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Lietuvai – gen. J. Kronkaičio
patarimai – 3 psl. 

Šimtametė lietuviška 
parapija – 4 psl. 

Lengviau yra nupinti vainiką, negu rasti jo vertą galvą.  – J. W. Goethe

ALGIS VAŠKEVIČIUS

Praėjusį šeštadienį Kaune Lietuvos šaulių sąjungos
padaliniai iš visos Lietuvos dalyvavo organizacijos
95-ųjų įkūrimo metinių renginiuose. Lietuvos šau-

lių sąjunga buvo įkurta 1919 m. birželio 27 d. Kaune, kai
būrelis inteligentų nutarė organizuotai padėti Lietuvos ka-
riuomenei apginti Lietuvos nepriklausomybę.

Gausiai į šventę susirinkusius šaulius ir svečius Kau-
no Vytauto Didžiojo karo muziejaus sodelyje pasveikino
Lietuvos šaulių vadas atsargos pulkininkas Antanas
Plieskis, priminęs, kad ši sąjunga nuėjo ilgą ir labai svar-

bų kelią. Vadas pakvietė pakelti Vyčio Kryžiaus ordino vė-
liavą vieną iš Lietuvos šaulių sąjungos atkūrėjų, Vyčio kry-
žiaus kavalierių Stasį Ignatavičių.

Prie sodelyje esančio paminklo Lietuvos šaulių są-
jungos įkūrėjui, rašytojui, knygnešiui Vladui Pūtviui-Put-
vinskui buvo padėtos gėlės. Įkūręs Šaulių sąjungą, jis pa-
rengė šios organizacijos įstatus ir programą, vadovavo šau-
liams nuo sąjungos įkūrimo 1919 metais iki 1922-ųjų. 

Iki 1940 metų Lietuvos šaulių sąjunga tapo viena gau-
siausių ir reikšmingiausių organizacijų, kuri po Lietuvos
okupacijos buvo likviduota. Lietuvos šaulių sąjunga bu -
vo atkurta 1989 m. rugsėjo 28 d. – 6 psl.

Kuriamas „Tautiškos
giesmės” giedojimo

žemėlapis 

Liepos 6-ąją, Valstybės, Mindaugo karūna-
vimo, dieną jau šeštus metus iš eilės visi lie-
tuviai švęs kartu giedodami šalies himną –
„Tautišką giesmę”. Tradicija, kurią pradėjo te-
levizija TV3, tapo unikali – lietuviai yra vienin -
telė tauta, kurios atstovai visame pasaulyje
visi vienu metu gieda savo valstybės Lietu-
vos himną. – 2 psl.

Referendumo dalyvių skaičius
neperkopė 15 proc.

Vilnius (ELTA) – Referendu-
mas dėl žemės pardavimo užsie-
niečiams ir referendumo inicijavi-
mo proceso neįvyko, o jo teikta nuo-
stata nepriimta, pirmadienį, birže-
lio 30 d. patvirtino Vyriausiosios rin-
kimų komisijos (VRK) pirminin-
kas Zenonas Vaigauskas.

VRK suskaičiuoti duomenys iš
2004 rinkimų apylinkių rodo, kad
sekmadienį savo balsus atidavė tik
14,97 proc. šalies rinkėjų. Kad refe-
rendumas įvyktų, reikėjo didesnio
nei 50 proc. rinkėjų aktyvumo.

Kaip pirmadienį vykusios spau-
dos konferencijos metu sakė VRK
pirmininkas Z. Vaigauskas, į rinki -
mų apylinkes dažniausiai atėjo pa-
laikantieji referendumo iniciaty-
vą, tačiau tokių rinkėjų buvo netgi
mažiau nei pasirašiusiųjų dėl paties
referendumo organizavimo. 

VRK skelbia, kad už referen-
dumo teiktas nuostatas pasisakė
70,78 proc., arba 268 tūkst. 920 rin-
kėjų, kai už referendumo organiza-
vimą buvo pasirašę kiek daugiau
nei 300 tūkst. piliečių.

,,Tikėdamiesi, kad žmonės
aktyviai naudosis balsavimo ki-
toje apylinkėje galimybėmis, re-
ferendumo iniciatoriai ragino
VRK kurortiniuose miestuose –
Druskininkuose, Palangoje – tu-
rėti bent po 100 tūkst. biuletenių,
tačiau jų, kaip matome, nepri-
reikė”, – sakė Z. Vaigauskas.

– 2 psl.

Zenonas Vaigauskas. 
Dainiaus Labučio (ELTA) nuotr.
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Šiemet Lietuvos himnas skambės tiesiogiai ne tik iš
Vilniaus Vinco Kudirkos aikštės, bet ir nuo Palangos Bi-
rutės kalno. TV3 specialios tiesioginės transliacijos pra-
džia – liepos 6-ąją, šeštadienį, 20:50 val. (Lietuvos laiku). Ją
vainikuos 21:00 val. nuskambėsianti „Tautiška giesmė”.

Šiemet tradiciškai „Tautišką giesmę” giedoti TV3
kviečia visus lietuvius. Tinklalapis zinios.lt adresu zi-
nios.lt/himnogiedojimas kviečia visus visų šalių merijų,
se niūnijų, bendruomenių atstovus ir miestų bei miestelių
gyventojus registruoti vietą, kurioje planuoja giedoti „Tau-
tišką giesmę”. Registracijos metu bus sudarytas ne tik vi-

sos Lietuvos, bet ir viso pasaulio lietuvių himno giedo-
jimo žemėlapis.

Po „Tautiškos giesmės” giedojimo zinios.lt laukia nuo-
traukų su įamžintomis himno giedojimo akimirkomis. Ak-
tyviausiems bus įteikti prizai – Lietuvos vėliavos, skirtos
kelti per valstybines šventes.

TV3 televizijos pradėta ir puoselėjama bendruome-
niška „Tautiškos giesmės” giedojimo tradicija per šeše-
rius gyvavimo metus jau tapo tautine – liepos 6-ąją himno
giedotojai buriasi jau įprastuose renginiuose įprastose
vietose.

Atkelta iš 1 psl.

Privalomasis referendumas buvo
surengtas dėl Lietuvos Respublikos
Konstitucijos 9, 47 ir 147 straipsnių kei-
timo. Buvo siūloma uždrausti žemės
pardavimą užsieniečiams, įteisinti,
kad referendumu priimti sprendimai
galėtų būti keičiami tik referendu-
mu, kad rengti referendumui užtektų
100 tūkst. piliečių parašų vietoj dabar
reikalaujamų 300 tūkst. ir kad suma-
nymą keisti ar papildyti Konstituciją
turėtų teisę pateikti Seimui ne mažiau
kaip ketvirtadalis parlamentarų, arba
ne mažiau kaip 100 tūkst. Lietuvos pi-
liečių, turinčių rinkimų teisę.

D. Kuolys:
Lietuvą ištiko rimta demokratijos krizė

Dėl rekordiškai mažo rinkėjų ak-
tyvumo neįvykusį referendumą dėl
žemės pardavimo užsieniečiams Vil-
niaus universiteto dėstytoja doc. dr.
Ainė Ramonaitė laiko partinės de-
mokratijos pergale Lietuvoje, o jos
kolega doc. dr. Darius Kuolys pažymi,
kad Lietuvą ištiko rimta demokratijos
krizė.

