimi ve-
žuosi degtukų ir nedegamą antklodėlę, kad tikrai ne-
laimei iš ti kus galėčiau sukurti lauželį ir dū mais pa-
siųsti pagalbos šauksmą. Taip praeityje rodydavo in-
dėnų ir kau bojų filmuose. Bet vėlgi, galvoju, kad lau-
žo kūrenimas be išankstinio leidimo gali prieštarauti
įstatymui.
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Jei kas gali sugriūti,
ilgainiui sugriūva”
ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS

A. Adamkienė – Alytaus
rajono garbės pilietė

Alytaus rajono savivaldybės taryba
suteikė rajono garbės piliečio
vardą Almai Adamkienei. Garbės

pilietė į iškilmes, skirtas Valstybės dienai
paminėti pakviesta kartu su Prezidentu
Valdu Adamkumi. A. Adamkienei garbės
pilietės vardas suteiktas už prasmingą jos
vardo labdaros ir paramos fondo veiklą ir
paramą Alytaus rajono švietimo įstai-
goms.

Fondas parėmė Alytaus rajono Simno
specialiąją mokyklą ir Butrimonių gim-
naziją.

Fondas Simno specialiosios mokyklos
projektui ,,Esu žemės vaikas” skyrė 26 000
litų, lėšos skirtos koreguojamosios kūno
kultūros kabineto ir lavinamosios klasės
modulinei įrangai įsigyti. Butrimonių
gimnazija gavo 8174 knygas už 147 443 litų,
sporto salės renovacijai buvo skirta 35000
litų.

A. Adamkienės labdaros ir paramos
fondo dokumentiniame filme apie 15 metų
trukusią fondo veiklą Butrimonių gimna-
zija pristatoma kaip viena sėkmingiausių
fondo paramą gavusių mokyklų. Butri-
monių gimnazijoje 2014 m. gegužę atida-
ryta fondo veiklos ekspozicija.

A. Adamkienę Alytaus rajono garbės
piliečio vardui suteikti pasiūlė Butrimo-
nių gimnazija, seniūnija, bendruomenės
,,Šviesa”, asociacija Eičiūnų bendruo-
menė.

Garbės piliečio regalijos A. Adamkie-
nei iškilmingai bus įteiktos minint Vals-
tybės – Lietuvos karaliaus Mindaugo ka-
rūnavimo – dieną. Valstybės dienos šventė
Alytaus rajone vyks liepos 5 dieną Dau-
guose.

ELTA 

Atkelta iš 1 psl.

Briuselyje Lietuva taip pat sulaukė naujienų –
Europos Vadovų Taryba (EVT) pareiškė aukščiau-
sią politinį pritarimą, kad nuo 2015 m. sausio 1 d. Lie-
tuvoje būtų įvestas euras. Briuselyje patvirtintose
EVT išvadose Lietuva giriama už sėkmingai įveik-
tą finansinę krizę, pabrėžiama, kad mūsų šalis ati-
tinka Mastrichto kriterijus ir yra visiškai pasiren-
gusi įsivesti eurą.

Pasak EVT posėdyje dalyvavusios Prezidentės
D. Grybauskaitės, nuo kitų metų pradžios įsivedus
eurą bus išvengta valiutos keitimo mokesčių, atpigs
skolinimosi kaštai, Lietuva taps patrauklesnė už-
sienio investuotojams. Šalies vadovės teigimu, jei
Lietuva būtų įsivedus eurą dar 2007 m., būtų išven-
gusi tokios sunkios finansinės krizės ir jau būtų su-

taupiusi daugiau nei 8 milijardus litų, kuriuos
būtų galima panaudoti socialinei atskirčiai ma-
žinti.

Ketvirtadienį Prezidentė Dalia Grybauskaitė
Ipro mieste Belgijoje dalyvavo Pirmojo pasaulinio
karo pradžios 100-ųjų metinių minėjime.

Ipre, per kurį ėjo fronto linija ir vyko aršūs mū-
šiai, buvo pirmą kartą panaudotas cheminis gink-
las – milijonus gyvybių nusinešusios iprito dujos.

Šalies vadovė prie ,,Porte de Menin” paminklo
tylos minute pagerbė per karą žuvusių aukų atmi-
nimą, dalyvavo ,,Taikos suolelio” (,,Banc de la
Paix”) atidengimo iškilmėse ir kartu su kitais Eu-
ropos Sąjungos valstybių vadovais padėjo simboli-
nę keramikinę gėlę. 

Prezidentės spaudos tarnyba

Kuriama nauja Europos istorija

Iš k.: Ukrainos prezidentas Petro Porošenka, Vokietijos kanclerė Angela Merkel, Gruzijos premjeras Iraklis Garibašvilis (sto-
vi), EVT prezidentas Herman Van Rompuy (sėdi) ir EK prezidentas Jose Manuel Barroso. EPA-ELTA nuotr.
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– Ambasadoriau, lyg ir manė me, jog Jūsų kadencija
baigiasi, tačiau štai girdime, kad liekate iki kitų metų va-
saros, ir tai, kiek ži nau, nudžiugino Amerikos lietuvių ben-
druomenę, bet kas gi lėmė jūsų ambasadoriaus termino
pratę si mą? 

– Ilgalaikiai projektai, įdirbis juose ir pasikei-
tusios aplinkybės. Po JAV – Lietuvos viršūnių susi-
tikimo, pir mojo tokio po maždaug šešerių metų, buvo
nubrėžtos bendradarbiavi mo gairės ateinantiems 10
metų ir abi pusis noras suintensyvinti tą bendravi-
mą visais lygmenimis. Aišku, tuomet kai kūrėme pla-
nus ateičiai, nie kas nesitikėjo tokių įvykių Uk -
rainoje. Ir to, jog tai, ką mes surašė me popieriuje pra-
ėjusių metų rugpjū tį, taps realybe šių metų pavasa-
rį. Mes dar tuomet spaudėme JAV dėl stip resnio ka-
rinio bendradarbiavimo. Dabar JAV, įsiklausiusi ir
į mūsų siūlymus, ir į savo strateginius inte resus, vie-
na pirmųjų mus pridengė karine prasme. Ir lėktuvų
daugiau, ir judrių padalinių, kurie  budi mūsų re -
gione.

– Išties,  kai paskutinį kartą kal bi nau jus „Draugui”,
Lietuva ir Europa optimistiškai ruošėsi ES viršūnių susiti-
kimui Vilniuje ir Ry tų partnerystės sutarčių pasirašymui.
Vilniaus forumas tuomet baigėsi ne taip, kaip tikėtasi, o
ir Europa per tuos metus ženkliai pa sikeitė.  Ar niekas prieš
metus to nenumatė, nenujautė, ar tiesiog ig noravo?

– Priešišką Rusijos veikimą ju -
tome ir ukrainiečiams nuolat kar-
tojome, jog asociacijos su Europa su-
tarties pasirašymas tėra kelio pra-
džia. Žinojome, ką sakome. Lietuvą
pana šią sutartį pasirašė dar 1995 m.,
o ES nare tapo tik 2004 m., bet per tą
laiką buvo atliktos drastiškiausios
valstybės ir verslo reformos. Tas lau-
kė ir Uk rainos.

Tai, kas įvyko Ukrainoje, buvo
kaip ir neišvengiama, nes buvo aiš -
ku, jog buvęs Prezidentas Viktoras
Janukovyčius nėra tas asmuo, kuris
pajėgtų ir norėtų įgyvendinti jo šalį
keičiančias reformas.  Juk tos re-
formos turėjo iš esmės pakeisti Uk-
rainą, jos korumpuotą politinę sis-
temą. Tai gi, V. Janukovyčiaus pasi-
traukimas, tegu ir su skaudžiomis
pasekmėmis Ukrainai, atvėrė nau-
jas galimybes, į valstybės valdymą
atvedė naujus žmo nes. Tikiu, jog da-

bartinė Ukrai nos valdžia sugebės pasinaudoti Eu-
ropos siūloma galimybe pasikeisti.

Birželio 27 d., pratęsiant Vilniaus viršūnių su-
sitikimą, trys šalys – Gru zija, Moldova ir Ukraina –
pasirašė asociacijos su ES sutartį, ir prasideda nau-
jas etapas. 

Kai valstybė apsivalys nuo ko rupcijos,  investi-
cijos plūs į Ukrainą, nes tai nemaža šalis, kur sąly-
ginai pigi ir labai išsilavinusi darbo jėga. Sulygin-
kime Lenkiją ir Ukrainą. Pre zidentas Barack Oba-
ma praėjusį mė nesį Varšuvoje Baltijos ir Vidurio Eu-
ropos šalių vadovų susitikime pa brėžė, jog iki Len-
kijos asociacijos su Europa sutarties pasirašymo
prieš 20 metų Ukraina ir Lenkija turėjo tokio paties
dydžio bendrąjį vidaus produktą. Dabar Lenkijos
BVP yra triskart didesnis nei jų kaimynų.   

Dabar mūsų ir mūsų partnerių svarbiausias tiks-
las – sustiprinti Uk rainą, ir tuomet JAV bei kitos Va-
karų kompanijos galės įgyvendinti didžiu lius pro-
jektus. Kas Ukrainai ir Eu ro pai itin svarbu – bus ga-
lima vykdyti bendrus projektus energetikos srityje,
pvz., išgaunant skalūnų dujas, kurių, beje, nemažai
būtų galima rasti ir Kryme, ir tai gal yra viena iš prie -
žasčių, kodėl Rusija taip siekė perim ti Krymą.

– Kai dabar sakome „Ukrai na”, ką turime omenyje?
– Visą Ukrainą, nes, manau, jog anksčiau ar vė-

liau Ukraina suvaldys situaciją šalies rytuose, nebent
Rusi ja imsis atviresnės agresijos. Aišku, jog Rusija
jau dalyvauja dabartinia me konflikte, nepaiso jokių
susitari mų ir reikalavimų uždaryti sieną iš savo pu-
sės, suteikia visas galimybes šiuolaikinei ginkluotei
ir gerai pa reng tiems smogikams patekti į Uk rainą,
ir iš esmės koordinuoja veiks mus.  Tikiuosi, jog Uk-
raina visgi su valdys situaciją.

Jei kalbėsime apie Krymo okupaciją, tai JAV ir
Europa, beje, remda miesi Baltijos šalių pavyzdžiu,
artimiausiu metu turėtų priimti susitarimą, pagal
kurį Krymas niekada ne bus pripažintas Rusijos da-
limi tarptautiniu mastu. Planuojama už drausti Kry-
me investuoti Vakarų kom panijoms, Krymas netu-
rės atei ties ir ilgainiui grįš į Ukrainą, mūsų istori-
ja tai įrodė.  Rengiant būtiną tei sinę bazę, dalyvau-
ja nemažai būtent su Baltijos šalimis dirbusių JAV
ži novų.

Jei situacija nesikeis, Rusija toliau klimps į tarp-
tautinę izoliaciją, jau dabar rengiamos sankcijos
prieš Ru sijos bankus, kitas finansines  įstaigas bei
gynybos sektoriaus ir kitas kompanijas. Jau dabar
Rusijos eko no mikai tai turi poveikį, bet vėliau re-
zultatai bus dar skaudesni. 

– Bet yra ir kitokie pavyzdžiai. Antai, didžiausios JAV
energe tikos kompanijos ,,Exzon” vadovas važiuoja į Ener-
getikos forumą Maskvoje ir stovi tribūnoje kartu su vienu
artimiausių V. Putino bendražygių. Prisiminkime ir is toriją
apie taip, kaip Europos verslininkai dėl sankcijų Rusijai už -
sipuolė ES atstovą Maskvoje lietuvį Vygaudą Ušacką.  Ar
mes vėl ne gyvename iliuzijomis, jog Rusijos rinka ir gam-
tiniai ištekliai  nebus svarbesni nei jos išpuoliai?

– Nemanyčiau, V. Putinas tikrai nesitikėjo tokios
vieningos Vakarų reakcijos. Taip, bus sunku sutar-

ti dėl jau padarytų investicijų Rusijoje ati-
traukimo, bet, tikiu, jog bus sutarta dėl bū-
simų investicijų sustabdymo. Atėmus iš
Rusijos ateitį, priėjimą prie naujausių
technologijų, šalis la bai izoliuosis, ir jei
V. Putinas norės, pasieks Šiaurės Korėjos
lygį. Rusija tie siog neatlaikys pasauli-
nės konku rencijos. Trumpalaikių spren-
dimų nėra daug, bet ilgalaikių būdų su -
tram dyti Rusiją yra apstu. Suskystin tų
dujų eksporto plėtra, neinvestavimas Ru-
sijoje, technologinių mainų ribojimas ir
t. t.   

– Suprantu, kad tai perdėm hi potetinis
klausimas, bet kas bū tų, jei Rusijos tankai vis-
gi įvažiuo tų į Lietuvą?

(Po pauzės.) Būtų daug kraujo, būtų
sunku. Amerikiečiai ateitų, net gi „boots
on the ground” (batai ant žemės) stovėtų,
bet pirmosios dienos būtų labai sunkios,
nes mūsų partnerių atvykimui reiktų
laiko.  Rusija turi gerai paruoštus grei-

DIDYSIS  POKALBIS

Ambasadorius Žygimantas Pavilionis:

„Ukrainos drama sugrąžino JAV į Europą”
Atkelta iš 1 psl.   

Su Lietuvos ambasadoriumi Žy gimantu Pavilioniu prieš jo atostogas Lietuvoje kal-
bėjomės apie Rusi jos mestus iššūkius Europai, ir apie tai, kodėl Lietuvos vadovai ir
diploma tai tapo itin populiarūs Washingtone. 

Ludo Segers nuotraukos



kainuos sankcijos ir konflik tai su Vakarais. Atgra-
sa yra veiksni.

Ukrainos krizė labai sustiprino Lietuvos ir
JAV bendradarbiavimą energetikos srityje. Ir nors
JAV kompanija nelaimėjo suskystintų dujų tie -
kimo į Lietuvą konkurso, tačiau dujų terminalo at-
siradimą nemaža dalimi nulėmė skalūninių dujų
revo liucija Amerikoje. Dujų terminalai bus statomi
vienas po kito Europoje.

JAV turi daug vidaus problemų, trukdančių
Amerikiečių kompanijoms  tiekti daugiau dujų į Eu-
ropą, bet tikimasi, jog šiais metais ir gal net šį mė-
nesį JAV Kongresas priims sprendimus, palengvi-
nančius dujų eksportą į Europą.