,,Tai nebuvo labai netikėtas re-
zultatas. Tačiau dauguma politologų
manė, kad balsuoti ateis bent 30 proc.
rinkėjų. Apie pusė Lietuvos žmonių ap-
skritai nedalyvauja rinkimuose, tai ši
dalis automatiškai atkrinta. Kita dalis
pakluso partijų raginimui tarsi boi-
kotuoti šį referendumą.

Todėl manau, kad šis rezultatas
yra partinės demokratijos pergalė Lie-
tuvoje. Ar tai yra gerai – klausimas. Ir
įvardinčiau dar trečią kategoriją žmo-
nių, kuriems rūpėjo ši tema, bet jie
buvo sutrikę dėl referendumo klausi-
mo. Mat buvo labai sudėtingas paketas
konstitucijos pataisų, kur net galima
diskutuoti dėl formuluočių tinkamu-
mo. Todėl žmonės sutriko ir nuspren-
dė nepareikšti jokios nuomonės”, – ra-
dijo „Laisvoji banga” laidoje „Ant
ban gos” sakė A. Ramonaitė.

Su A. Ramonaitės argumentais
sutiko ir D. Kuolys. Anot jo, referen-
dumas labai daug pasakė apie mūsų
valstybės būklę: ,,Ji gerokai nutolusi
nuo demokratijos. Referendumo ini-
ciatoriams reikėjo daug kovoti dėl tei-
sės viešai paaiškinti, ką jie daro. Jie tai
gynė net teismuose. Prasidėjo jų nie-
kinimas, persekiojimas”.

Pasak D. Kuolio, žmonės, kurie el-
gėsi pagal Lietuvos Konstituciją ir
naudojosi teise inicijuoti tautos nuo-
monės išsakymą, tarsi susidūrė su
Vyriausiosios rinkimų komisijos ir
kai kurių partijų atstovų patyčiomis,
pareiškimais, kad šis referendumas ne-
gali įvykti, be aiškios sistemos buvo
tikrinti surinkti parašai.

„Šie parašai keistai atsidūrė po-
licijos rankose ir pasirašę piliečiai
šalies kaimuose sulaukė policijos pa-

reigūnų, kurie klausė, ar tai jų para-
šas. Tai lyg spaudimas tiems, kurie pa-
sisako už referendumo inicijavimą.
O tai žiniasklaidoje buvo nutylėta.
Referendumo iniciatoriai, kurie elgė-
si pagal Konstituciją, buvo apšaukti
Rusijos agentais, kad griauna valsty-
bę. Buvo ir Tėvynės sąjungos atstovų
pareiškimas, kad šis referendumas
antikonstitucinis.

Tačiau juk tai ir yra būdas, kuriuo
galima pakoreguoti Konstituciją. Čia
buvo labai stipri kampanija prieš pi-
liečių iniciatyvą. Prezidentė sakė, kad
referendumas yra būdingas autorita-
riniams rinkimams, ir tai yra prie-
vartos primetimas. Įsivaizduokime
tokį pareiškimą iš kitų Europos Są-
jungas valstybių vadovų lūpų. Čia
Lietuvos žiniasklaida irgi tylėjo”, – kri-
tikavo D. Kuolys.

„Mes net neišgirdom savo Prezi-
dentės nei tą dieną, kai tauta turėjo pa-
sirinkti, kaip balsuoti, nei rinkimų iš-
vakarėse. Ji pasakė tik, kad referen-
dumai nėra būdingi demokratijai. Čia
aš fiksuočiau rimtą demokratijos kri-
zę Lietuvoje ir dar didesnį susiprieši-
nimą tarp valdžios ir piliečių. Čia
buvo galima užmegzti gerą dialogą.
Mes esam Europos Sąjungos pasienio
valstybė – teritorija tarp vienos Rusi-
jos pusės ir kitos, sparčiausiai nyks-
tantis Baltų arialas, jei pažiūrėtume,

Referendumas kas per paskutinį tūkstantmetį iš viso
to liko. Ir pasirodo, kad mes neturim
instinkto, kaip norim gyventi, ar norim
būti savarankiška bendruomene, lais-
va tauta, ar turėti referendumą”, –
„Laisvajai bangai” sakė D. Kuolys. 

A. Kubilius: 
tai sveiko proto pergalė

Seimo opozicijos vadovas And-
rius Kubilius, vertindamas žlugusį re-
ferendumą dėl žemės pardavimo už-
sieniečiams, sako, kad tai sveiko pro-
to pergalė.

,,Nedalyvauti tokiose, drįsčiau pa-
vadinti, isterinėse akcijose yra ne ma-
žesnis pilietiškumas nei dalyvavimas
kokiuose nors rinkimuose”, – sakė jis
pirmadienį spaudos konferencijoje
Seime. 

Pasak A. Kubiliaus, tokia tuščia ir
pavojinga valstybei populistinė akcija
visiems mokesčių mokėtojams, kaip ži-
noma, kainavo keliolika milijonų litų. 

Jo nuomone, dabartinė valdžia
turi prisiimti dalį atsakomybės, nes
,,jos neveiklumas, sprendžiant vadi-
namąją žemės saugiklių problemą, lei-
do populistams pasinaudoti natūra-
liu žmonių nerimu, surinkti parašus,
ir galų gale visas šis nieku pasibaigęs
populistinis aktas, kaip žinoma, kai-
navo mokesčių mokėtojams keliolika
milijonų litų”.

,,Mano įsitikinimu, tai žiūrėjimas
pro pirštus į žmonių natūralų nerimą
dėl atsiveriančių galimybių ES pilie-

čiams įsigyti Lietuvoje žemę. Žiūrėji-
mas pro pirštus kaip tik sudarė terpę
visiems populistams tą žmonių natū-
ralų nerimą panaudoti savo politi-
niams tikslams, surinkti parašus ir to-
liau tuo būdu paleisti visas procedūras
į priekį, ir tai kainavo, kaip skelbia Vy-
riausioji rinkimų komisija, berods 13
milijonų litų. Tai nėra maži pinigai, tai
reiškia, kad apie 10 Lietuvos mokyklų,
kurios galėjo būti tinkamai renovuo-
tos, nesulauks tokių pinigų”, – sakė A.
Kubilius. 

J. Panka: 
referendumus reikia rengti dažniau

Nors referendumas dėl draudimo
parduoti žemę ir nebuvo sėkmingas,
tautos valios turėtų būti atsiklausiama
dažniau, mano referendumą palai-
kančios Tautininkų sąjungos vadovas
Julius Panka, pasigendantis pilieti-
nės visuomenės. 

,,Liūdina toks aktyvumas. Tikrai,
tikėjomės didesnio, bet, kaip jau ir
sakiau, vasaros vidurys ir prigąsdin-
ti žmonės. Iš tikrųjų, galima daryti pa-
grindinę išvadą, kad Lietuvoje reikia
dažniau rengti referendumus, nes žmo-
nės sunkiai skaito dokumentus. Kita
vertus, aktyvumas rodo, kad iki pilie-
tinės visuomenės mums dar labai toli”,
– sakė J. Panka. 

Tautininkų sąjungos vadovas re-
ferendumus siūlo organizuoti kartu su
rinkimais, Lietuvoje vykstančiais be-
veik kiekvienais metais. 

Kuriamas „Tautiškos giesmės” giedojimo žemėlapis
Atkelta iš 1 psl.

,,Tautišką giesmę” prie Švč. Mergelės Marijos Gimimo parapijos praeitais metas giedojo gausus būrys lietuvių. Jono Kuprio nuotr.
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Lietuvai – generolo J. Kronkaičio patarimai
LINA VAITIEKŪNAITĖ

V ilniaus įgulos karininkų ramo vėje birželio 12 d.
vyko LR Seimo nario Vytauto Matulevičiaus or-
ganizuota visuomenės diskusija su buvusiu

Lietuvos kariuomenės vadu, dimisijos generolu ma-
joru Jonu Algirdu Kronkaičiu. Susitikime generolas
su piliečiais nagrinėjo Lietuvos saugumo klausimus
ir ieškojo atsakymo į pagrindinį diskusijos klausimą
– kaip turime stiprinti Lietuvos valstybę?

Ar Lietuva gali jaustis saugi?

Gen. mjr. J. Kronkaičio teigimu, skaudi praei-
to šimtmečio Lietuvos istorija primena, kad lietuviai
neturėtų jaustis visiškai ramūs, nors valstybė ir yra
stipriausios kolektyvinės gynybos – Šiaurės At-
lanto sutarties organizacijos (angl. NATO – North At-
lantic Treaty Organization) narė.

„Lietuva kaip NATO narė privalo pagal bendrąjį
vidaus produktą (BVP) proporcingai investuoti į savo
krašto gynybos pajėgas, tačiau iki šiol to nesuge-
bėjome atlikti, nors jau 10 metų priklausome al-
jansui. Stebėdami Ukrainos padėtį matome, kad ne-
same pakankamai pasirengę atremti įvairaus po-
būdžio grėsmes, kylančias Lietuvos teritorijoje.
Mūsų krašto išorinė invazija artimiausiu metu
nėra tikėtina, bet ruoštis tokiai tiesioginei karinei
agresijai Lietuvai prireiks dar daug laiko, o daug lai-
ko buvo ir sugaišta. Vienaip ar kitaip negalime būti
abejingi valstybės saugumui”, – aiškino gen. mjr. J.
Kronkaitis.

Pasak generolo, tuo tarpu Rusijos kariuomenės
modernizavimui skiriamos lėšos nuo 2007 m. išau-
go per 40 proc. Ir vien šiais metais jos dar padidės
apie 18 proc. Dalis BVP, skiriamos karinėms pajė-
goms, viršys tai, ką skiria Jungtinės Amerikos
Valstijos (JAV).

Kodėl Lietuva nėra pasirengusi 
atremti kylančių grėsmių?

Gen. mjr. J. Kronkaitis tvirtino, kad anksčiau
tam buvo sudaryti planai ir kariuomenė buvo nuo-
lat ruošiama – jos daliniai buvo užpildyti kariais, vei-
kė šauktinių kariuomenė, teritoriniu principu buvo
ruošiamas kariuomenės rezervas. „Jeigu tas darbas
būtų toliau tęsiamas, dabar turėtume karius visoje

Lietuvoje ir tuomet būtų galima tinkamai reaguo-
ti į įvairias grėsmes. Šiandien, deja, mes to neturi-
me, – apgailestavo buvęs kariuomenės vadas ir pa-
žymėjo, kad tai, galima sakyti, yra aplaidumas po-
litikų, kurie žiūri tik 4 metus į priekį – laikotarpį,
kada jie išrenkami į Lietuvos valdžią. – Apgailes-
tauju dėl padėties Ukrainoje, bet Lietuvai kartu tai
yra signalas. Galbūt tokios situacijos ir gali ‘pabu-
dinti’ visuomenę. Man džiugu, kad tenka susitikti
su verslininkais, mokslininkais, politologais, daug
dėmesio tam klausimui skiriama spaudoje. Tikrai,
šiandien yra laikas ‘pabusti’ ir atstatyti tai, kas buvo
sužlugdyta. Turime žiūrėti į Lietuvos ateitį!”

Kartu generolas pažymėjo, kad NATO valstybės
nelabai rimtai reaguoja į karus: „Visi galbūt buvo
apsnūdę. Ameriką dabar galbūt pabudino Europa.

JAV Senato nariai labai akty-
viai dalyvauja spaudoje ir in-
formuo ja žmones, kas vyksta.
Papras tai, jei padėtis keičiasi,
keičiasi ir planai, kaip valdyti
tą situaciją. Tikiuosi, kad tiek
mū sų kariuomenės vadai, tiek
NA TO vadai peržiūri tuos pla-
nus”.

Siūlo grąžinti šauktinių 
kariuomenę

Stiprinant Lietuvos ka-
riuomenę, pasak generolo,
vienas svarbiausių dalykų –
vėl atgaivinti 2008 m. panai-
kintą privalomąją karinę tarybą, kuri yra prana-
šumas tiek kariuomenei ir krašto apsaugai, tiek ben-
drai krašto ekonomikai ir visai valstybės dvasiai:
„Kariuomenė visų pirma yra visuomenės pilietiš-
kumo ir patriotizmo ugdymas – tarnaudamas jau-
nimas investuoja į savo valstybę ir jaučia su ja ryšį,
kurio negali jausti jaunimas nebuvęs kariuomenė-
je”.

Kitas privalomosios karinės tarnybos prana-
šumas, kuris nėra susijęs su krašto apsaugos siste-
ma – taip galima mažinti bedarbių skaičių, nes jau-
nuoliai, atėję į kariuomenę iškart būna įdarbinti. Jų
algos, pasak generolo, būna menkos, tačiau sutelk-
ti šauktiniai jaučiasi įvertintais žmonėmis.

Kalbėdamas apie šauktinių kariuomenės fi-
nansavimą, gen. mjr. J. Kronkaitis palygino jį su švie-
timui skirtomis lėšomis ir pažymėjo, kad investici-
ja į šauktinių kariuomenę yra maža ir geras būdas
skatinti žmones ateiti į kariuomenę galėtų būti sti-
pendijos skyrimas: „Dabar pinigus mokslui gauna
tik patys gabiausi žmonės. Bet yra tokių žmonių, ku-
rie yra iš provincijos, kurie baigė mokslus galbūt ne
tokiose kokybiškose mokyklose. Jiems taip pat yra
galimybė gauti paramą iš valstybės. Jie užsitarna-
vo tos paramos ir ji gali būti teikiama būtent ka-
riuomenėje”.

Jaunimas, kuris jau tarnavo šauktinių kariuo-
menėje, pasak generolo, yra puikus jaunimas: „Mes
jiems turime rodyti pagarbą ir dėkoti už jų tarnybą.
Aš manau, kad jeigu mes vėl pradėtume šaukti į tar-
nybą, jie vėl ateitų ir užpildytų kariuomenę. Mes tu-
rime plėsti kariuomenę per visą Lietuvą, kad atei-

tyje – po 10 ir 20 metų – mūsų
šalis tas grėsmes atremtų”.