JAV  Baltųjų rūmų administracija jau patvirtino
naujas taisykles, kurios panaikino nemažai dujų eks -
porto tarpinių reikalavimų ir supaprastino dujų eks-
porto licencijų iš da vimo tvarką, nes iki šiol kompa -
nijoms tai buvo ir yra trukdis dujų eks portui. 

Kongresas nori tiek supaprastinti dujų ekspor -
to sistemą,  kad ženkliai sumažintų pasaulio dujų
kainą, ir tai turės įtakos santykiams su Ru sija. JAV
ne tik gali tapti pirmaujan čia pasaulio dujų tiekė-
ja, bet ir yra pajėgi sukurti pasaulinę dujų rinką, ku-
rios iki skalūninių dujų revoliucijos nebuvo. Buvo
tik ilgalaikės sutartys ir politizuotos kainos.

– Ar naujo pavojaus akivaizdoje dabartinė JAV lietuvių
bendruo menė būtų tokia pati ryžtinga ir nuosekli, kaip ir
tais laikais, kai Lie tuva tik siekė savo Nepriklau somybės?

– Tikiu, kad taip, nes per ket verius mano darbo
Washingtone me tus nebuvo tokio atvejo, kad lietu-
vių bendruomenė neatsilieptų į Lietuvos valstybės
prašymą padėti.  JAV lietuviai visada politiškai la-
biau aktyvūs nei išeiviai, gyvenantys Europoje. Ir
Ukrainos krizės laikotarpyje yra įdo mių pavyz-
džių. Pavyzdžiui, lankiausi Bostone su Ukrainos am-
basadoriumi, ir pamačiau, kaip artimai Bos tono lie-
tuvių bendruomenė bendrauja su vietos ukrainie-
čių bendruome ne, rengia bendrus renginius, ir
kartai netgi yra aktyvesni už pačius uk rainiečius.
Rengia demonstracijas, pro testuoja, netgi vietos
spauda apie Bostono lietuvių akcijas Ukrainai rem-
ti rašo. Manyčiau, naujos kartos lietuviai JAV per-
ėmė jų pirmtakų dar botvarkę. Praėjusį mėnesį
vyko ambasados krepšinio turnyras, kuria me buvo
nemažai Ukrainos palai kymo akimirkų, ir pastebė -
jau, kaip jauni Amerikos lietuviai – dvylika ko man -
dų iš visos Amerikos – jautriai reagavo į priėmime
dalyvavusius ukrainiečius ir juos palaikė.

Tik gaila, kad per paskutinius rin kimus JAV
lietu viai buvo mažiau aktyvūs, nei lietuviai Londone.
Kiek nusivylęs esu, kad jau dveji treji rin kimai iš ei-

lės Londono lietuviai len kia mus, nors čia lie-
tuvių yra daugiau. Tai neatspindi statistikos.
Pa gal voju, jog gal taip yra ir dėl to, jog JAV lie-
tuviai baiminasi prarasti Lie tuvos pasus, jei
paaiškėtų, jog jie jau įgiję ir JAV pilietybę, ta-
čiau tai yra ne ambasados reikalas.

Naujoji lietuvių išeivių karta Ame rikoje
yra aktyvi, bet lietuviai čia nebėra tokie ak-
tyvūs Lietuvos vi daus klausimais.  Viskas glo -
ba  lu, to dėl jauni Vakaruose pagyvenę išeiviai
bus ir Lietuvos ateitis, ir Lietuvos politikai la-
bai mėgsta pasaulio lietuvių susitikimus,
nes juose išgirsta nau jų idėjų ir pamato kitokį
požiūrį į Lietuvą ir pasaulį. Nuo pasaulio lie -
tuvių susitikimų iki pasaulinės lietuvių po-
litikos ne taip ir toli. 

Mes esame tokioje situacijoje, kai turime
susitelkti ir pasiekti, kad valstybė būtų stip-
ri – geriausia eko nomika, geriausios technolo -
gijos, ge riausias gynybos finansavimas, ge -
riau sias išsilavinimas. Turime pakelti vals-
tybės kainą tiek, jog niekam nekiltų noras prie
mūsų lįsti. 

Dabar yra labai geras laikas stip rinti
savo pozicijas, ypač įvertinant tai, jog JAV ir
ES ketina pasirašyti laisvosios prekybos su -
tar tį. Manau, jog  Prezidentas Obama norės,
kad ši sutartis būtų pasirašyta iki jo kadenci -
jos pabaigos. JAV ir Europos laisvosios rinkos
sutartis bus labai naudinga ir JAV lietuvių
verslininkams, juk jie geriau nei kiti ameri-
kiečiai suvo kia Europos poreikius ir pažįsta
pa čią Europą.  

Bus sukurta didžiulė transatlan tinė pre-
kybinė šeima, ir būtų nuodė mė, jei JAV lietu -
viai nepasinaudotų jos privalumais, juk jie tu -
ri dvi sielas – amerikietišką ir lietuvišką. Su -
glaus toje ateities ekonomikoje ir lie tuviai, ir
emigrantai iš Lietuvos la bai gali išlošti.
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tuosius da linius, kurie stovi Kaliningrade. To dėl mes
turime būti pasiruošę ir pa tys. Lietuva turi gerai pa-
rengtus karius, kurie ne vienerius metus veikė su -
dėtingomis sąlygomis Afganistane. Bet, kaip rodo
Krymo užėmimas, Ru sija kariauja visiškai kitokį
karą, aš jį vadinu „žaliųjų žmogeliukų” siste ma, bet
ir mūsų kariai būtent tokia me žaidime yra stiprūs.

– Jūsų atsakymas lyg ir išduoda, kad tankų įvažiavi-
mo į Baltijos šalis galimybe yra svarstoma.

– Beje, švedai jau prieš trejus ar ketverius me-
tus perspėjo, jog karinio įsiveržimo iš Rytų galimy-
bė egzistuoja. Tačiau dabar tai suprato ir visas NA -
TO. Rimtai ruošiamasi įvairiems scenarijams.

– Tačiau dar prieš kokius pen kerius, netgi dvejus-tre-
jus metus apie tokią galimybę užsiminus, ga lėjai būti ap-
šaukta rusofobu paranojiku.

– Tiesa, apie tai nebuvo kalbama, tai netgi esą
politiškai buvo neįma noma. Kai Javier Solana buvo
Euro pos Sąjungos Vyriausiuoju įgalioti niu užsienio
reikalams ir saugumo po litikai, 2003 m. buvo priimta
ES gy nybos strategija, kurioje buvo pasa ky ta, jog Ru-
sija yra didžiausias Eu ro pos draugas, ir kad kon-
vencinio karo galimybė neegzistuoja. Tačiau 2008 m.
pamatėme Gruzijoje, o šiais me tais – Kryme, jog to-
kia galimybė labai reali. Mus nuolat kaltino, jog esa-
me okupacijos sužalotais smegenimis, bet patirtis pa-
rodė, jog geriau gyventi baimėje, bet būti pasiruošus
atrem ti galimus konfliktus. 

– Galima sakyti, jog Ukrainos krizė Lietuvai ir Balti-
jos šalims iš ėjo į naudą, nes mes vėl tapome svar biais tarp-
tautinės politikos žai dėjais?

– Ciniškai kalbant, būtų galima sakyti, jog tai tie-
sa, nes kurį laiką mes buvome kaip ir vienui vieni,
ma žai kam įdomūs. Į CNN ar kitas televizijas seniau
pakviesdavo nebent per Nepriklausomybės dienos
pami nė jimą, dabar mūsų netgi yra per ma žai, kad
spėtume visur. Lietuvos Washingtone per mažai. Net
sunku suskaičiuoti, kiek senatorių ir Kong re so na-
rių šiemet buvo Lietuvoje, o ir viceprezidento Joe Bi-
den apsilankymas Lietuvoje buvo pirmasis nuo bu -
vusio viceprezidento Dick Chenney vizito 2006 m. Ir
panašių aukšto lygio vi zitų šiais metais nusimato dar
daug. Važiuos ir važiuos.

Prisiminkime ir tai, jog būtent Lietuvos prezi-
dentė Dalia Grybaus kaitė sėdėjo Prezidento B. Oba-
ma de ši nėje susitikime Varšuvoje šio mė nesio pra-
džioje, Prezidentė Grybaus kaitė yra viena pirmųjų,
kuriai Pre zidentas Obama skambina Europoje, tad
Rytų Europos klausimais mes ne besame balsas ty-
ruose. 

Sakyčiau, kad Lietuvos ir kitų Bal tijos ša-
lių svarbos atgimimas prasidėjo dar 2012 m.
Čikagos NATO vadovų renginio metu vyku-
siame Pre zidento Obama susitikime su Bal-
tijos šalių  vadovais, kai Prezi den tas Obama
suprato, jog Čikaga yra ir mūsų namai.  

Putinas politiškai strategiškai padarė
kažką tokio, kas visus šokiravo, netgi, saky-
čiau, asmeniškai įžeidė Prezidentą Obama,
kaip kažkada ir Prezidentą Bush, kurie kar-
tu su arti miausiais komandos nariais dėjo as -
menines pastangas sukurti normalius san-
tykius su Putinu. Ukrainos kri zė galutinai už-
darė „reset” darbot varkę pilnai. 

– Bet kaip galima dėl ko nors su tarti dabar Was-
hingtone, kur vyksta tokie aršūs politiniai partiza-
niniai karai, jog kai kurių diplomatų žmonos net-
gi sako, kad de mokrato politiko žmona neateis į ren-
ginį, kuriame dalyvauja res pub likono žmona, ir at-
virkščiai? 

– Taip, bet Ukraina suvienijo kairiuosius
ir dešiniuosius, šiuo klau simu partizaninių
karų Wa shing tone nevyksta. Antai, senatorius
John McCain dažnai keliauja su kylančia
demokratų užsienio politi kos žvaigžde – se-
natoriumi Chris Murphy. Ir demokratai, ir res-
publikonai kartu keliauja į Rytų Europos
valstybes, ir vieningai palaiko Lie tuvą ir ki-
tas Baltijos valstybes.  Mes vėl esame svarbūs,
ko nebuvo, kai aš at vykau dirbti į Washing-
toną prieš ketverius metus. Europos, ir ypač
Ry tų Europos problemos mažai kam rū pėjo.
Ukrainos drama sugrąžino JAV į Europą.

– Europa yra keblioje padėtyje, nes senojo že-
myno energetika pri klauso nuo Kremliaus geros ar
blo gos valios.

– Taip, bet ir Putinas skaičiuoja, kiek jam
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IŠ ATEITININKŲ GYVENIMO

Susipažinkime su ,,ŠAAKalbėtojais”
ŠAAK – Šiaurės Amerikos ateitininkų konferencija –

tai ypatingas suvažiavimas supažindinti studentus
ir pradedančius dirbti su lietuviais, įgijusiais gy-

venimo patirties. Konferencija įvyks š.m. rugpjūčio 15–17
d. JAV sostinėje, Washington, DC. 

Konferencijoje vyks trumpos paskaitėlės – ,,Ted
Talks” stiliaus kalbos, kurios yra pavadintos ŠAAKalbos.
Jau sutelkta 13 asmenų kalbėtojų grupė, visi kūrybingai
ir pasiaukojančiai dirbantys įvairiose srityse – pramonėje,
menuose, Bažnyčios tarnyboje, diplomatijoje, jaunimo auk-
lėjime, visuomeninėje plotmėje. Savo įžvalgomis sutiko pa-
sidalinti Andrius Anužis, Indrė Biskis, Rima Gungor, To-
mas Jonaitis, Tadas Kasputis, Aud-
rius Kirvelaitis, Stasys Ku liavas,
prel. Rolandas Ma kric kas, Marius
Markevi čius, Edis Razma, prel.
Edmun das Putri mas, Simona
Minns ir Marius Vismantas. Gal
bus ir daugiau kalbėtojų.

Kas savaitę supažindinsime
skaitytojus su keliais ,,ŠAAKalbė-
tojais”. Šįkart keturi labai skir-
tingi asmenys: politinis veikėjas, Bažnyčios diplomatas,
muzikė ir iškalbus nuodų specialistas.

Andrius Anužis kalbės tema – ,,Karjeros piligrimystė: Kaip
tas privedė prie Detroito švietimo sistemos revoliucijos”.
Andrius Anužis yra direktorius ,,Cornerstone Schools
Part ner Program”. Jo pareigos – sutelkti paramą mokyk -
loms iš korporacijų, pilietinių grupių bei individų. Anu-
žis yra dirbęs JAV atstovų rūmuose politiniu patarėju
Kong reso nariams Thaddeus McCotter ir Mike Rogers. Ėjo
atsakingas pareigas Michigan valstijoje įvairiose verslo
grupėse.

Tomas Jonaitis kalbės tema  ,,Rizika yra visur – Kaip mes
ginamės?” Toronto universitete baigęs toksikologijos
mokslus, jau devynerius metus dirba tarptautinėje kon-
sultantų bendrovėje, nagrinėdamas žmonijai kenksmin-
gas medžiagas. Atlieka rizikos apskaičiavimus įvairiuo-
se pramonės – maisto, chemijos, biotechnologijos, varto-
tinių prekių ir kosmetikos produktų – srityse. Tomas yra
tarptautinio ,,Toastmasters”  klubo narys. Ši organizacija
puoselėja viešojo kalbėjimo ir vadovavimo įgūdžius.

Prel. dr. Rolandas Makrickas kalbės tema ,,Šventojo Sosto Mi-
sija”. Mons. Makrickas gimė Biržuose. Įšventintas kuni-
gu 1996 m. Studijavo Kauno Kunigų seminarijoje ir  Po-
piežiniame Santa Croce Universitete, Romoje.  Romos Po-
piežiniame Gregoriano universitete apgynė doktorato
laipsnį iš Bažnyčios istorijos. Dirbo Vilniaus Arkikated-

roje bazilikoje ir Lietuvos Vyskupų konferencijos sekre-
toriate. 2006 m. pradėjo dirbti Švento Sosto tarnyboje. Dir-
bo Apaštalinės nunciatūros Gruzijoje, Armėnijoje, ir
Azer  baidžane antruoju sekretoriumi, Apaštalinės Nun -
ciatūros Švedijoje, Danijoje, Norvegijoje, Suomijoje ir Islan -
dijoje pirmuoju sekretoriumi, o šiuo metu dirba Apašta-
linės nunciatūros Jungtinėse Amerikos Valstijose antruoju
patarėju.