„Aš bijau, kad nebus grą-
žinta privalomoji karinė tar-
nyba, todėl kitas svarbus tiks-
las – į Lietuvos kariuomenę
priimti bent jau daugiau sa-
vanorių – rasti būdą, kaip juos
pritraukti, kad būtų užpildyti
tie tušti kariniai daliniai, ku-
rie dabar negali tinkamai pa-
sirengti ginti tėvynės. Nesva-
jokime, kad turime tūkstan-
čius rezervo”, – aiškino buvęs
Lietuvos kariuomenės vadas.

Pasak jo, reikia nedelsiant
teritoriniu principu formuoti
ir išlaikyti kariuomenės re-
zervą – palaikyti ryšį su kariu,
išėjusiu į rezervą, kad karts

nuo karto jis galėtų atnaujinti išmoktus karinius įgū-
džius, susipažintų su nauja technika, naujais gink-
lais, naujais vadais, naujomis procedūromis ir pan.:
„Yra daug parengtų ir į atsargą išleistų karių, tačiau
iš jų maža nauda, nes jie nebuvo organizuoti į kari-
nius vienetus ir periodiškai nebuvo šaukiami į pra-
tybas atnaujinti įgūdžių ir susipažinti su naujovėmis
kariuomenėje. Prieš ketverius metus buvo pradėta
šaukti į pratybas porą šimtų rezervistų ir jie buvo
įrašomi į aktyvios kariuomenės laisvus etatus. Bet
nepakankamas finansavimas neleido formuoti ir tre-
niruoti atskirų rezervo vienetų – kas yra būtina. Pa-
vyzdžiui, kai Lietuva šaukia šimtą rezervistų į pra-
tybas, Estija kviečia porą tūkstančių. Estai nesu-
stabdė privalomosios tarnybos ir jos ekonomika nuo
to nenukentėjo. Suomija taip pat mums yra geras pa-

vyzdys”.
Generolas taip pat atkreipė dėmesį į ginkluotę,

kuri yra svarbi: „Kuo geresnė ginkluotė, kuo geresnė
technologija, tuo geriau. Bet čia vėl iškyla klausimas
– kiek tam galime skirti lėšų – kiek galime finansuoti.
Todėl vėl reikia padaryti efektyvumo analizes – ką
svarbiau yra nupirkti. Mano nuomone, svarbiausia
yra žiūrėti į prieštankinę gynybą, nes mūsų galimas
priešas turi daug tankų ir jais gali greičiausiai
„prasimušti” į Lietuvą. Ginkluotė yra būtina ir
reikia prieš priešą išnaudoti tą technologinę pažangą.
NATO mums gali daug padėti šioje srityje. Jei kiltų
grėsmė ir mums reikėtų NATO pagalbos, tai daug
greičiau gautume ginklus nei žmones”.

Auga susidomėjimas Lietuvos saugumo
klausimais

Iškėlus klausimą, kiek visuomenei dabar yra svar-
bi Lietuvos saugumo ir gynybos situacija, gen. mjr. J.
Kronkaitis tvirtino, kad Rusijos įsiveržimas į Ukrai-
nos teritoriją sukėlė žmonių susidomėjimą. Anksčiau
šiai temai buvęs nežymus žiniasklaidos dėmesys jau
yra pasikeitęs – generolas į visuomenės informavimo
priemones dažniau yra kviečiamas komentuoti ir ap-
žvelgti Lietuvos pasirengimo situaci jos, į diskusijas ir
pasitarimus taip pat kviečia moks lininkai, versli-
ninkai ir politologai. Lietuvos saugumas ir jos ateitis
tapo svarbūs visuomenei, kuri šio klausimo nebeno-
ri palikti iki šiol buvusiai tik politikų valiai.

Generolas tikisi, kad žmonės nežiūrės į praeitį,
o stengsis matyti, kas vyksta dabar ir kas gali lauk-
ti ateityje: „Tikiuosi, kad pradėsime reikalauti, kad
būtų atnaujinti mūsų planai – Lietuvos kariuomenė
būtų atgaivinta, jeigu šalis būtų užpulta, galėtume
tikėtis, jog ji atliks visas savo funkcijas ir užduotis”.

Buvęs kariuomenės vadas kalbėjo, kad Lietuvos
ateitimi yra susirūpinę ne tik jos piliečiai, gyve-
nantys Lietuvoje: „Žinau, kad Amerikos lietuviams
Lietuvos saugumas taip pat yra svarbus ir jie įdėjo
daug pastangų, siekdami užtikrinti, kad Lietuva būtų
priimta į NATO. Manau, kad jiems ir dabar rūpi, kas
vyksta šalyje”.

Besirūpinančių Lietuvos saugumu, pasak ge-
nerolo, yra ir kitose valstybėse: „Esu sulaukęs
skambučio net iš Australijos į atsargą išėjusio Lie-
tuvos kariuomenės karininko, norinčio pasitarti,
kaip būtų galima padėti stiprinti Lietuvos apsaugą.
Užsienyje, lietuviai savo tėvynės nepamiršta”.

Į ateitį žiūri optimistiškai

Gen. mjr. Jonas Kronkaitis baigdamas diskusi-
ją tvirtino, kad svarbiausia yra ugdyti žmonių pi-
lietiškumą ir patriotizmą, vienyti valstybę: „Galima
diskutuoti ir ginčytis bet kokia tema, bet valstybės
apsaugos reikalai turi vienyti visas partijas ir pi-
liečius”.

Ir generolo požiūris į Lietuvos ateitį išliko op-
timistiškas: „Įvairiuose dabar vykstančiuose susi-
tikimuose pamačiau naujos lietuvių kartos mei-
lę savo kraštui ir norą prisidėti prie jos klestėjimo
ir, be abejo, jos saugumo. Jie domisi gynyba, steigia
komitetus ir aktyviau stoja į Lietuvos šaulių sąjun-
gą.  Kita vertus, esu realistas ir manau, kad praėjus
kiek laiko ir nurimus Ukrainos krizei, politikai vėl
apsnūs ir krašto apsaugos reikalus nustums į šoną
jeigu piliečiai jiems tik leis...”

Gen. mjr. Jonas Algirdas Kron kaitis su diskusijos vedėju Dariumi Kuoliu
Linos Vaitiekūnaitės nuotraukos

Susitikimo dalyviai klausosi generolo patarimų
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Švento Kryžiaus lietuviška parapija – šimtametė

INGRIDA BUBLIENĖ

Šių metų gegužės mėnesį Šv. Kry-
žiaus parapijai (Holy Cross
Church, Dayton, OH) sukako

100 metų  Ši bažnytėlė – tai tikras lie-
tuviškas deimančiukas Ohio valsti-
joje. Parapija buvo įsteigta 1914 m.
ge  gužės 1 d., o pirmuoju klebonu buvo
paskirtas kun. Juozas Gričius. Buvo
pasirinktas Švento Kryžiaus vardas,
nes Lietuva žinoma kaip kryžių že mė. 

Šioje parapijoje klebonavo visa
eilė lietuvių kunigų. Kunigo Tito Nar-
buto laikais bažnyčia buvo at naujinta
lietuviškais motyvais (arch. J. Mulo-
kas). Juostos puošė bažnyčios priekį,
o ant kertinio akmens atsirado įrašas
,,Holy Cross Lithuanian Roman Cat-
holic Church”. Pagrin di nes stiklines
duris puošė Lietuvos emblemos. In-
terjeras  – lyg baltutė gul bė, o centri-
nį grindinį puošia lie tuviški raštai.
Žiūrint į altorių, akį pagauna Lietuvos
kraštovaizdžio panorama su vyrau-
jančias kryžiais. Šoniniai langai spin-
dėte spindi įvairiais kryžiais. Šoniniai
altoriai papuošti  Aušros Vartų Mari-
jos ir Šv. Kazimiero atvaizdais. Anais
laikais Napoleonas norėjo Vilniaus
Šv. Onos bažnyčią išsinešti ant delno.
Tą patį galima sakyti aplankius Šv.
Kryžiaus bažnyčią Dayton, OH.

Vyskupas Joseph R. Binzer su ,,Knights of Columbus” prieš šv. Mišias prie Šv. Kryžiaus parapijos. Elenos Mikalauskas nuotr.

Kiemą puošią trys kryžiai, me-
 nantys žuvusius už laisvę. Jie supro-
jek tuoti architekto A. Kulpavičiaus.
Septyniolika metų parapijai vadovavo
airis kun. kleb. Michael Hollo ran.
Šiais metais vadovavo kun. Eric Bow-
 man.

Šv. Kryžiaus bažnyčia vyskupijos
pripažinta kaip viena iš kelių, išsi ski-
riančių savo lietuviškomis tradicijo-
mis. Parapijiečių pastangomis Šv. Kry-
žiaus bažnyčia yra įregistruota ,,Na-
tional Register of  Historic Pla ces”.

Birželio 22 d., sekmadienį, para-
pijiečiai ir svečiai rinkosi į jubilie ji nes
šv. Mišias paminėti neeilinę parapijos
su kak tį. Trečios, ketvirtos kartos lie-
tuvaitės, pasipuošusios tautiniais dra-
bužiais, dalijo iškilmių programą. Nu-
skambėjus įžanginei giesmei ,,Pulkim
ant kelių”, procesija įvedė unifor-
muotus ,,The Knights of  Columbus”,
kurie su kardais sudarė vartus. Pro-
cesijos priekyje JAV ir Lietuvos vė-
liavas nešė tautiniais dra bužiais pa-
sipuošę trečios ar ketvirtos kartos vy-
rai parapijiečiai. Juos sekė konceleb-
rantai – kun. Eric Bowman (parapijos
administratorius), kun. Michael Hol-
loran (parapijos klebo nas), kun. Johan
Rotten (Dayton Uni versity) ir vyskupas
Joseph R. Binzer (Cincinnatti). Skai-
tinius iš Šv. Rašto lietuviškai ir ang-

liškai skaitė Ri man tas Liaugminas ir
Judith Petrokas. Vysk. Joseph R. Bin-
zer pasakė šiai pro gai pritaikytą pa-
mokslą, o  choras ir parapijiečiai šv. Mi-
šių metu giedojo giesmes. Įdomu, kad
choristai – visi 3  ar 4 kartos lietuviai –
be akcento atliko lietuviškas giesmes.
Dar šian dien ausyse skamba ,,Sveika
Ma rija”.

Po šv. Mišių jubiliejaus iškilmės tę-
 sėsi parapijos salėje, kuri buvo šven-
tiškai papuošta. Prie scenos pui kavosi
Vytis su užrašu ,,Lai gy vuoja Lietuva”,
stalus puošė gėlių puokš tės. Visas vie-
tas greitai užpildžius ir vyskupui Bin-
zer sukalbėjus maldą, pra sidėjo vaišės. 

Programai vadovavo jubiliejinio
komiteto pirmininkė Judith Petro kas.
Savo įžanginiame žodyje ji palygino
Lietuvos trispalvę su tais pirmaisiais
300 lietuvių, kurie pastatė Šv. Kry-
žiaus bažnyčią: ,,Raudona spalva – tai
drąsa, kurią turėjo parodyti tie, kurie
tais sunkiais laikais pradėjo šį pro-
jektą, norėdami Dievą garbinti savo
kalba bei savo tradicijomis. Žalia spal-
va – tai Lietuvos miškai; laisvės ir vil-
ties simbolis. Geltona – primena auk-
sinius Lie tuvos laukus, saulę, šviesą ir
gėrį.”

Sveikinimo žodį tarė vyskupas
Joseph R. Binzer. Sveikindamas su si-
rinkusiuosius vyskupas priminė reli-

gijos svarbą žmogui bei  savo kilmės
tra  dicijų puoselėjimą. Iškilmių proga
visus pasveikino Lietuvos Respubli kos
Garbės generalinė konsulė Ing rida
Bublienė. Šiltai buvo priimtas kun. Mi-
chael Holloran sveikinimas. Jis  Šv.
Kryžiaus parapijoje išdirbo 17 metų.
Džiaugėsi, kad jam, airiui, bu vo proga
pamėgti lietuviškas tradicijas, pra-
mokti lietuviškai ir kartu garbinti
Die vą. Dabartinis parapijos admi-
nistratorius kun. Eric Bowman baž ny-
čioje tarnavo tik dvejus metus, bet su
džiaugsmu pareiškė, kad jam buvo
malonu dirbti šioje parapijoje ir vis
grįš pabendrauti  su lietuviais bei pa-
ragauti  lietuviško krupniko. 

Jubi liejaus proga vyskupas ir ku-
 nigai buvo apdovanoti parapijiečio
Jurgio Mikalausko lietuviškais mo-
tyvais meniškai išdrožtais kryžiais. Jo
darbai taip pat puošė salės sienas.

Buvo malonu sutikti ilgametę
Day tono veikėją Elinor Šluzas, ku rios
tėvas buvo vienas iš pagrindinių šios
parapijos steigėjų. 

Šventė buvo baigta pirmininkės
žodžiais: „Didžiuojamės, kad mūsų
pa  rapijos jaunimas perima mūsų dar-
 bą, tęsdami lietuviškas tradicijas ir tar-
naudamas Dievo garbei.”

Jubiliejaus proga buvo išleistas
spe cialus leidinys, kuriame atsispin dė-
jo Daytono lietuvių įsikūrimo isto-
 rija, platus bažnyčios architektūrinis
bei parapijos veiklos aprašymas, svei-
 kinimai bei parapijiečių nuotrau kos. 

Jubiliejiniam komitetui vadovavo
Judith A. Petrokas, Con nie ir Ja mes
Geiger. Komiteto nariai: Mar cie
Biorsh, Norma Pet kus, Mary Pet kus,
Lauretta Pant, Ro bert Petkus, Henry
Pant, Robert Pant, Mary Ag nes Mika-
 lauskas, Frances Mi kalaus kas, Geor-
 ge Mikalauskas, Eric Gedi ger ir And-
 rew Berczelly.

Mūsų išeivijos renginiuose jau
se   niai bemačiau tiek dalyvių, pasi-
 puo šusių tautiniais drabužiais. 