Simona Minns kalbės tema ,,Misijos ir vizijos svarba kar-
jeros sėkmei”. Simona Minns yra profesionali džiazo dai-
nininkė, aranžuotoja, kompozitorė ir kanklininkė. Nuo
1996 m. iki 2004 m. Simonos pagrindinis instrumentas buvo

koncertinės kanklės. Vėliau Simona
persiorientavo į džiazą bei dainavi-
mą. Studijavo Lietuvos muzikos ir te-
atro akademijoje. Šiuo metu studijuo -
ja džiazo vokalą ir šiuolaikinę kom-
poziciją Berklee muzikos koledže,
Bos tone. Vienas iš naujausių Simo-
nos projektų – ,,Jazz colors of  Lithua -
nia”, kuriame amerikietiško džiazo
principais peraranžuojamos lietu-

viškos sutartinės bei naudojamas lietuviškų kanklių
skambesys. Simona ateitininkų veikloje dalyvauja daugiau
nei penkiolika metų. 2013 m. atnaujino Jaunųjų ateitinin -
kų kuopos veiklą Šv. Petro parapijoje, Bostone. 2014 m. rug-
sėjį planuojama išleisti Simonos parašytą knygą vai-
kams. 

Š. AMERIKOS ATEITININKŲ KONFERENCIJA

Birželio 1 d. Cleveland Šv.
Kazimiero parapijoje po šv.
Mišių Maironio kuopos jau-
nieji ateitininkai davė jaunų-
jų ateitininkų įžodį.
Nuotraukoje kuopos nariai
su savo globėjomis. Pirmoje
eilėje įžodininkai iš k.:
Elizabeth O’Meara, Indrė
Sasnauskaitė, Vija Tessman,
Vidas Sasnauskas ir Mikas
Biliūnas. Antroje eilėje iš k.:
Ina Biliūnienė, Elzė Taraševi -
čiūtė, Lidija Pyle, Marija
O’Meara, Lukas Milevičius ir
Rima Ješman taitė-Tessman.
(Nuotraukoje nėra Justo Šil-
galio)  Lino Biliūno nuotr.

Prel. dr. Rolandas Makrickas –
Vatikano diplomatas, Bažnyčios istorikas.

Simona Minns –
džiazo dainininkė, kompozitorė ir kanklininkė,

Bostono jaunųjų ateitininkų globėja.

Š. Amerikos ateitininkų 
konferencija

,,Profesionalų kelias”
Pasidalinsime patirtimis, užmegsime ryšius

2014 rugpjūčio 15–17 d.  Washington, DC.

PROGRAMA: ŠAAKalbos 
Prelegentas: Ambasadorius dr. Žygimantas Pavilionis

Meninė programa: Pianistas Edvinas Minkštimas

Registruokitės tinklalapyje:   www.ateitis.org

Norintys užsisakyti kambarius Renaissance Hotel viešbuty-
je ($99) daugiau informacijos rasite ateitininkų tinklalapyje 

Ruošia: Šiaurės Amerikos ateitininkų valdyba

Tomas Jonaitis–
toksikologas,

tyrinėtojas, viešo-
jo kalbėjimo įgū-

džių lavintojas

Andrius Anužis –
politinis patarėjas,

taip pat ieškantis
korporacijų

paramos Detroito
mokykloms

Maironio kuopos jaunieji įžodininkai

Išlaikę egzaminus ir davę priesaiką, jaunieji Clevelando ateitininkai jau laukia vykti į Jaunųjų ateitininkų stovyklą Dainavoje. Stovykla
prasidės rytoj, birželio 29 d. ir tęsis iki liepos 9 d. Į ją suvažiuos per 120 stovyklautojų iš visos Amerikos.
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Atsisveikinome su Lietuvos  herojumi
AUGUSTINAS IDZELIS

Man yra didelė garbė tarti žodį prie Lietuvos di-
dvyrio Pilypo Žu kaus   ko-Naručio karsto.

Istorijos fone atsiranda asmenys, kurie drama-
tiškai pakeičia istorinių įvykių eigą. Toks asmuo 1941
metais buvo 21 metų Vytauto Didžiojo universiteto
studentas Pilypas Narutis. Kaip vienas iš Lietuvių
aktyvistų fronto (LAF) Kauno štabo organizato rių ir
vadų, jis Kaune vadovavo sukilimui.

Sukilimas prasidėjo sekmadienį, birželio 22 die-
nos popietę. Naktį okupa cinė Sovietinė valdžia, vie-
tiniai kolaborantai ir jų šeimos masiškai apleidžia
Kauną.

Birželio 23 dieną rytą Kauno ra diofonas yra su-
kilėlių rankose. Per Kauno radiją LAF’o įgaliotinis
Leo nas Prapuolenis praneša kraštui ir pasauliui, kad
yra sudaryta Lietuvos Laikinoji vyriausybė, kuri per-
ima į savo rankas valstybės vairą. Naručio žodžiais,
,,tai davė impulsą tautos mo bilizacijai ir visuotiniam
pasipriešini mui – sukilimui. Iš čia, iš Kauno, visa Lie-
tuva buvo išjudinta”. 

Bėgdami nuo Wehrmacht’o Raudonosios Armi -
jos daliniai bando per sikelti per Nemuną ties Kau-
nu. Prasideda aršus mūšis tarp sukilėlių ir Raudo-
narmiečių ties Sančiais. Žūva maždaug 100 sukilėlių,
bet Rau donosios Armijos pasitraukimas per Kauną
yra sustabdytas. Miestas yra išgelbėtas nuo sugrio-
vimo, o jos gy ventojai – nuo didelių aukų.

Trečiadienį, birželio 25 d., vyksta antras Laiki-
nosios Lietuvos vyriau sybės posėdis. Mieste pa-
sklinda  ant ras ,,Į laisvę” laikraščio numeris. Pir-
majame puslapyje yra atspausdintas straipsnis ,,Ne-
priklausomos Lie tuvos Laikinosios vyrausybės žo-
dis į tautą”. 

Tą pačią dieną į išlaisvintą Kau ną ižygiuoja Vo-
kietijos kariuomenė. Berlynas nežino, ką daryti. Lai-
kinoji vyriausybė, nors vokiečių suvaržyta, veikia iki
rugpjūčio 2 dienos.

Pilypas Narutis visuose šiuose veiksmuose  su-
vaidino  reikšmingą vaid menį. Visą vaizdą nušvies -
ti rei kėtų parašyti storą knygą. Noriu tik pa-
minėti keletą esminių faktų, kurie at-
skleidžia Naručio vadovavimo ypa-
tybes, jo patriotizmą, idealizmą ir is-
torinę reikšmę.

1940 m. birželio 15 d. Raudonoji Ar-
mija okupavo Lietuvą. Prezidento Smeto-
nos valdžia įsakė Lietuvos kariuomenei
nesipriešinti. Prezidentas Smetona pasi-
traukė iš Lietuvos. Pra sidėjo krašto sovieti-
zacija ir klasės priešų likvidacija. Kulminaci-
jos taš kas buvo 1941 m. birželio mėnesį, maž   daug
savaitę prieš sukilimą, kada tūkstančiai lietuvių
buvo suimti ir eše lonais išvežti į Sibirą. Kraštas
buvo demoralizuotas, bet nesužlugdytas. Nuo pat pra-
džių prasidėjo neorganizuota, spontaniška, o vėliau
ge rai organizuota rezistencija. Reikš mingą  vaidmenį
čia atliko Pilypas Na rutis.

Didelę reikšmę Naručio gyvenime turėjo atei-
tininkų organizacija. 1937 metais jis tapo Panevėžio
moksleivių ateitininkų kuopos pir mi nin ku. 1938
metais Narutis įstojo į Vy tauto Didžiojo universite-
to (VDU) tech nikos fakultetą. Universitetas turėjo
maždaug 3 000 studentų. Stu dentų veikla sukosi ap-
link korporacijas, kurios buvo organizuotos pagal fa-
kultetus.

Korporacija ,,Grandis” jungė atei tininkus tech-
nikus. 1939 m. Na rutis tapo ,,Grandies” korporacijos
pirmininku. Universitete veikė aš tuonios ateiti-
ninkų korporacijos. 1940 m. vasario mėnesį  įvyko
visų atei tininkų korporacijų pirmininkų posėdis. Na-
rutis buvo išrinktas Stu dentų ateitininkų sąjungos
(SAS) pirmininku. Kaip SAS pirmininkas jis daly-
vavo VDU Studentų atstovybės valdyboje. 

Sovietams okupavus Lietuvą, vi sos korporacijos
buvo uždarytos. Daug pirmininkų buvo enkavedis-
tų areštuoti – tarp jų grandietis Alber tas Sušinskas.
Tačiau enkavedistams nepasisekė sunaikinti kor-
poracijų narių veiklą. Nariai pradėjo dirbti pog -
rindyje, neoficialiai, o čia ateiti ninkai turėjo didelės
patirties.

1940 m. rugsėjo mėnesį įvyko slaptas visų kor-
poracijų atstovų Kaune posėdis.  Narutis atstovavo
Ateitininkams. Buvo įsteigta pogrin džio organizacija,
kuri vadinosi Stu dentų koalicija. Organizacijos
vadu tapo Narutis. Buvo nutarta pasiruoš ti atei-

Pilypas Narutis
(1920–2014)

nan-
t i e m s

mokslo metams
(1940– 1941) ir tarp stu-

dentų sudaryti an tisovietinį
pogrindį. Narutis savo pogrindžio

ryšius  išplėtė tarp ateiti ninkų. Jis išvystė
glaudžius ryšius su ateitininkais filisteriais, kurie
neseniai buvo baigę studijas. Du filisteriai, kurie pra-
dėjo artimai bendrauti su Naručiu ir Studentų
koa liciją, buvo dr. Adolfas Damušis – 33 metų uni-
versiteto docentas ir Leonas Pra puolenis – 28 metų
verslininkas, ,,Gul bės” cheminių gaminių fabriko
bendrovės reikalų vedėjas.

Pirmas Studentų koalicijos vie šas veiksmas
prieš okupantą įvyko 1940 m. lapkričio 1-ąją, per Vė-
lines Kauno kapinėse. Į Kauno kapines su sirinko
apie 5 000 žmonių. Naručio žo džiais: ,,Tai buvo
pra džia ir akstinas stipresniam ir slaptesniam or-
ganizavimui, didesniam tikslui – visuotiniam tau-
tos pasipriešinimui… Tai ir buvo pirmoji masinė
vieningo Lietuvos pogrindžio apraiška Kaune –
susitikimas su okupantu”. (P. Narutis, ,,Tautos su-
kilimas 1941”, 1994, p. 155). 

1940 m. gruodžio mėnesį Narutis sušaukė gru-
pę studentų ateitininkų pogrindininkų pasitari-
mui su dr. Damušiu. Jis informavo dalyvius apie Lie-
tuvos aktyvistų fronto (LAF) steigimą Berlyne ir Ber-
lyno siūlymą, kad Lietuvos pogrindis vadintųsi
Lietuvos aktyvistų frontu (LAF). Buvo pranešta, kad

Lietuvos pogrin dis būtų pasiruošęs sukilti ir atsta -
ty ti Lietuvos nepriklausomybę. 

Ateitininkai ir kiti Studentų koa licijos atstovai
sutiko su Berlyno siūlymu. Naručio vadovaujama
Studen tų koalicija tapo Lietuvių aktyvistų frontu.
Koalicijos valdyba tapo LAF štabu Kaune. Štabui va-
dovavo Naru tis. Kauno LAF štabo veikla rėmėsi iš-
vystytais ryšiais su buvusių korporacijų ir organi-
zacijų vadais. Tiesio ginio ryšio su pavieniais nariais
konspiraciniais sumetimais nebuvo. 

Atėjo lemtingi 1941 metai. Sovie tų saugumas pra-
dėjo sekti Narutį. Va sario mėnesį Narutis išvyko į
Vil nių pas seserį Juliją. Tuo metu jis ga vo naujus as-
mens dokumentus su pa keista pavarde. Tada Žu-
kauskas ir ta po Narutis.

Narutis grįžo į Kauną ir tęsė or ganizacinį darbą
pogrindyje. Jis pra plėtė Kauno LAF štabo sudėtį. Šta-
be pradėjo dirbti ateitininkai – Kazys Ambro zaitis, Ro-
mas Šatas ir Vytau tas Stonis. Iš skautų organizacijos
– Juozas Milvydas ir Viktoras Lapas. Lietuvos Lais-
vės kovotojų sąjunga atsiuntė į LAF štabą Juozą Ru-
doką. Jis buvo pašto darbuotojas, kuris tapo Naručio
artimas bendradarbis  ir per sukilimą suvaidino ypa-
tingai svarbų vaidmenį. Leonas Prapuole nis tapo ry-
šininku su LAF štabu Vil niuje, o Damušis suorgani-
zavo pata rė jų grupę. Beveik visi patarėjai buvo atei-
tininkai. Tarp jų buvo Juozas Ambrazevičius, dr. Juo-
zas Meškaus kas ir Juozas Vėbra.

Balandžio 9 d. Vilniaus LAF šta bo ryšininkas
Mykolas Naujokaitis, grįžtant per sieną iš Vokieti-
jos, buvo sunkiai NKGB pasienio sargybos sužeistas
ir sulaikytas. Naujokaitis li goninėje per vieną slau-
gę, kuri bu vo Kauno LAF štabo ryšininkė, sugebė-
jo perduoti tam tikrą informaciją iš LAF Berlyne.

Svarbiausia žinia: ka ro pradžia turėjo būti gegu-
žės mė nesio pradžioje.

Balandžio 17 d.  Prapuolenis nu vyko į Vilnių
ir perdavė informaciją majorui Vytautui Bul-

vičiui – Vil niaus LAF vadovui. Atsižvel giant
į informaciją, kad turėjo prasidėti  ka ras,

buvo labai svarbu kuo greičiau sudaryti Lie-
tuvos Laikinąją vyriausybę.