Spaudoje dažnai skaitome apie
nykstančias lietuviškas parapijas, lie-
tuviškai kalbėti nemokančius ku nigus
ir t. t.  Ši šventė suteikė progą pa mąs-
 tyti, kas esame mes ir kas gi ta mū sų pa-
 rapija. Ji bus tokia, kokios mes trokši-
 me ir kokią palaikysime. Ši maža para -
pija gyvuoja 100 me tų ir toliau gyvuos,
nes ją puošia ne eilinė  žmo nių meilė ir
pasiryžimas ją išlai ky ti.

Pokylio garbės svečiai (iš k.): dabartinis parapijos administratorius kun. Eric Bowman, LR garbės gen. konsulė Ohio Ingrida Bublie nė,
Jo Ekscelencija vysk. Joseph R. Binzer, kun. Mike Holloran ir kun. Johan Rolen iš University of Dayton.                       Romo Bublio nuotr.
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Šių metų birželio 5 dieną The Na tional Lithuanian Ameri-
can Hall of Fame (NLAHF) Lietuvos Bendruo menės vardu
įteikė 1 500 dol.  Jimmy John ,,Sėkmė per švietimą” sti-

pendijas dviems Harper gimnazijos Čika goje studentams –
Brandon Hawkins ir Joseph Jones.

Pirmas tokio pobūdžio renginys vyko Lietuvos Respublikos
konsulate Čikagoje, dalyvaujant gen.  konsului Marijui Gudynui,
LR gen. konsulato Čikagoje raštvedei kultūros ir ekonomikos
klausimais  Agnei Vertelkaitei, NLAHF steigėjui/pirmininkui
Jon Platakiui, JAV Lietuvių Bendruo me nės Vidurio vakarų apy-
gardos  pirmi ninkei Birutei Kairienei ir Jimmy John’s Corp. Ry-
šių  direktorei Tinai Gil man. Taip pat dalyvavo NLAHF valdybos
nariai Inesa Makaras ir Al gi mantas Barniškis.

Šis stipendijų įteikimas yra tik vie nas iš būdų, kuriais
NLAHF at lieka savo misiją: supažindinti Ame ri kos (ir pasaulio)
visuomenę su Lie tuva, jos istorija, kultūra ir žmo nėms. Orga-
nizacija jau pa siekė, kad lietuviška literatūra būtų įtraukta į Ci-
cero viešųjų mo kyk lų rekomenduojamos literatūros sąrašą, ji
taip pat remia knygų pristatymus JAV lietuvių visuomenei ir
stengiasi, kad lietuvių literatūra pasiek tų ir Či ka gos viešąsias
mo kyk las.

Su jūsų parama mes tęsime šį svar bų darbą. Prašome ap-
lankyti mus internete adresu www.lithhof.org ir mūsų ,,Face-
book” puslapį: www.facebook.com / NLAHoF.

NLAHF info ir nuotr.

REGINA 
JUŠKAITĖ-ŠVOBIENĖ

,,Tu, kuris aukštai,

Palaimink mus, palaimink mus,

Ir mūsų žemiškus vargus

Tu apšvieski savo dangiška žvaigžde.”

(eilės V. Palčinskaitės)

Birželio 22 d. sekmadienis pasi-
 tai kė graži ir saulėta diena.
Dievo Apvaizdos lietuvių pa-

rapija, South field, MI šventė ypatingą
šventę – Devintines. Tai Švenčiausio-
jo Kris taus Kūno ir Kraujo iškilmės. Ši
šven tė yra labai svarbi kiekvienoje
krikščionių bendruomenėje. Jėzus
Kristus yra gyvas ir esąs švč. Eucha-
 ristijos sakramente. Ši šventė yra skir-
ta viešai garbinti ir dėkoti Die vui,
kuris myli mus visus. Jėzus Kris tus pa-
aukojo savo kūną ir kraują ant kry-
žiaus dėl mūsų visų. Procesija su švč.
Sakramentu yra džiaugsmas,  taika ir
meilė, žinant, kad Kristus yra ir bus su
mumis, parems mus ir nie kuomet
mūsų nepaliks. Eidami pro cesijoje su
švč. Sakramentu įro dome, kad mes
taip pat niekuomet Jėzaus neužmir-
šime. Mes tikime ir esame Die vui dė-
kingi už Jo nesibaigiančią meilę visai
žmonijai.

Devintinių šventė buvo pradėta
bažnyčioje. Parapijos klebonas kun.
Gintaras Antanas Jonikas sukalbėjo
maldas  ir vedė procesiją aplink para-
piją. Sustojo prie keturių meniškai pa-
puoštų altorėlių bažnyčioje ir lau kė.
Altorėlius lauke papuošė Lietuvos
Dukterų draugija, Krikščioniška tar-
 nyba ir Švietimo komisija, o bažny čio-
je – ateitininkai.

Prie altorėlių švč. Sakramentas
buvo pasmilkintas bei perskaitytos
ištraukos iš  visų keturių evangelijų.
Sugrįžus į bažnyčią buvo kalbamos
maldos ir Švč. Jėzaus Širdies litanija.
Vėliau buvo aukojamos šv. Mišios. Šv.
Raštą skaitė Vaidą Maloney. Vargo navo
Rita Giedraitienė. Kelias gies mes
smuiku griežė ,,Radvijos” liau diškos
muzikos kapelos vadovė Jūra tė Stak-
vilevičienė. 

Šios dienos ypatinga pamokslą
pasakė klebonas kun. G. A. Jonikas. Jis
kalbėjo, kad laikydamiesi gražiausių
ir seniausių Dievo Kūno ir Kraujo
šventės papročių, mes, Dievo apvaizdos

Dievo Apvaizdos parapija šventė
Devintines ir stebėjo ,,Radvijos” koncertą

tikintieji, švenčiame De vin tines. Gir-
dėjome ištraukas iš Mato, Luko, Jono
ir Morkaus evangelijų. Religinės šven-
tės dalis yra skirta pagarbinti švč. Sak-
ramentui. Prisimename Jėzaus Kris-
taus per paskutinę vakarienę prieš
kančią apaštalams pasakytus žodžius:
,,Jei nevalgysite žmogaus Sūnaus
kūno ir  negersite jo kraujo – neturė-
site savyje gyvenimo. Kas valgo mano
kūną ir geria mano kraują turės am-
žinąjį gyvenimą, ir aš ji prikelsiu pa-
skutinę dieną.” Taip Jėzus kalbėjo
laimindamas savo mokiniams duoną
ir vyną. Mišios buvo baigtos giesme ,,O
Kristau, pasaulio valdove”. 

Po Mišių parapijiečiai ir svečiai
susibūrė parapijos Kultūros centro
salėje ir vaišinosi nuolatinės šeimi-
ninkės Reginos Greenhalgh pa ruoš tais
cepelinais bei kugeliu. Po to stebėjome
nuotaikingą koncertą. Penkių asmenų
liaudiškos muzikos kapela ,,Radvija”,
atvykusi iš Radvi liš kio, mūsų klebono
kun. G. A. Joni ko buvusios parapijos,
atliko daug mums gerai žinomų ir
dar negirdėtų muzikos kūrinių. Šiam
ansambliui vadovauja Jūratė Stakvi-
levičienė. Liaudiškos muzikos kapela
,,Radvija” susibūrė 2008 m. Šis an-
samblis puo selėja ir populiarina lie-
tuvių liaudies dainas ir melodijas,
tradicinį liaudies muzikavimą. 

Didžiąją repertuaro dalį sudaro
kolektyvo narių aranžuotos lietuvių
liaudies melodijos. ,,Radvija” links mi-
 no mus šiomis dainomis: ,,Kokiais
keliais bekeliaučiau”, ,,Prie kalvės”,
,,Kai aš augau”, ,,Tyliai banguoja jū -
ra”, ,,Ateina bernužėlis”, ,,Melsvi žie-
 dai” ir ,,Buvo gegužis”. Artėjančių
Jo ninių proga buvo pasveikinti mūsų
parapijos Jonai, Janės, Janinos. Kon-
 certas baigtas visiems kartu dainuo-
jant ,,Žemėj Lietuvos”. 

Devintinių šventę Dievo Apvaiz-
 dos parapijoje labai papuošė ,,Rad vi-
jos” koncertas. Esame dėkingi, kad
Dievo talentais apdovanoti žmonės
at vyko į mūsų parapiją pasidalinti
savo talentais. Jūs  mus suža vėjote sa -
vo puikia muzika bei balsais! 

,,Radvijos” muzikantai iš Radviliškio dalyvavo šventėje ir surengė koncertą.

Klebonas kun. G. A. Jonikas skaito ištrauką iš Evangelijos. Kairėje – Romas Maziliauskas
Juozo Vaičiūno nuotraukos
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Lietuvos šauliai
Atkelta iš 1 psl.

Iš muziejaus sodelio šaulių kolona pajudėjo link Ne-
priklausomybės aikštėje esančios Šv. Arkangelo Mykolo
(Įgulos) bažnyčios, kur buvo aukojamos Mišios, jų
metu prisiekė Vytauto Didžiojo 2-osios šaulių rinktinės
nauji nariai. Po Mišių minėjimas tęsėsi Nepriklauso-
mybės aikštėje.

„Mums labai malonu, kad šioje šventėje sulaukė-
me svečių iš Latvijos ir Estijos giminingų organizaci-
jų. Šiandien ypatinga sukaktis, ir ją minime čia, kur są-
junga ir gimė. Tada, 1919-aisiais, netrukus po valstybės
atkūrimo Matas Šalčius, Vladas Pūtvis-Putvinskas ir
kiti galvojo, kaip padėti jaunai, vos susikūrusiai vals-
tybei ir tada gimė šaulių sąjungos idėja. Naujoji orga-
nizacija visada buvo patriotizmo ramstis, ji įkvėpė žmo-
nes kovoti už Tėvynės laisvę. 

Prasidėjus Lietuvos okupacijai, nemažai šaulių pa-
pildė partizaninio judėjimo gretas.  Mes esame labai dė-
kingi tiems žmonėms, kurie okupacijos metais Šaulių
sąjungą atkūrė užjūryje ir visus tuos metus palaikė jos
veiklą. Prieš 25-erius metus sąjungos veikla buvo at-
kurta Lietuvoje”, – sakė šaulius sveikinęs Lietuvos kraš-
to apsaugos ministras Juozas Olekas.

Ministras prisiminė Mišių metu išgirstus palin-
kėjimus taikos ir ramybės, sakydamas, kad taika ir ra-
mybė savaime neateina, kad jas reikia apginti, kad jo-
kia okupanto pėda daugiau nemindytų Lietuvos žemės.

Jis kvietė aktyviau pa-
pildyti šaulių gretas ir
linkėjo, kad po penkerių
metų, kai bus švenčia-
mos 100-osios organiza-
cijos įkūrimo metinės,
šauliai sunkiai sutilp-
tų šioje Nepriklauso-
mybės aikštėje.

Prie Šv. Arkangelo
Mykolo (Įgulos) bažny-
čios vyko iškilminga ri-
kiuotė ir apdovanojimų
iškilmės. Šaulius svei ki-
no jų vadas A. Plieskis,
priminęs, kad vertybes,
kurias šiandien turime,
kūrė mūsų tėvai ir se-
neliai, ir būtinas tų ver-
tybių kūrimo tęstinu-
mas. Jis taip pat kvietė
aktyviau papildyti są-
jungos gretas.

Susirinkusius svei-
kino pirmasis atkurtos
Šaulių sąjungos vadas Gediminas
Jankus, kiti svečiai. Ne vienas jų
džiau gėsi, kad sąjungos gretos
pastarosiomis savaitėmis didė-
ja, auga šaulių populiarumas, vi-
suomenė vis daugiau dėmesio
kreipia krašto gynybai, todėl dau-

giau žmonių pa-
pildo organizaci-
jos gretas. Dabar
organizacija vie-
nija daugiau kaip
7 tūkstančius Lie-
tuvos piliečių, vei-
kiančių daugelyje
Lietuvos rajonų.

Lietuvos šau-
lių sąjungos gre-
tos ėmė gausiau
augti prasidėjus
Rusijos agresijai Ukrainoje. Lie-
pos 5 dieną ant Juozapinės kalno iš-
kilmingai prisieks apie šimtas nau-
jokų, kurie įsilies į Vilniaus šaulių
kuopos gretas.

Jubiliejaus išvakarėse Lietuvos
krašto apsaugos ministras J. Olekas
naujuoju sąjungos vadu paskyrė at-
sargos pulkininką leitenantą Liudą
Gumbiną, nes baigėsi ankstesnio
vado A. Plieskio ketverių metų ka-
dencija. Naujasis vadas savo pa-
reigas pradės eiti liepos 11 dieną.

Naujasis Lietuvos šaulių są-
jungos vadas atsargos pulkininkas
leitenantas L. Gumbinas 1992 me-
tais įstojo į Savanorišką krašto ap-
saugos tarnybą (dabar – Krašto ap-
saugos savanorių pajėgos), buvo
savanorių kuopos būrio vadu.

Vėliau jis ėjo įvairias pareigas
krašto apsaugos sistemos padali-
niuose: buvo Lietuvos karo akade-
mijos taktikos instruktorius, Ka-
raliaus Mindaugo mechanizuotojo

pėstininkų bataliono (dabar – Karaliaus Mindau-
go husarų batalionas) štabo viršininkas, kariuo-
menės Jungtinio štabo Pratybų planavimo skyriaus
viršininkas.

2002 m. L. Gumbinas dalyvavo tarptautinėje
NATO operacijoje Bosnijoje ir Hercegovinoje, 2011
m. tarnavo Lietuvos vadovaujamoje Goro provin-
cijos atkūrimo grupėje Afganistane. Karininkas už
tarnybą yra apdovanotas Lietuvos krašto apsaugos
sistemos lygmens medaliais „ Už nuopelnus” ir „Už
tarptautines operacijas”, kitais apdovanojimais.

L. Gumbinas studijavo Generolo Jono Žemaičio
Lietuvos karo akademijoje ir koledže Didžiojoje Bri-
tanijoje, Vilniaus pedagoginiame universitete įgijo
sociologijos magistro, Londono karališkajame uni-
versitete – gynybos studijų magistro laipsnius.

Išėjęs į atsargą, nuo 2013 metų L. Gumbinas
dėstė Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo aka-
demijos Vadų ir jaunesniųjų štabo karininkų kur-
suose, yra Lietuvos šaulių sąjungos narys ir karys
savanoris.