Balandžio 22 d. Kaune, dr. Meš kaus -
ko bute, įvyko pasitarimas tarp Vil-

niaus ir Kauno LAF atstovų. Tikslas –
sudaryti Laikinąją vy riau sybę, ku-

rios narių vardai bū tų pa skelb ti
per sukilimą. Vyriau sybės su dėtis

buvo di džiau sia paslaptis. Nei vo-
kiečių saugumas, nei NKGB  jos

ne žinojo. 
Gegužės mėnuo atėjo, bet

nebuvo jokio karo. NKGB pra-
dėjo iššifruoti LAF organizaciją Vil-

niuje ir suimi nėti jos narius. Birželio 9 d.
Kaunas ga vo žinią, kad Bulvičius ir kiti Vil niaus

LAF vadai buvo Sovietų saugumo suimti.
Birželio 14-osios naktį prasidėjo masiniai Lie-

tuvos piliečių suėmimai ir deportacijos.
Birželio 15 d. Prapuolenis atėjo pas Narutį su ži-

nia, kad vokiečiai puls Sovietų Sąjunga tarp birže-
lio 18 ir birželio 26 dienos. Narutis skeptiškai priė-
mė žinią; nepasitikėjo in formacija, kuri atėjo iš Ber-
lyno LAF. Bet vis tiek Narutis nutarė suruošti pa-
sitarimą Kaune tarp Kauno LAF šta bo ir LAF atstovų
iš provincijos. Tą naktį Prapuolenis susitiko su
Vladu Nasevičiumi – Vilniaus LAF štabo nariu. Jis
pranešė, kad Vil niaus LAF centro nėra, ir kad Kau -
nas turės perimti sukilimo vadovavi mą. Laikinoji vy-
riausybė turės būti pa skelbta Kaune. 

Birželio 19 d. įvyko Kauno LAF štabo ir pro-
vincijos atstovų posėdis Kauno universiteto patal-
pose. Kauno štabui atstovavo Narutis, Prapuo le nis
ir Milvydas. Provincijos atstovai buvo informuoti,
kad karas greitai tu rės prasidėti. Sukilėliai turėjo
klau syti trumpų bangų radijo stoties, kur turėjo būti
perduota informacija  apie sukilimo eigą. Po posėdžio
Naru tis ir Prapuolenis nutarė, kad atėjo laikas  su-
kviesti pirmą visų Kauno LAF štabo narių posėdį,
kuris nustatys sukilimo eigą Kaune. Buvo nu tarta
rengti posėdį sekmadienį, bir želio 22 d., senelių na -
muose, Žaliakal nyje. 

Posėdis turėjo prasidėti 10 val. ryto. Data buvo
lemtinga. Tą rytą pra sidėjo karas. Vokiečiai pradė-
jo žy giuo ti į rytus.

Nukelta į 14 psl.
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Parengė Dainius Ruževičius

SPORTAS

Birželio 19 d. savo unikalų bėgimo žygį
pradėjo Lietuvos bėgikas Aidas Ardzijauskas.
42 metų Vilniaus apskrities priešgaisrinės gel-
bėjimo valdybos ugniagesys 2 val. nakties iš
starto vietos Los Angeles pradėjo 5 000 km (3
100 mylių) bėgimą iki New Yorko. Šią sunkiai
įsivaizduojamą už duotį Aidas Ardzijauskas ti-
kisi įveikti per 45 dienas ir kartu tapti Gine-
so rekordo autoriumi. Visą bėgiko marš rutą
galima sekti ,,Facebook” pusla pyje, įvedus šią
nuorodą: ,,Echo Life Style LA-NY”.

Per pirmąsias keturias dienas Aido lau-
kė nemaži išbandymai: nu matytą bėgimo
maršrutą teko pakoreguoti dėl kelio remonto
darbų ar paklydimų nuo numatyto kurso. Vis
dėlto didžiausiu sportininko priešu tapo ali-
nantis Californijos karštis, todėl jis kiekvie-
nąkart savo bėgimą pradeda naktimis. 

,,Net nesitikėjau, kad manęs lauks toks
rimtas iššūkis. Bėgu tiek, kiek leidžia oro są-
lygos. Kai dieną temperatūra pasiekia 38
laipsnius celsijaus, bėgti tampa neįmanoma,
ma no bėgimą taip pat apsunkina itin kalvotos
trasos vietos. Reikia, kad kūnas priprastų prie
tokių karščių. Bėgant visi rūbai tiesiog pri-
limpa prie kūno, tad tenka daryti pertrau -
kėles”, – savo įspūdžiais  dalinasi Ai das.

Nepaisant užklupusių sunkumų, Aidas
per parą bėgdamas po 10–14 va landų sugeba
įveikti beveik po tris (!) tradicinius maratonus,
o tai yra apie 120–150 kilometrų, ir žingsnis po
žings nio artėja link savo svajonės įgyvendi-
nimo. Nors priešaky dar lau kia ilgas ir daug
jėgų pareikalausian tis kelias, lietuvis tikisi pa-
siekti New Yorką numatytu laiku ir savo žyg-
darbiu patekti į Gineso rekordų knygą. 

Bėgdamas nuo vakarinės iki rytinės JAV
pakrantės, lietuvis perbėgs 11 JAV valstijų –
California (CA), Ari zona (AZ), New Mexico
(MN), Okla homa (OK), Missouri (MO), Illinois
(IL), Indiana (IN), Ohio (OH), Penn syl vania
(PA), Maryland (MD)  ir New York (NY). 

Kiekvienoje iš minėtų valstijų visi bėgi-
mo mėgėjai turi galimybę bėg ti kartu su
Aidu ir padėti spor ti ninkui įgyvendinti savo
tikslą. 

A. Ardzijauskas siekia tapti pirmuoju lie-

tuviu bėgiku, kuris savo pavardę įrašytų į Gi-
neso rekordų kny gą. Pasaulinius rekordus  fil-
suojančios  agentūros atstovai, jau prasi dė jus
bėgimui, registruoja šį neeilinį Lie tuvos bė-
giko žygdarbį.

A. Ardzijauskas, jau apibėgęs Gibraltarą,
Vatikaną, Lietuvą, pernai įveikęs 3 500 kilo-
metrų ir savo bėgi mu apjuosęs Baltijos jūrą,
dabar me ta dar vieną iššūkį žmogaus gali-
mybėms.

Be abejo, šis unikalus ir daug fizi nių
jėgų pareikalausiantis A. Ardzi jausko bėgimas
neįvyktų be tvirtos rėmėjų paramos. Sun-
kiame bėgimo kelyje sportininkui sėkmės
linkėjo ir svaria pagalba prisidėjo Čikagoje įsi-
kūrusios kompanijos – ,,Baltic Au to Ship-
ping”, ,,Tower Communica tions Experts”,
,,Food Depot Interna tio nal”, ,,Kunigaikščių už-
eiga”, ,,Good will Financial” bei Los Angeles
lietuviai. 

Kviečiame ir kitus asmenis ar kompani-
jas pagal galimybes prisidėti prie bėgiko sėk-
mės. Jūsų parama la bai  padėtų Lietuvos bė-
giko svajonės iš sipildymui!

Čekius JAV galima rašyti ,,Cali for nia
Lithuanian Credit Union” var du ir siųsti
šiuo adresu: 2806 Santa Monica Blvd., Santa
Monica, CA 90404, Aidas Ardzijauskas.

Birželio 28 d., šeštadienį, nuo 9 val. ryto,
Lemonte, M. Riškaus salėje dunksės stalo te-
niso kamuoliukai, o birželio 27–29 dienomis
(penktadienį-sekmadienį) toje pačioje salėje
virs ir krepšinio aistros.

4-ajame Čikagos lietuvių stalo teniso ly-
gos (ČLSTL) stalo teniso taurės (STT 2014) tur-
nyre stalo teni si ninkai susirems prie aštuonių
stalų. Turnyro dalyviai varžysis A, B ir C pa -
jėgumo grupėse. Taip pat vyks dvejetų var-
žybos.

Tradiciškai vasarą rengiamame Tarp-
tautiniame krepšinio turnyre šiemet dalyvaus
8 komandos: ,,Mad Dogs”, ,,Lituanica”, ,,Mac-
cabi”, ,,Žal gi ris”, ,,Arka”, ,,Polish Ham mers”,
,,Racers International” ir S.R.U ,,Elect ric”. 

Dėl turnyro nugalėtojų taurės jos varžy-
bas pradėjo penktadienį, tęs šeštadienį nuo 4
val. p. p., o nuo 10 val. r. sekmadienį praside-
dančias turnyro kovas komandos užbaigs 7
val. v. vyksiančiomis finalinėmis rungtynė -
mis.

Lietuvis krepšinio skautas dirbs
NBA „Celtics” klube

Maskvos CSKA ir Lietuvos rinktinės skautas Benas Matke-
vičius pa lieka Rusijos čempionų komandą. Lietuvis kelia sparnus
į NBA. Jis bus „Boston Celtics” komandos skautas Europoje.

„Po trijų su puse sezonų darbo su geriausiais žaidėjais, tre-
neriais ir jų asistentais Europoje nėra lengva tie siog atsisveikin-
ti ir išeiti. Man patiko dirbti Europoje aukščiausiu lygiu ir aš la-
bai džiaugiuosi šia patirtimi. Šian dien nebūčiau ten, kur esu, be
tam tikrų žmonių pagalbos. Jaučiu pareigą padėkoti treneriui Jo-
nui Kazlauskui, kuris man suteikė gali mybę dirbti CSKA, padėti
komandai ir pačiam įgauti neįkainojamos patirties.

Be abejonės, noriu padėkoti tre neriui Etorre Messina už tai,
kad iš mokau žiūrėti į krepšinį kitokiomis akimis. Taip pat už tai,
kad jis man suteikė galimybę tapti girdimu ir už tai, kad šiandien
esu, kas esu. Man garbė keliauti iš vienos geriausių or ganizacijų
Europoje į kitą, kuri yra Ame rikoje. Džiaugiuosi, kad galiu pra-
tęsti savo darbą ‘Boston Cel tics’”, – tokiais žodžiais su komanda
atsi sveikino lietuvis.

Vasarą jis dirbs su Lietuvos rinktine, kuri ruošis rudenį Is-
panijoje vyksiančiam pasaulio čempionatui.

B. Matkevičius nebus pirmasis Lietuvos atstovas, kuris dar-
buosis stipriausioje pasaulio krepšinio lygoje: vyriausiojo NBA va-
dybininko tarptautinėms operacijoms pareigas užima buvęs Lie-
tuvos rinktinės krep šininkas Artūras Karnišovas, o dar vienas Bar-
selonos olimpinių žaidy nių bronzos medalininkas Alvydas Pa-
zdrazdis dirba NBA skautu Dal laso ,,Maverics” klube.

Nėra to blogo, kas neišeitų į gera! Sporto puslapio redaktoriui Dai-
niui Ruževičiui neseniai buvo atlikta ke lio operacija – tai, žinoma, da-
lykas rim tas. Bet užtat reabilitacija vyksta tuo pačiu metu kaip ir Pa-
saulio futbolo čempionatas. ,,Geriausias dopingas po operacijos – fut-
bolas”, – sako Dainius. Linkime jam greit pasveikti ir vėl mėgautis spor-
tu ne tik per televizorių. 

Benas Matkevičius darbą Mask vos CASK klube iškeitė į NBA „Bos ton Cel-
tics” komandą

Bėgdamas iš Los Angeles iki 
New Yorko lietuvis bėgikas siekia Gineso rekordo

A. Ardzijausko bėgimo maršrutas

Lemonte – stalo teniso taurės bei 
tarptautinis krepšinio turnyrai



Vilnius (BNS) – Parlamentarai
pritarė Prezidentės Dalios Grybaus-
kaitės siūlymui kariuomenės vadu
skirti generolą majorą Joną Vytautą
Žuką. Nutarimą dėl pritarimo J. V.
Žuko kandidatūrai Seimas priėmė
vienbalsiai. 

52 metų J. V. Žukas šiuo metu dir-
ba kariniu atstovu Lietuvos nuolati-
nėje atstovybėje prie Šiaurės Atlanto
sutarties organizacijos ir Europos Są-
jungos, anksčiau ėjo Lietuvos kariuo-
menės Sausumos pajėgų vado pareigas.

Praeitą savaitę po susitikimo su
Prezidente D. Grybauskaite J. V.  Žukas
teigė, kad reaguodama į situaciją Uk-
rainoje Lietuva turi stiprinti gebėjimus
veikti savarankiškai ir ruoštis ne-
konvenciniams iššūkiams, tokiems
kaip tautinių mažumų kurstymas ar
ginkluotų asmenų be skiriamųjų ženk-
lų siuntimas.

Generolas pabrėžė, kad didesnį
dėmesį reikia skirti personalui ir gink-
luotei, nes dabar daliniai sukomplek-
tuoti tik iki 50 proc., trūksta tinkamų
ryšių, transporto priemonių ir ekipi-
ruotės.
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Parengė Vitalius Zaikauskas

LIETUVA  IR PASAULIS

Austrijoje Putinui patiestas raudonas kilimas 

Viena (BNS) – Austrija sukri-
tikavo Vakarų sankcijas Rusijai ir
pasirašė susitarimą dėl rusiško du-
jotiekio statybos, nepaisydama Eu-
ropos Sąjungos būgštavimų – visa
tai įvyko per Rusijos prezidento
Vladimiro Putino vizitą Austrijoje

Rusijos vadovas, kuriam nese-
niai dėl Ukrainos duris prieš nosį
užtrenkė Didžiojo septyneto vado-
vai, Austrijoje susitiko su Prezi-
dentu Heinz Fischer ir kancleriu
Werner Faymann.

V. Putinas sakė, kad Jungtinės
Valstijos mėgina sužlugdyti dujotiekio
„South Stream” projektą.

Šiuo vamzdynu planuojama kas-
met nuo 2016-ųjų perpumpuoti 63 mlrd.
kubinių metrų gamtinių dujų iš Rusi-
jos į Europos šalis, aplenkiant Ukrai-
ną.

„Jos (Jungtinės Valstijos) pačios
nori tiekti dujas Europos rinkai. Ta-
čiau užtikrinu jus, kad jos nebus pi-
gesnės už rusiškas dujas. Dujos, tiekia -
mos vamzdynu, visuomet yra pigesnės
už suskystintas dujas... Jos (JAV) daro
viską, ką gali, kad sužlugdytų šį
(„South Stream”) susitarimą”, – sakė
V. Putinas.

V. Putinas pridūrė, kad kritika
dėl žmogaus teisių pažeidimų Rusijo-
je remiasi „stereotipais, kurie didžia
dalimi... pramanyti”.

Austrijos prezidentas ir kancleris
neužginčijo šių V. Putino komentarų.
H. Fischer netgi pažėrė kritikos ES
sprendimui įvesti sankcijas Rusijai, pa-
reiškęs: „Sankcijos niekam neduoda jo-

kios naudos”.
Prezidentas taip pat gynė „South

Stream” projektą, teigdamas: „Niekas
negali paaiškinti man, o aš negaliu pa-
aiškinti Austrijos žmonėms, kodėl du-
jotiekis, einantis per ES ir NATO šalis,
negali nusidriekti 50 km Austrijos te-
ritorija”.

Austrijos  susivienijimo OMV va -
do vas Gerhard Roiss ir Rusijos dujų
monopolininkės „Gazprom” generali -
nis direktorius Aleksejus Mileris pa-
sirašė susitarimą įsteigti „South
Stream Austria” – ši bendra pariteto
pagrindu valdoma įmonė už 200 mln.
eurų nuties Austrijos teritorija ei-
siančią dujotiekio atkarpą.

OMV ir „Gazprom” susitarimas
yra iššūkis Europos Komisijai, kuri šio
mėnesio pradžioje rekomendavo Ben-
drijos narėms stabdyti „South Stream”
projektą kaip prieštaraujantį ES Tre-
čiajam energetikos paketui, kol bus ati-
tinkamai pakoreguotos projekte daly-
vaujančių šalių dvišalės sutartys su
„Gazprom”.

EVT apsisprendė dėl Komisijos vadovo 

J. V. Žukas paskirtas kariuomenės vadu

Pasaulio dėmesys Maskvai dėl Ukrainos 

Žudęs partizanus KGB smogikas siunčiamas už grotų

Vilnius (Delfi.lt) – Buvęs Lietuvos
TSR Valstybės saugumo ministerijos
(MGB) agentas-smogikas Markelis Bu-
latovas, kuriam šiuo metu 86 metai,
siunčiamas už grotų. Lietuvos apelia-
cinis teismas paskelbė, kad M. Bula-
tovas įkalinimo įstaigoje turės pra-
leisti 5 metus. 

Į pataisos namus M. Bulatovas tu-
rėtų būti uždarytas jau artimiausiu
metu. Tiesa, apeliacinės instancijos te-
ismo nuosprendį pensininkas dar ga-
lės skųsti Lietuvos Aukščiausiajam
Teismui (LAT) bei prašyti laikinai

stabdyti bausmės vykdymą. 
Iš archyvinių dokumentų pavyko

sužinoti, kad M. Bulatovas apsimetė
Lietuvos partizanu ir dalyvavo
1952–1953 metais Ignalinos ir Šven-
čionių rajone sušaudant devynis Lie-
tuvos partizanus.

MGB agentu-smogiku M. Bulato-
vas buvo nuo 1952–ųjų pavasario iki
1960–ųjų. Prieš tai, 1942–1952 metais jis
priklausė kovai su Lietuvos partiza-
nais suburtam vadinamajam liaudies
gynėjų būriui ir buvo vado pavaduo-
toju.

Birželio 29 d. referendumas: kas siūloma
Vilnius (Bernardinai.lt) – Sek-

madienį vyks referendumas dėl Lie-
tuvos Konstitucijos keitimo keturiais
aspektais. Referendumą inicijavo 26 as-
menų grupė, kurios koordinatoriai –
Pranciškus Alfredas Šliužas, ūkinin-
kas, Kaišiadorių rajono savivaldybės
tarybos narys, ir Rita Jusienė, 2012 m.
kandidatavusi į Seimą partijos „Drąsos
kelias” sąraše.

Priėmus referendumo klausimą
Konstitucijoje būtų pakeisti keturi da-
lykai:

1. Referendume priimti sprendi-
mai galėtų būti keičiami tik kitu refe-
rendumu. Iki šiol tokios nuostatos
Konstitucijoje nėra.

2. Būtų sumažintas slenkstis reng-
ti referendumą piliečių iniciatyva.
Tam pakaktų 100 tūkst. balso teisę tu-
rinčių piliečių parašų. Dabartinis
slenkstis – 300 tūkst. balso teisę tu-

rinčių piliečių parašų.
3. Iš Konstitucijos būtų išbraukta

nuostata, kuria užsienio subjektams
sudaroma galimybė Lietuvoje įsigyti
žemę, vidaus vandenis ir miškus, ir nu-
statyta, kad jie gali priklausyti tik
Lietuvos piliečiams ir Lietuvos vals-
tybei.

4. Valstybinės ir bendruomeninės
reikšmės gamtos išteklių išgavimo ir
naudojimo klausimai sprendžiami tik
referendumu. Iki šiol tokios nuostatos
Konstitucijoje nėra.

Referendumo iniciatyvinė grupė
Vyriausiajai rinkimų komisijai (VRK)
pateikė daugiau nei 320 tūkst. parašų.
VRK nenustatė, kiek tiksliai parašų
yra galiojantys, tačiau vasario viduryje
nusprendė, kad jų ne mažiau nei 300
tūkst. ir klausimą dėl referendumo
paskelbimo perdavė Seimui.

Washingtonas („Draugo” info) –
JAV prezidentas Barack Obama dar
kartą pagrasino sugriežtinti sankcijas
Rusijai. Jei Maskva nesiims „greitų
priemonių” situacijai Ukrainoje su-
švelninti, turės už tai sumokėti „kai-
ną”, pareiškė jis telefonu Italijos prem-
jerui Matteo Renzi.

B. Obama ir M. Renzi buvo vie-
ningos nuomonės, kad Maskva priva-
lo išnaudoti savo įtaką prorusiškiems
separatistams, kad jie paisytų šalies ry-
tuose paskelbtų paliaubų.

JAV ir Europos Sąjunga (ES) jau
po Rusijos įvykdytos Krymo aneksijos
paskelbė sankcijas – aukštiems Rusijos
vyriausybės atstovams ir verslinin-
kams, turintiems ryšių su V. Putino ap-
linka, uždraudė įvažiuoti į Bendrijos
šalis ir įšaldė jų bankų sąskaitas. Kitas
žingsnis būtų sankcijos atskiroms ša-
lies ekonomikos šakoms. 

JAV valstybės sekretorius John
Kerry paragino Rusiją nedelsiant pri-
sidėti prie prorusiškų separatistų Uk-
rainoje nuginklavimo.

Briuselis (ELTA) – Briuselyje su-
sirinkusi Europos Vadovų Taryba, ku-
rioje Lietuvai atstovauja Prezidentė
Dalia Grybauskaitė, sutarė dėl naujo-
jo Europos Komisijos Prezidento kan-
didatūros ir patvirtino ES penkerių
metų strateginę darbotvarkę. Išvadose
taip pat pabrėžiama ener-
getinio saugumo svarba
ir išsakoma parama Uk-
rainos prezidento Petro
Po rošenkos pasiūlytam
taikos planui.

ES šalių vadovai bal-
savimu pritarė, jog nau-
juoju Europos Komisijos
Prezidentu taptų buvęs
Liuksemburgo premje-
ras Jean-Claude Juncker.
Dėl jo kandidatūros dar turės balsuoti
Europos Parlamentas.

Apžvelgdami ES tikslus ir svar-
biausius darbus, kurių būtina imtis,
Europos šalių vadovai pabrėžė būtinybę
toliau stiprinti Bendrijos konkuren-
cingumą, vykdyti struktūrines refor-
mas, kurios paskatins ekonomikos au-

gimą ir naujų darbo vietų kūrimą.
Šioje strategijoje numatyti pa-

grindiniai darbai, kurių turi būti imtasi
nedelsiant artimoje, vidutinėje ir ilga-
laikėje perspektyvoje, įgyvendinant
strategines energijos jungtis, tinka-
mai pasirengiant įveikti galimus ener-

gijos tiekimo sutrikimus
ateinančią žiemą, ieškant
alternatyvių tiekimo šal-
tinių ir mažinant energe-
tinę priklausomybę nuo
atskirų tiekėjų.

Išvadose ES vadovai
dar kartą pasmerkė Kry-
mo aneksiją ir paragino vi-
sas puses prisidėti įgy-
vendinant Ukrainos pre-
zidento Petro Porošenkos

pasiūlytą taikos planą, kad būtų at-
kurtas stabilumas Ukrainoje.    

ES vadovai taip pat ragina Rusiją
sustabdyti kovotojų ir ginklų srautą per
sieną į Ukrainą bei panaudoti savo įta-
ką užtikrinant, kad ginkluotos gru-
puotės nutrauktų prievartą.    

Seimas įteisino tiesioginius merų rinkimus
Vilnius („Draugo” info) – Po dau-

giau kaip dešimt metų trukusių dis-
kusijų dėl tiesioginių merų rinkimų
Seimas juos įteisino.

Prezidentei Daliai Grybauskaitei
pasirašius įstatymą, tiesiogiai merus
rinkti gyventojai galėtų jau kitų metų
vasario pabaigoje arba kovo pradžioje
vyksiančiuose savivaldybių tarybų
rinkimuose.

Pagal naują įstatymo redakciją, sa-
vivaldybės tarybos nariai bus renkami
daugiamandatėje, o meras, kuris kar-
tu būtų ir savivaldybės tarybos narys,

– vienmandatėje apygardoje. Tiek dau-
giamandatė, tiek vienmandatė apy-
garda apima visą savivaldybę.

Meras vienmandatėje apygardoje
bus renkamas analogiškai kaip Seimo
narys – pirmajame ture būtų išrenka-
mas, jei už jį balsuotų daugiau kaip
pusė rinkimuose dalyvavusių rinkėjų.

Tiesiogiai išrinktas meras bus sa-
vivaldybės vadovas ir savivaldybės ta-
rybos pirmininkas. Pagrindinė jo funk-
cija, kaip ir dabar, išliks vadovavimas
tarybos darbui. 

Jonas Vytautas Žukas
Alfredo Pliadžio nuotr.

J. C. Juncker 
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TEATRŲ IR KONcERTŲ SALėSE

Nepamainomi juokų meistrai (iš k.): Fred Newman, Tim Russell, Sue Scott ir laidos šei-
mininkas Garrison Keillor. Nuotraukas parūpino ,,Prairie Home Companion” spaudos atstovas David O’Neill

Garrison Keillor ir Lynn Peterson ,,apšildo” žiūrovus Ravinia parke prieš koncerto pradžią.

Audra – lauke ir po stogu

RAIMUNDAS MARIUS LAPAS

Atvykus į Čikagą, kiekviename
žingsnyje – maistas, maistas,
maistas. Šis miestas priverčia vi-

sus nuolat valgyti. O’hare iškart pasi-
čiupsi dešrelę (su garstyčiom, o ne – gink,
Dieve! – ,,ke tchup”). Priartėjęs prie
centro, su malo numu praryji porą picos
gabalė lių. Galop vakare kur nors Loop’e
užsuki suvalgyti „ribeye steak” – su ža -
liomis pupelėmis, savo velionės motinos
at minimui. Čikagoje nieko tokio būti
sto ram. Va, žiūrėkite, kokia laiminga
Oprah. Arba prisimin ki me burmist  rą
Daley. Pastebėjau iš nuot rau kų, jog net
Michael Jordan pridėjo svorio. Tik tas
jūsų Rahm Emmanuel pernelyg liesas.
Čikagie čiai nepasitiki liesais... – paly-
dimas gar daus į Ra vi nia susirinku-
siųjų juoko, praėjusį šeš tadienį post-
ringavo legendinis Garrison Keillor.

Iš tikrųjų – Keillor po keturiasde-
šimties metų vis dar lieka eterio ka-
raliumi. Jo radijo teatras „Prairie
Home Companion” perduodamas kiek -
 vieną šeštadienį (Čikagoje per WBEZ
stotį 91.5 FM nuo 5 val. p. p. iki 7 val. v.).
Kas savaitę jis vis iš kitos JAV vietovės
teisiogiai transliuoja savo laidas, bū-
tinai įpindamas vie tinio atspalvio ak-
tualijų ir paties su kurtų dainų. Garri-
son nepamainomi padėdėjai – „The
Royal Academy of  Radio Actors” (Tim
Russell, Sue Scott ir mano ypač mėgs-
tamas garso efektų kūrėjas Fred New -
man) bei Ri chard Dworsky vadovau -
jamas „The Guy’s All-Star Shoe Band”.

Birželio 21 d. vakaras Highland
Parke buvo audringas visomis pras-
mėmis. Įėjusius į parką pasitiko pla -
katai apie grėsmingai besiartinančią
audrą ir nuorodos, kur slėptis nuo žai -
bų ir lietaus. Ir iš tikrųjų – tik pra -
sidėjus teisioginei transliacijai, pra-
kiuro dangus. Artėjant lygiadienio va -
 karui, pakilo stiprus vėjas, garsiai

trankėsi perkūnija ir pradėjo pliaupti
kaip iš kibiro. Ačiū Dievui, pagalvojau,
kad sėdime po stogu, o ne pievoje. Ta-
čiau greitai pasirodė, kad tai men ka pa-
guoda – stiprus vėjas iš šono at nešė lie-
taus purslus net į paviljono vi durį!
Nors situacija buvo rimta, Keil lor eksp-
romptu vis kūrė apie audrą naujus juo-
kus, įpindamas juos į savo išankstinį
scenarijų. Iš tiesų re to talento žodžių
meistras! 

Country dainininkas Robbie Fulks
fantastiškai atliko  „I’m waitin’ for
these new things to go...” Šis jo kū rinys
savotiškai, nors ir netiesiogiai, at-
skleidžia pačios „Prairie Home Com -
panion” laidos esmę – ateina ma dos ir
išnyksta, technologijos vis keičia si,
bet pagrindiniai dalykai gyveni me,
ypač tarpusavio bendravimas – vis
tiek išliks (tikėkimės?) amžiams. Gar-
rison Keillor apibūdino gyveni mą Či-
kagoje: Čia kadaise buvo daug etninių
kvartalų – airių ir vokiečių, švedų ir len-
kų, čekų ir lietuvių. Anksčiau buvo no-
ras laikytis kar tu, bendrauti su pana-
šiais į save. Kei čiasi laikai. Dabar ant
kulnų vienas kitam lipa. Gyvenimas da-
bar itin tirštas. Tai, ko gero, urbaniza-
cijos poveikis. Apie tai pamąstau už-
klydęs į kapines, kad ir į Oakwood Ce-
metery East 67 gatvėje, pietinėje Čikagos
dalyje. Jūs gal neslampinėjate po ka-
pines, tačiau aš dažnai jose lankausi –
pagaliau juk esu už jus šiek tiek vyres-
nis.... Savo spal vingoje pasakojimų ir
dainų py nė je jis atskleidė, kiek daug
įžymybių atrado amžiną poilsį šiose ka-
pinėse (,,tiesa, jei domina, jose dar
yra lais vų vietų” – paguodė). Štai kad
ir ko mik sų „Barney Google” kūrėjas
Billy DeBeck, operos solistė Jessie Da-
vis, pirmojo branduolinio reaktoriaus
bei kvantinės teorijos išradėjas Enri co
Fermi, džiazo pianistas Little Brother
Montgomery, „Crackerjacks” išradėjai
broliai Rueckenheim, burmistas Ha-

2014-tųjų Ravinia festivalis žada daug
įdomių, įsimintinų koncertų. Siūlome
,,Draugo” skaitytojams susipažinti su
artimiausiais:

Birželio 30 d. – pianistas Garrick Ohlsson
8 val. v. Martin teatre

Liepos 1 d. – American Idol Live! 7 val. v. pa-
viljone

Liepos 2 d. – Maxwell 8 val. v. paviljone 

Liepos 3 d. – Earth, Wind and Fire 8 val. v.
paviljone 

Liepos 4 d. – Dave Koz and Friends ,,Su-
mmer Horns” 8 val. v. paviljone 

Liepos 5 d. – Sarah McClahlan 7:30  val. v.
paviljone

Liepos 6 d. – Chanticleer ,,She Said, He Said”
7 val. v. Martin teatre

Liepos 7 d. – Emerson String Quartet 8 val.
v. Martin teatre

Liepos 8 d. – Sir James ir Lady Galway 8 val.
v. paviljone

Liepos 9 d. – Miodori ir Miriam Fried ,,Mo-
zart and Brahms” 8 val. v. Martin teatre

Liepos 10 d. – Krzysztof Urbanski ir Dejan
Lazic ,,New World Symphony” 8 val. v. Mar-
tin teatre

Liepos 11 d. – ,,Classics go to the Movies”
8 val. v. paviljone

Liepos 12 d. – Willie Nelson and Family 6:30
val. v. paviljone

Liepos 13 d. – Deborah Voight ,,Something
Wonderful: Evening of Broadway” 5  val. p.
p. paviljone

Bilietus galima įsigyti kasdien bi -
 lietų kasoje, paprastu paštu, el. paš tu
arba tel. 847-266-5100. 

Daugiau in formacijos apie šio se-
zono koncertus Ravinia rasite festiva-
lio svetainėje: www.ravinia.org 

rold Washington, 1935 m. olimpietis
Jessie Owens, žudikas Richard Loeb,
galop gangsterių „karaliaus” Al Ca-
pone „finansininkas” Ja ke „Greasy
Thumb” Guzik. ,,Visi jie čia gražiai gy-
vena”, pasakojo Keil lor.

Jausmingai nuskambėjo bliuzų
dainininkės Hillary Thavis atlieka-
mas „Espresso blues” (gerai, kad smar -
 kiai lijo, kitaip pertraukos metu iškart
būčiau išdūmęs nusipirkti dan giško
skanumo „capuccino crunch” ledų,
nes dainos apie kavą žodžiai mane itin
paveikė). Pris ta tydamas šią dainą,
Keillor šmaikštavo: „Kadaise nueidavai
į kavinę ir len toje buvo tik coffee, tea,
Coke ir ,,Seven Up”. Dabar vien įvairių
kavos rūšių yra keli puslapiai. Keičia-
si laikai!

Mecosopranas Jennifer Rivera pa-
suko koncertą šiek tiek rimtesne vaga,
atlikdama ariją „Ombra mai fu” iš
1738 m. Han del operos „Serse”. Iš tiesų
„Prairie Home Companion” yra savo-
tiškas svaiginančio humoro ir muzi-
kinės rim ties kokteilis. Turiu prisipa-
žinti, jog mano mėgiamiausia šios ra-
dijo laidos dalis yra „Lives of  the Cow -
boys”. Šįsyk kaubojus Lefty ir Dusty
Keillor valia buvo nublokšti į Mi chi gan
Avenue esantį Art Institute. Ten jiedu
„įsidarbino” sargybiniais su tiks lu
saugoti legendinį paveikslą „American
gothic”. Muzie jaus admi nist racija pa-
būgo, mat Čikagoje pa sklido gandas,
kad kaž koks lunatikas žada ištatuiruo -
ti šio Grant Woods paveikslo per -
sonažams – ūki ninkui ir jo žmonai.
Kaubojai pasam dyti saugoti pa saulinio
vertės drobę? Absurdų ab sur das. Iš
juoko galima numirti! Na, o kai kojas
pakratysime, gal rasime sau vietos ša-
lia „Greasy Thumb” East 67 gatvėje?
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je, keletas nedidelių DP stovyklų buvo
sukurta Italijoje. Tačiau daugiausia DP
stovyklų buvo pribarstyta Vakarų Vo-
kietijoje. Jos buvo įvairaus dydžio,
daugiausia įkurdintos buvusiose ka-
reivinė se, darbininkų barakuose, ūki-
niuose pastatuose. Kai kur okupacinė
valdžia leido iškraustyti vokiečius
(ypač nacių aktyvistus) iš privačių
butų. Pabėgėliai buvo maitinami. Iki
1946 m. vidurio geresnė padėtis buvo
anglų ir amerikiečių zonose, prancūzų
okupacinė valdžia tuo mažiau rūpi-
nosi. Po 1946 m. padėtis blogėjo ir bri-
tų jurisdikcijoje. Spakenbergo sto-

vykloje 1946 m. vienam suaugusiam
teko 11,4 gramų šviežios mėsos, 7,1 g.
riebalų, 357,1 g. bulvių, 14,3 g. daržovių,
232 g. duonos, 10 g. cukraus363. Tai buvo
skurdus davinys net visokių karo bai-
sybių mačiusiems. Pabėgėlių gyveni-
me kalorijos vis dar buvo svarbiausi
kokybės matai. Tačiau net tokiomis są-
lygomis dvasinės vertybės, solidarumo
jausmai ir suvokimas, kad Lietuvos
miškuose ir kaimuose likę kovotojai
sprendžia visiškai kitokias užduo tis,
neleido pasinerti į skurdo kultūros
pelkę.

Nors gyvenimas stovyklose buvo
pažymėtas baimės, skurdo, neaiškumo
dėl ateities ženklais, tačiau vietiniai vo-
kiečiai kurį laiką gyveno ne ką geriau.
Dau gybė išbandymų laukė DP, iš kurių
bene didžiausias buvo 1948 vasarą
įvykdyta pinigų reforma. Taip vertės
netekus reichsmarkėms lietuvių pa-
bėgėlių kišenėse ištirpo iš paskuti-
niųjų karo metu sukauptos santau-
pos. Kita vertus, minima lus aprūpini-
mas maisto kortelėmis ir kitais daik-
tais leido kažkaip verstis, kur ti, veik-
ti ir galvoti apie ateitį. Tai pajuto
spauda, kurios pirkimas krito kone 80
nuošimčių, tai matėsi ir piniginių in-

1945m. okupacinės administ-
racijos sprendimu buvo su-

kurta dešimtys speci alių karo pabė-
gėlių, priskirtų išvietintųjų asmenų ka-
tegorijai, stovyklų. Vėliau iš karinės
valdžios pabėgėlių reikalų tvarkymą
ir stovyklas perėmė Jungtinių Tautų
karo pabėgėlių reikalų organizacija
(UNRRA). Reikia įsivaizduoti karo
pabaigos skaičius ir migravimo mas-
tą. Vokietijos kapituliacijos momentu
Vakarų sąjungi ninkų okupacinėse
zonose įvairiais keliais buvo atsidūrę
apie 7 738 000 svetim šalių. Dauguma
buvo karo belaisviai ir darbams per
prievartą suvežti žmonės. Daugiausia
būta prancūzų (2 320 000), rusų (1 840
000), lenkų (1 408 000). Toliau, statis-
tikos duomenimis, galima įrašyti bel-
gus (559 000), olandus (402 000), čekus
(350 000), jugoslavus (328 000) ir italus
(195 000). Naujos administracijos rū-
pestis buvo kuo greičiau padėti jiems
grįžti į gimtąsias šalis. Prancūzams,
belgams ar olandams viskas buvo aiš-
ku. Vokietijos krachas daugumai jų
reiškė savo šalių pergalę. Per kelis mė-
nesius beveik 6 000 000 vakariečių
sugrįžo namo. Kitoks pasirinkimas
laukė čekų ir lenkų, kurie buvo dras-
komi dvejonių dėl sovietų lip domų ko-
munistinių režimų. Tačiau apie 200
000 pabėgėlių iš Baltijos valstybių
(virš 90 000 latvių, kiek daugiau nei 60
000 lietuvių, ir likęs skaičius estų)362

pasirinkimas buvo aiškus: sovietų te-
roro baimė viską buvo nulėmusi. Lie-
tuviams, latviams ir estams karas
nepasibaigė, okupacinis režimas ne-
nutrūko, o sugrįži mo viltys buvo sie-
jamos tik su Vakarų sąjungininkų
vykdoma sovietų įvykdytos aneksijos
nepripažinimo politika. Dar kompli-
kuotesnė buvo 50 000 ukrainie čių pa-
dėtis. Jiems teko patirti prievartinį su-
grąžinimą į sovietų rankas. Lietu vių
akyse amerikiečių kariai gaudė ir
prievarta į sunkvežimius grūdo jų li-
kimo brolius ir seses iš Ukrainos.
Poškėjo šūviai, girdėjosi klyksmai ir
sklido gandai apie atsisakiusius pa-
klusti ir nusižudžiusius žmones. Tvy-
rant tokiom nuotaikom rutuliojosi
lietuvių likimas DP stovyklose.

Lietuviai buvo išbarstyti trijose
okupacinėse zonose, kurių režimai
truputį įvairavo. Daugiausia jų buvo
amerikiečių zonoje, kiek mažiau bri-
tų, ir mažiausiai prancūzų. Nedidelės
lietuvių grupės (arti 1500 žmonių)
buvo pakliuvusios į sudė tingą padėtį
sovietų laikinai okupuotoje Austrijo-

KARKLO DIEGAS
lietuvių pasaulio istorija

EGIDIJUS ALEKSANDRAVIČIUS
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vesticijų labiau reikalaujančiuose kul-
tūrinio gyvenimo baruose. Tačiau net
turint omeny visas tas lemtingas ap-
linkybes, nega lima nesistebėti DP kū-
rybiniu pajėgumu. Niekad jokiomis
kitokiomis sąlygomis nebuvo išsivys-
tęs toks socialinis kapitalas ir nebuvo
parodytas toks visuomeninis lietuvių
pajėgumas.

Teisinė DP stovyklų įnamių padė-
tis taip pat nebuvo vienareikšmė. Jie
buvo svetimšaliai, nebuvo kalbos apie
politines teises, lengvai pažeidžiamas
privatu mas, dažnos kratos, o ir laisvi
darbo santykiai buvo sunkiai prieina-
mi. Tačiau tei sėtumo ribos ir spyg-
liuotos tvoros tikrovėje buvo nesunkiai
įveikiamos. Spauda buvo cenzūruoja-
ma, privalomai publikuojami oficialūs
pranešimai, primenantys nesenai pa-
sibaigusį karą. Kita vertus, teisių ap-
ribojimas ir skurdas nesikirto su gana
didelėmis laisvo laiko atsargomis. Tai
leido ne tik išvystyti viešą kultūrinę ir
visuomeninę veiklą, bet ir įsibujoti
smulkios juodosios rinkos ir speku-
liaci jos santykiams. Jie daugiau pri-
klausė nuo tradicinių moralės princi-
pų, negu nuo viešosios teisės įrankių,
kurie okupacinės valdžios buvo pro-
vizoriškai naudojami. 

Visa DP kasdienybė buvo kupina
šurmulio, judrumo, prieštaravimų,
dramų ir humoro. Sporto varžybos su-
traukdavo minias sirgalių, ypač jei
tai būdavo krep šinis, o nuskurdę ir nu-
varginti lietuvių sportininkai sumuš-
davo amerikiečių ka rinio kontingento
rinktinę, kaip tai sykį nutiko Kempte-
ne.

DP stovyklos buvo kontrastingos li-
kimo nuskriaustų, bet jam nepasida-
vusių žmonių apgyventa erdvė. Jose
prasidėjo pirmieji naujosios diasporos
susitelkimo veiksmai. Pabėgėliai di-
desne dalimi priklausė prie laisvoje
Lietuvoje subrendusio visuomenės ir
kultūros elito. Nuo sovietų kariuo -
menės į Vakarus pasitraukė 70 proc.
Lietuvos rašytojų draugijos narių, ne
ką mažesne dalimi bėgo kitų inteli -
gentijos sluoksnių atstovai: mokslo
žmonės, menininkai, mokytojai, ku-
nigai, po litinių partijų veikėjai, vals-
tybės aparato tarnautojai, turtingesni
ūkininkai ir, ži noma, dauguma vokie-
čių okupacinei valdžiai tarnavusių
lietuvių. Jiems visiems teko patirti
sąjungininkų (ypač amerikiečių oku-
pacinės valdžios) screening’us, kurių
tikslas buvo išaiškinti nacių kolabo-
rantus ir karo nusikaltėlius. Tokių
tarp lietuvių taip pat būta.

Pokario pabėgėlių intelektualinis
potencialas buvo labai didelis, o karo
traumos ir likimo išbandymai, pabė-
gimo gėda ir meilė sovietų terorizuo-
jamos Lietuvos didino solidarumą,
ryžtą sutelktai veikti, gebėjimą atkur-
ti tokį pabėgėlių viešą jį gyvenimą, ku-
ris ir be valstybės gyvenant, leido iš-
likti tautos kūnui ir sąmonei. Skirtin-
gai nuo XIX a. vidurio Lietuvos politi-
nių emigrantų DP srautas nešė į Vaka -
rus ištisas šeimas su mažamečiais, ką
tik gimusiais vaikais. Lietuvių encik-
lopedijos duomenimis, vaikai DP sto-
vyklose sudarė 24 proc. visų mūsų
krašto pabėgėlių. Jų likimas buvo svar-
biausias būsimos diasporos rūpestis.
Gana greitai buvo sukurta pabėgėlių
švietimo sistema, kurią sudarė pradi-
nių ir vidurinių mokyklų, veikusių be-
veik kiekvienoje stovykloje, tinklas.
Pirmosios mokyklos ėmė kurtis jau
1945 m. pavasarį.

362. DP, Lietuvių enciklopedija, t. 5, Bostonas,
1955, p. 147–148.

363. Ten pat, p. 150.

BALF pagalba karo pabėgėliams 1946 m.

2212 West Cermak Road, Chicago, IL 60608
773-847-7747 * www.mutualfederalbank.com

Stephen M. Oksas, President

Patarnaujam Čikagos ir apylinkių lietuviams daugiau kaip 100 metų.

Namams paskolos, apdraustos sâskaitos
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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!

Norėčiau pirkti 
LEiCA fotoaparatą. 
Tel. 508-697-6602.

IEŠKO PIRKTI 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.



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® 

Apsilankykite
,,Draugo” 

internetinėje 
svetainėje

www.draugas.org

SIŪLOmE DARBUS!
Gail. seserų padėjėjoms

kompanionėms ir namų ruo-
šos darbininkėms. 

Galima gyventi kartu arba atvykti 
į darbą ir išvykti.

Kreiptis: 
ALL CARE

Employment Agency
Tel. 773-736-7900

Sudoku Nr. 81
Į tuščius langelius surašykite skaičius nuo 1 iki 9 taip, kad vie   no di

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

SiŪLo dARBĄ

ĮVAiRŪS
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EUGEnE C. dECKER, ddS, PC
DANTŲ GYDYTOJAS

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

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

Chicago, iL
Tel. 708-422-8260 

dR. JoViTA KERELiS
dR. dAiVA BidVA
DANTŲ GYDYTOJA

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

Tel. 708-598-8101

DAntŲ GYDYtOjAi

dR. LinA PoŠKUS
Dantų gydytoja

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

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

DR. L. PETREIkIS
DANTŲ GYDYTOJA

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

Tel. 708-598-4055
Valandos susitarus

DR. AUŠRInĖ SChnEIDER
DANTŲ GYDYTOJA
Kalbame lietuviškai

10 S. 640 Kingery Highway
Willowbrook, IL 60527

Tel. 630-323-2245
Valandos susitarus

dR. dALiA E. CEPELĖ, ddS
Dantų gydytoja

10745 Winterset Dr.
Orland Park, IL 60467

708-873-9074
Valandos susitarus

dR. RAMUnĖ MACiJAUSKAS
Dantų gydytoja

9356 S. Roberts Road
Hickory Hills, IL

Tel. 708-598-2131
Valandos susitarus

DR. DALIA JODwALIS
Dantų gydytoja

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

Valandos susitarus

DR. GAILĖ V. ČERnIAUSkAS
DANTŲ GYDYTOJA

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

www.parkridgesmiles.com

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

PARDAVIMAS IR TAISYMAS
MIGLINAS TV

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

Century 21
Accent Realty

PASLAUGoS

Advokatas
GinTARAS P. ČEPĖnAS

6436 S. Pulaski Rd., 
Chicago, IL 60629

Tel. 773-582-4500
Valandos pagal susitarimą

AdVoKATAi

REAL ESTATE

10200 S. Cicero Ave.
Oak Lawn, Illinois 60453
Business: 708-423-9111
Fax: 708-423-9235
Cell: 708-945-9909
E-mail: astykuny@aol.com

ASTA T. mIkUnAS
Broker Associate

Profesionaliai ir sąžiningai patarnauju
įvairių nuosavybių pirkime ir pardavime

mieste ir priemiesčiuose.

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

PARdUodAMAS 
2/2 butas St. Pete Beach, FL.

Arti Upham Beach.
Dėl informacijos skambinti 

tel. (773) 896-7370

� Moteris ieško senelių priežiūros dar bo. Kalba
angliškai, rusiškai, lenkiškai. Turi automobilį, reko-
mendacijas. Tel. 773-786-7078.

� Moteris ieško senelių priežiūros darbo su gy-
venimu. Patirtis, rekomenda cijos, vairuoja. 
Tel. 773-449-0929.

� Moteris ieško vyresnių žmonių priežiūros darbo
su gyvenimu. Patirtis ir ang lų kalba, geros reko-
mendacijos. Tel. 773-329-9918

� Moteris ieško žmonių priežiūros darbo. Tvar-
kinga, legalūs dokumentai, vairuoja, skaniai ga-
mina maistą. Tel. 630-674-1545.

� Moteris, medikė, pasišventusi ligonių ir senų
žmonių priežiūrai, patyrusi, sąžininga ir atjaučianti,
ieško darbo. Vairuoja, turi automobilį, JAV pilietė.

Gali dirbti ir su gyvenimu Čikagoje ir jos priemies-
čiuose.  Tel. 773-330-0092.

� Moteris ieško pagyvenusių žmonių priežiūros
darbo lietuvių ar rusų šeimose. Geros rekomen-
dacijos. Tel. 630-863-1168.

� Moteris ieško žmonių priežiūros darbo su gy-
venimu. Didelė darbo patirtis, minimali anglų
kalba, nevairuoja. Gali pakeisti savaitgaliais. 
Tel. 773-707-7902.

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

� Moteris ieško senelių priežiūros darbo dienomis
arba naktimis. Didelė darbo patirtis, vairuoja. Tel.
708-955-3690.

Keller Williams Realty 

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

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.

iŠnUoMoJAMAS BUTAS
keturiems žmonėms Vilniaus senamiestyje,
netoli Pylimo gatvės.  Paros kaina 4 žmo-

nėms –200 Lt, dviems  savaitėms –1200 Lt.
Jeigu 2 žmonės – kaina mažesnė.  Kreipki-
tės pylimoapartments@gmail.com

Galite apžiūrėti.
www.datasummaryinc.com/jquery/butas.html

iŠnUoMoJA
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90-toji Dainų šventė prasideda
šiandieną, birželio 28 d. Kaune ir tęsis
Vilniuje liepos 2–6 dienomis. Pasak
šventės organizatorių, joje laukiama
37 tūkstančiai dalyvių, iš jų daugiau
nei 1 000 atvyks iš svetimų kraštų:
Australijos, Argentinos, Brazilijos,
Baltarusijos, Didžiosios Britanijos,
JAV, Kanados, Latvijos, Lenkijos, Ru-
sijos, Švedijos, Ukrainos, Urugvajaus
ir Vokietijos. 

Iš Šiaurės Amerikos jubiliejinėje
šventėje dalyvaus keturios šokių gru-
pės: Clevelando ,,Švyturys”, vadovau-
jamas Aušrinės Širvinskienės ir Eg-
lės Širvinskaitės, Čikagos ,,Laumė”,
vadovaujama Vaidos Indriliūnas ir
Aušros Jasaitės Paulauskas, Los An-
geles ,,LB Spindulys”, vadovaujamas
Danguolės Varnienės, Reginos Poli-
kaitienės ir Lino Polikaičio, bei Cal-
gary (Kanada) grupė ,,Klevelis”, va-
dovaujama Rasos Rimavičienės.  

Dainų dienoje dalyvaus septyni

chorai iš JAV ir Kanados. Tai Čikagos
,,Dainavos” ansamblis ir vaikų choras
,,Vyturys”, vadovaujami Dariaus Po-
likaičio, Phildelphijos ,,Laisvė”, vado-
vaujamas Ilonos Babinskienės, Seattle
,,Vakarai”, vadovaujamas Dainiaus
Vaičekonio. Iš Toronto atvyksta vaikų
choras ,,Gintarėliai”, vadovaujamas
Deimantės Grigutienės ir Rimos Že-
maitytės De Iliulis, o iš Montrealio –
Aleksandro Stankevičiaus vadovauja-
mas Montrealio lietuvių choras ir
Kristinos Kliorytės vadovaujamas an-
samblis ,,Kristina ir penketukas”. Vi -
so iš Šiaurės Amerikos dalyvaus per
160 choristų. 

Iš toliausiai į Lietuvą dainuoti at-
keliauja australai – Birutės Prašmu-
taitės ir Danos Lynikienės vadovauja-
mas Melbourno Dainos sambūris, o
šokti – net 72 šokėjai iš Pietų Ameri-
kos. Dalyvaus dvi grupės iš Brazilijos,
po vieną – iš Argentinos ir Urugva-
jaus.                                     ,,Draugo” info

Pilypas Narutis

Atkelta iš 7 psl.

10 val. ryto įvyko pirmas bendras
Kauno LAF štabo posėdis senelių prie-
glaudoje. Posėdis buvo trumpas. Kiek-
vienas dalyvis gavo po užduotį ir jie iš -
ėjo jų atlikti.

Romo Šato grupė grįžo į Aleksotą
– jo uždavinys buvo trumposiomis ban-
gomis perduoti pranešimą Kau nui ir
kraštui, kad sukilimas jau pra sidėjo.
Juozo Rudoko grupei buvo pa skirtas la-
bai svarus uždavinys – už imti Kauno
paš to rūmus, kur buvo te lefono cent-
rinė ir telegrafo stotis. Jie taip pat tu-
rėjo užimti Kauno radiofoną. Narutis
pasiliko senelių prieg laudoje ir koor-
dinavo visas operacijas.

3 val. po pietų Šato grupė pradėjo
transliaciją trumpom bangom trim
kalbomis – lietuvių, rusų ir vokiečių.
Rusų kalbos transliacija buvo svarbiau -
sia, nes ji buvo taikoma Raudo no sios
Armijos kareiviams, kurie tuo laiku
buvo pasimetę ir nežinojo, kas darėsi.

5 val. p. p. Rudokas paskambina
Naručiui ir praneša, kad paštas už im -
tas. Kauno radiofonas ir radijo stotis
taip pat sukilėlių žinioje. Rudoko vyrai,
prieš atjungant telefono ir telegrafo li-
nijas, paskambino į komunistų parti-
jos, sovietinės valdžios ir Raudono-
sios kariuomenės būstines ir pranešė,

kad vokiečių parašiuti ninkai nusilei-
do Kaune ir miestas yra jų kontrolėje.
Perduota dezinformacija sukėlė su-
irutę tarp okupantų. Nutrauktas tele-
fono ir telegrafo ry šys paralyžiavo
okupanto ryšius su provincija.

Pirma sukilimo diena pasibaigė.
Maža grupė sukilėlių, gerai organi -
zuota ir vadovaujama, meistriškai at -
liko savo uždavinius. Lietuva sukilo ir
prasidėjo naujas etapas. Tačiau greitai
tapo aišku, kad rudasis okupan tas ne
ką geresnis už raudonąjį.

Vokiečiai nutraukė Laikinosios
vyriausybės veiklą ir likvidavo LAF.
Lietuvių frontas pradėjo pogrindinę
veiklą, nukreiptą prieš naują okupan-
tą. Narutis rūpinosi LF pogrindine
spauda. 1943 metais jis buvo Gestapo
suimtas ir kalintas Stuthofo koncent-
racijos stovykloje. Narutis išliko gy vas,
nors sveikata buvo pašlijusi. Tik 1956
metais Narutis su šeima atvyko į Ame-
riką ir pradėjo naują gyvenimą.

Pilypas Narutis buvo nuostabi as-
menybė: kuklus idealistas, patriotas –
didvyris. Ilsėkis danguje kartu su savo
bendražygiais; o tavo gyvenimas įkvėps
ateinančias lietuvių kartas.

Kalba, pasakyta atsisveikinant   su
a. a. Pilypu Naručiu

DALIA KAVALIAUSKIENĖ

Birželio 15 d. Lemonte prie Pasaulio lietuvių centro įvyko JAV LB Le-
monto apylinkės valdybos organizuotas Gedulo ir vilties dienos pa-
minėjimas. Po šv. Mišių žmonės rinkosi prie paminklo Lietuvos par-

tizanų ir Sibiro tremtinių atminimui, esančio PLC kiemelyje.
Minėjimą pradėjo JAV LB Lemonto apylinkės valdybos pirmininkė Vio-

leta Valaitytė. Ji kartu su valdybos nariu Vytautu Jagminu prie paminklo
padėjo gėlių puokštę ir uždegė žvakę. Apylinkės valdybos narė Nijolė Stan-
čiauskienė susirinkusiems trumpai priminė apie istorinius tos dienos įvy-
kius, kuriuos sunku užmiršti net ir praėjus 73 metams.

N. Stančiauskienė sakė: ,,1941 m. birželio 14 d. Sovietų Sąjunga pradė-
jo masinius Lietuvos gyventojų trėmimus į Sibirą. Buvo ištremta daug to meto
politikų ir visuomenės veikėjų, tarp jų ir antrasis Lietuvos Respublikos pre-
zidentas Aleksandras Stulginskis. Iki šiol nenustatytas tikslus ištremtų į Si-
birą Lietuvos gyventojų
skaičius. Amžinojo įša-
lo žemėje žemdirbyste
verstis buvo neįmano-
ma, todėl lietuviai, kad
galėtų prasimaitinti,
buvo priversti kirsti
medžius, žvejoti, rinkti
sakus, plukdyti sielius.
Naudingųjų iškasenų
rajonuose tremtiniai
buvo priversti dirbti
šachtose ir kasyklose.
Maisto trūkumas, nuo-
latinės ligos, sunkus fi-
zinis darbas tremti-
niams iš Lietuvos buvo
pragaištingi, ir dauge-
lis iš jų mirė sovieti-
niuose lageriuose. Rep-
resijos buvo nukreip-
tos ne tik į konkrečius
žmones, bet į ištisas šei-
mas. Pagal šį planą tu-
rėjo išnykti pati ge-
riausia, labiausiai išsi-
lavinusi, apsišvietusi
Lietuvos klasė – inteli-
gentija, kurios eilėse
buvo mokytojai, gydy -
to jai, politikai, žurna-
listai, rašytojai ir dau-
gelis kitų Lietuvos elito atstovų. Bet užsibrėžtas planas nepavyko. Lietuvos
kultūra liko išsaugota, ją puoselėjo nuo represijų sugebėję į užsienį pabėg-
ti lietuviai, kurių negalėjo pasiekti žiauri Stalino ranka. 

Birželio 14-oji ne tik gedulo, bet ir vilties diena. Vilties išgyventi, sugrįžti
atgal į Tėvynę, pamatyti savo artimuosius. Viltis padėjo tremtiniams ir ka-
liniams išgyventi sunkiausiais ir juodžiausiais gyvenimo momentais, suteikė
jėgų ir kantrybės. Jie sugrįžo gyvi ar mirę, kad atgultų amžinam poilsiui savo
gimtojoje žemėje”. 

JAV LB Lemonto apylinkės valdybos narė Roma Žiūraitytė-Lange per-
skaitė Stefanijos Dacienės eilėraštį apie tremtinius ,,Nevilties šešėliai”.

Po to susirinkusieji kartu su minėjime dalyvavusiu Palaimintojo Jur-
gio Matulaičio misijos kunigu Algiu Baniuliu ir bažnyčios choro daininin-
kais padainavo keletą dainų apie tremtį ir tremtinius bei sugiedojo Tautiš-
ką giesmę.

Nijolė Stančiauskienė padėkojo bendruomenės nariams ir choristams
už dalyvavimą minėjime. 

Renginio vedėjos Roma Žiūraitytė-Lange ir Nijolė Stančiauskienė buvo
apsirengusios lietuviškais tautiniais drabužiais, kas minėjimui suteikė dau-
giau iškilmingumo. Po minėjimo visi dalyvavusieji buvo pakviesti į PLC di-
džiąją salę išgerti kavos. 

Vasario 16 minėjime Gary, IN, 1995 m. Iš k.: Prel. Ignas Urbonas, Birutė Vilutienė ir Pily -
pas Narutis, pagrindinis paskaitininkas. ,,Draugo” archyvo nuotr.

Lemonte paminėta 
Gedulo ir vilties diena

Renginio vedėjos Roma Žiūraitytė-Lange ir Nijolė Stan-
čiauskienė pasipuošė lietuviškais tautiniais drabužiais

Susirinkusieji kartu su Palaimintojo Jurgio Matulaičio misijos choru padainavo kele-
tą dainų apie tremtį ir sugiedojo Tautišką giesmę       Romos Žiūraitytės-Lange nuotr.

Iš visų kraštų lietuviai 
skrenda namo
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D R A U G O
F O N D A S

4545 WEST 63rd STREET • CHICAGO IL 60629 • Tel.: 773-585-9500

,,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!

• 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

MIRGA GIRNIUVIENĖ

Švietimo taryba džiaugiasi, kad
šių metų stovyklos  ,,Palikime
pėdsa ką” vaikų programai va-

dovauti suti ko Asta Čuplinskienė. Asta
jau daug metų vadovauja stovyklose
Dainavo je. Taip pat yra vadovavusi
stovyklo se Lietuvoje – Pavištytyje, Laz-
dijuose ir Berčiūnuose. Ji – trijų vaikų
motina, profesija  – pradinės mokyk-
los mo ky toja. Jau daugiau nei dešimt
me tų mo kytojauja Maironio mokykloje
Le monte. Šiuo metu ten dirba di rekto -
rės pavaduotoja. Astai vado vau jant,
be abejo, vaikų programa bus puiki!

Asta jau sutelkė savo vadovų bei
jaunųjų darbuotojų štabą. Visi susiti-
ko virtualioje  erdvėje ir susipažino su
sėkmingo vadovavimo tikslais, įgū -
džiais. Jaunuoliai papasakojo apie
save, savo pomėgius, talentus. O Asta
sudarė tokią programą, kuri būtų ne
tik įdomi vaikams, bet ir suteiktų kiek-
vienam vadovui progą išsirinkti tokius
užsiėmimus, kurie kiekvienam labiau -
siai  būtų  prie širdies, ar tai būtų me-
nas, sportas, muzika ir pan. Jauni va-
dovai pilni entuziazmo ir nekantriai
laukia, kada galės savo talentais  pa-
sidalinti su vaikais.

Vaikai bus suskirstyti į būrelius
pagal amžių. Kiekvienam būreliui va-
dovaus du šaunūs vadovai, kurie, be
abejo, taps geriausi vaikų draugai.
Visą laiką su vaikais bus bent vienas jų
būrelio vadovas:  jeigu vienas va do vas
veda užsiėmimą, kitas vadovas ke-
liauja su būreliu. 

Ryte vaikų programa tęsis tris va -
 landas, o popiet – dvi. Bus trys užsi -
ėmimai ryte – gamtos arba tautosa kos,

Draugo fondo nariai – 
„Draugo” laikraščio rėmėjai

Lietuviška veikla išeivijoje remia si aukomis. Vieni pasiaukoja darbais be
jokio užmokesčio, o kiti skiria finansines aukas.

„Draugo” laikraščio leidėjai su ka galvas, kaip išlaikyti spausdintą lietu-
višką žodį. Nelinksma, kai tenka grumtis iš paskutiniųjų dėl kelių dolerių. Ge-
rai, kad yra laikraščio skai tytojų, kurie atsiunčia aukas Draugo fondui – tai pa-
deda gyvuoti „Draugui”. Draugo fondas džiaugiasi, kad yra žmonių, priside-
dančių darbais ir lėšomis, nes iš gaunamų pre numeratų laikraštis neišsilaiko.
Ta čiau Draugo fondas nėra neišsemiamas šaltinis, jis turi būti papildomas
naujais įnašais.

Remkime Draugo fondą pagal savo išgales. Draugo fondo taryba ir
„Draugo” leidėjai nuoširdžiai dėkoja už visas aukas.

Rašydami testamentus, nepa mirš kime dalį turto paskirti Draugo fondui.
Čekius rašyti – Draugas foundation, o siųsti adresu: 4545 W. 63rd

Street, Chicago, IL 60629.

Su 500 dolerių:
Donatas Januta, Oakland, CA, gar-

bės narys, iš viso 15,600 dol.

Su 200 dolerių:
Donatas ir Marian Greb, Pied -

mont, CA, garbės nariai, viso 7,605 dol.

Su 175 – 150 dolerių:
Kristina Kazemek, Chicago, IL,

garbės narė, iš viso 1,875 dol.
Danguolė Jurgutienė, West Bloom -

field, MI, garbės narė,  iš viso 1,625 dol.
Joseph Bernot, Union, NJ, garbės

narys, iš viso 1,270 dol.

Su 100 dolerių:
Stasys ir Dalia Strasius, Ann Ar-

bor, MI, garbės nariai, iš viso 3,200 dol.
Dr,.Palmira Janušonienė, Mun de -

lein, IL, garbės narė, iš viso 2,820 dol.
Stasys ir Emilija Kazlauskai, Ar-

lington, MA,  garbės nariai, iš viso 1,100
dol.

Nijolė Kairys, Orland Park, IL, iš
viso 600 dol.

Su 50 dolerių:
Ema Datis, Los Angeles, CA, iš

viso 350 dol.

Pavasario vajaus aukotojai:

Stovyklos ,,Palikime pėdsaką” 
vaikų programa 

A † A
JONUI MOCKAIČIUI

iškeliavus pas Viešpatį, nuoširdžiai užjaučiame
žmo ną JAD ZĘ, sūnus VYTĄ ir ALGĮ su šeima bei vi -
sus artimuosius.

Gytis, Grasilda, Antanas,
Kristina su vyru John ir Julytė

Asta Čuplinskienė

rankdarbių ir sporto. Užsiėmimai labai
įvairūs ir nesikartoja. Nenori me iš-
duoti visų paslapčių, kad vis dėl to vai-
kams būtų malonių staigme nų. Gal
tik paminėsime, kad per spor to užsi-
ėmimus jie susipažins  su  spor to šaka,
kuri populiari Korė joje. Popiet vyks pa-
siruošimas vakarinei programai, taip
pat ir lengvesnio po būdžio meno užsi-
ėmimai, dainavimas bei sportavimas.   

Švietimo tarybos stovykla ,,Pali ki -
me pėdsaką” vyks nuo rugpjūčio 3 iki
10 d.  Dainavoje. Raginame mokytojas
kuo greičiau užsiregist ruo ti, kol dar
yra vietų (praeitą vasa rą visos vietos
buvo užimtos). Būtinai atvažiuokite su
visa šeima. Vaikams bus pasiūlyta
sma gi programa,  sto vykloje jų  laukia
nau ji draugai. 

Dau giau apie stovyklą galima
paskai tyti in ternete: www.svietimota-
ryba. org/ new site/ stovykla.htm

A † A
JONAS MOCKAITIS

Mirė 2014 m. birželio 27 d., sulaukęs 96 metų.
Gyveno New Buffalo, MI, anksčiau Marquette Park apy lin kė -

se.
Gimė 1918 m. balandžio 9 d. Lietuvoje, Zubrių kaime, Šakių

aps  krityje, a. a. Petronėlės Venckūnaitės ir Antano šeimoje.
Nuliūdę liko: žmona Jadvyga Kapočiūtė, sūnūs Vytautas su

drau  ge Domenica, Algirdas su žmona Daiva, anūkai Sofia ir Da -
nie  lius.

Atsisveikinimas su a. a. Jonu  bus antradienį, liepos 1 d. nuo
9:30 val. ryto iki 11 val. ryto Švč. Mergelės Marijos Gimimo baž -
nyčioje, 2700 W. 69th. str. Chicago, kurioje 11 val. ryto bus aukoja -
mos šv. Mišios.

Laidotuvės privačios.
Vietoje gėlių prašome aukoti ,,Vaiko Vartai į mokslą” organi-

zacijai, P. O. Box 381, Downers Grove, IL, 60515

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

Prisiminkite Draugo fondą savo testamente.
Keletas stambesnių palikimų užtikrins laikraščio
gyvavimą daugeliui metų! 

Remkime Draugo fondą

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

www.draugas.org/kalendorius

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

�  Sekmadienį, birželio 29 d. po 11 val. r.
šv. Mišių Švč. Mergelės Marijos Gimimo pa-
rapijos salėje (Marquette Parke) bus rodomas
dokumentinis filmas ,,Lūžis prie Baltijos”.
Filme pasakojama Lietuvos atgimimo ir išsi-
laisvinimo iš sovietų politinės ir dvasinės ver-
govės istorija, kurios įvykių sūkuriuose – mu-
zikas, tampantis politiku Vytautas Landsber-
gis. Peržiūroje dalyvaus režisierė Agnė Mar-
cinkevičiūtė. ,,Bravo Bites” vaišės –  pietūs,
kavutė, pyragėliai. Kaina – 15 dol. Visi kvie-
čiami.

� Pirmadienį, birželio 30 d. 6:30 val. v. Či-
kagos lietuvių Rotary klubas kviečia Jus į
labdaringą Vyno ragavimo vakarą ,,Ti Amo
Ristorante”, 12350 Derby Road, Lemont, IL
60439. Trijų rūšių vyno ragavimai ir užkan-
džiai. Visas pelnas skirtas diabetine liga ser-
gantiems vaikams Lietuvoje. Bilietus galite įsi-
gyti ,,Old Vilnius” ir ,,Rūta” kavinėse. Dėl
papildomos informacijos skambinkite tel.
708-243-7547.

�  JAV LB Lemonto apylinkės Socialinių
reikalų skyrius trečiadienį, liepos 2 d., 1 val.
p. p. kviečia visus i PLC Lemonte skaityklą,
kur matysime dokumentinį filmą ,,Liškiava”
(iš ciklo ,,Mūsų miesteliai). 

� Liepos 6-ąją švenčiame pirmojo suvie-
nytos Lietuvos valstybės valdovo, kunigaikš-

čio Mindaugo vainikavimo karaliumi šventę –
Valstybės dieną. Ta proga iš lūpų į lūpas, iš
šalies į šalį keliaus Tautiška giesmė – unikali
mūsų tautos tradicija, kuri jau kelerius metus
sujungia lietuvių bendruomenes ne tik gim-
tojoje šalyje, bet ir visoje planetoje. Sekma-
dienį, 1 val. p. p. kviečiame visus vieningai
giedoti himną prie Švč. Mergelės Marijos Gi-
mimo bažnyčios, kur iškelta lietuviška tris-
palvė. Po himno giedojimo Lietuvos Valstybės
dienos šventė bus tęsiama parapijos salėje
(salė vėsinama).

� Liepos 6 d. po 11 val. r. šv. Mišių prie Pa-
saulio lietuvių centro Lemonte, IL esančiame
kryžių kalnelyje, paminint Lietuvos Valsty-
bės dieną, bus giedamas Lietuvos himnas.
Renginį organizuoja JAV LB Lemonto apylin-
kės valdyba. Kviečiame visus atvykti pasi-
puošus lietuviškais simboliais, apsivilkus tau-
tiniais drabužiais, su Lietuvos vėliavomis. 

� Liepos 6 d., sekmadienį, 1:30 val. p. p.
visi kviečiami į padėkos renginį – atsisveiki-
nimą su LR generaliniu konsulu New Yorke
Valdemaru Sarapinu. Konsulas buvo neseniai
paskirtas eiti kitas valstybines pareigas ir lie-
pos 12 d. išvyksta iš New Yorko. Renginio
vieta –  Susivienijimas Lietuvių Amerikoje
(SLA), 307 W 30th Street, New York, NY
10001.

Prasidėjo vasaros meno mugių sezonas. Custer Street festivalyje Evanstone savo
palapinę turėjo dvi lietuvės menininkės – Dovilė Riebschlager ir Aušrinė Kerr.

Ramunės Kubiliūtės nuotr.

Lietuvos našlaičių globos komitetas pra-
neša, kad  iki birželio   23-čios dienos
gautos šios aukos: $750 – Daughters of
Lithuania, Seattle Chapter, Woodinville, WA.
$500 – Karolis A. Druseikis, Rochester, NY.
$250 – Peter P. Pranis, Jr., McAllen, TX.
$170 – Knights of Lithuania, Council 26m
Worcester, MA.  $150 – Birutė ir Juozas Kas-
peravičius,  St. Petersburg, FL; Gražina Ken-

ter, Danbury, CT; Bronė ir Alfonsas Nakas,
Chipley, FL.  Našlaičių Globos komitetas
nuoširdžiai dėkoja už visas aukas paremti
našlaičius ir vargo prislėgtus vaikus. Mes
labai vertiname Jūsų pastangas ir gerą širdį. 
Lietuvos našlaičių globos komitetas (Lit-
huanian orphan Care) (Fed Tax id #35-
412419) 2711 W. 71 st St., Chicago, iL
60629, tel. 773-476-2655