Pasibaigus oficialiai daliai, buvo surengtas
koncertas, visi galėjo pasivaišinti šaulių koše ir ar-
bata. Garbaus amžiaus šauliai dar ilgai dalinosi pri-
siminimais, bendravo, kalbino jaunimą ir linkėjo
jiems užaugti tikrais Tėvynės patriotais.Gėlės prie sąjungos įkūrėjo V. Pūtvio-Putvinsko paminklo.

Parade – ir Krašto apsaugos ministras J. Olekas (centre)

Pakeliama Vyčio kryžiaus ordino vėliava.

A. Vaškevičiaus nuotraukos
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LIETUVA IR PASAULIS

Parengė Vitalius Zaikauskas

Honkongas surengė neoficialų referendumą 

Honkongas, Kinija (BNS) – Hon-
kongas, nepaisydamas Pekino prieš ta-
ravimų, surengė neoficialų referen-
dumą dėl demokratijos. Paskutinę jo
dieną, sekmadienį, buvo atiduota dau-
giau kaip 780 tūkst. balsų.

Referendumas yra dalis pilietinės
kampanijos, kurią vietos ir žemyninės
Kinijos valdžia vadina neteisėta.

Nors Pekinas sako, kad Honkon-

gas gali 2017 metais rengti balsavimą
dėl miesto vadovo, Honkongo mini-
konstitucijoje nurodoma, kad kandi-
datus į vadovus gali parinkti tik 1200
narių nominavimo komitetas.

Šis neoficialus balsavimas, kurį or-
ganizavo demokratijos aktyvistai, vyko
daugiausia internetu. Kad nebūtų suk-
čiaujama, rinkėjai turėjo nurodyti
savo identifikacinį numerį.

Į Iraką atskrido Rusijos naikintuvai

Bagdadas (ELTA) – Į Iraką at-
skrido pirmieji Rusijos naikintuvai,
kurie skirti padėti kovoti su sunitų ko-
votojais.

Pasak Irako saugumo pareigūnų,
penki atakų lėktuvai „Suchoj” opera-
cijas pradės vykdyti ateinančiomis
dienomis. Į Iraką siunčiama daugiau
Rusijos gamybos naikintuvų.

Remiantis Irako gynybos minis-
terijos pranešimu, šalies pajėgas pa-
pildė lėktuvai „SU-25”, tačiau kiti ci-
tavo Rusijos atstovą, kuris teigė, kad į
Iraką pasiųsti naikintuvai „SU-30”.

Manoma, kad naikintuvus vy-
riausybė Bagdade įsigijo sudariusi
500 mln. JAV dolerių vertės sutartį su
Rusija.

Kovotojai, pradėję puolimą prieš
tris savaites, jau kontroliuoja dideles
teritorijas šalies šiaurėje ir vakaruose.

Birželio 28 d. vyriausybės pajėgos
pranešė atsikovojusios šiaurinį Tikrito
miestą, kurį birželio 11 d. užėmė ekst-
remistų grupės „Irako ir Levanto is-
lamo valstybė” (ISIL) vadovaujami ko-
votojai. Sukilėliai patvirtino, kad mies-

te vyksta intensyvios kovos, tačiau
pažymėjo, kad saugumo pajėgų ataka
buvo nesėkminga.

Kaip praneša Irako kariniai šalti-
niai, operacijos Tikrite koordinuoja-
mos su JAV kariniais patarėjais. JAV
patvirtino, kad siunčia bepiločius į Ira-
ką, kad apsaugotų amerikiečių inte-
resus, tačiau JAV kariai tiesiogiai ko-
vose nedalyvauja.

Irake dislokuota 300 JAV karinių
patarėjų.

Remiantis valstybinės televizijos
pranešimu, nukauta 60 kovotojų, sau-
gumo pajėgos ruošiasi judėti į šiaurę,
sukilėlių užimto Mosulo miesto link. 

Britai pesimistiškai vertina  ES reformas

Londonas (BNS) – Britų rinkėjai
pesimistiškai vertina ministro pirmi-
ninko David Cameron galimybes iš-
kovoti Europos Sąjungos (ES) refor-
mas, kurios, pasak šalininkų, yra labai
svarbios siekiant įtikinti britus likti
Bendrijoje, rodo paskelbti apklausos re-
zultatai.

Maždaug 42 proc. apklausos res-
pondentų netiki, kad ES bus pasiren-
gusi grąžinti kokias nors galias bloko
narėms, o kiti 29 proc. mano, kad Di-
džioji Britanija galės laimėti tik ne-
reikšmingų nuolaidų.

D. Cameron pažadėjo iš naujo de-
rėtis dėl Britanijos narystės ES sąlygų,
o 2017 metais surengti referendumą dėl
to, ar pasilikti bloke.

Jis viliasi, kad reforma įtikins
euroskeptiškus rinkėjus likti ES, bet
pripažino, kad jo nesėkmė praėjusią sa-
vaitę stengiantis užblokuoti Jean-Clau-
de Juncker paskyrimą Europos Ko-
misijos pirmininku jo darbą padarė

sunkesnį.
D. Cameron vykdė labai viešą

kampaniją prieš J. C.Juncker ir tvir-
tino, jog jis esąs per didelis eurokratas,
kad galėtų nulemti permainas. Tačiau
birželio 27 dieną per 28 ES vadovų
viršūnių susitikimą 26 balsavo už J. C.
Juncker paskyrimą.

Minima apklausa buvo atlikta
prieš tą balsavimą, bet jau tada buvo
aišku, kad D. Cameron nepavyko ras-
ti pakankamai sąjungininkų.

Maždaug 36 proc. respondentų
sakė, kad ministro pirmininko nepri-
tarimas J. C.Juncker pakenks Brita-
nijos galimybėms derėtis Europoje,
33 proc. sakė, kad tai nepadarys jokio
poveikio, o 7 proc. nurodė, kad tai ša-
liai padės.

Apklausa taip pat parodė, kad jei-
gu referendumas vyktų rytoj, 39 proc.
rinkėjų baluotų už pasilikimą ES, o 37
proc. – už pasitraukimą iš jos.

„Kardo kirčio” dalyviai paliko Lietuvą

Vokietija planuoja didinti biudžeto išlaidas

Berlynas (BNS) – Vokietija atei-
nančiais metais truputį padidins biu-
džeto išlaidas, tačiau taip pat išpildys
kanclerės Angela Merkel pažadą ap-
seiti be naujų skolų – pirmąjį kartą nuo
1969 metų.

Pareigūnas, pateikęs šią informa-
ciją ir prašęs neviešinti jo vardo, sakė,
kad ateinančių metų biudžeto projek-
te numatoma skirti daugiau lėšų švie-
timui, mokslo tyrimams ir susisieki-
mui, o vyriausybės išlaidos, kurios

šiemet bus apie 296,5 mlrd. eurų (1,02
trln. litų), padidės iki 299,5 mlrd. eurų
(1,03 mlrd. litų).

Šiemet Berlynas planuoja pasi-
skolinti 6,5 mlrd. eurų (22,4 mlrd. litų),
tačiau 2015-aisiais ir vėliau vyriausy-
bė neplanuoja jokių naujų skolų.

Šaltinis sakė, kad vyriausybė ti-
kisi surinkti daugiau mokesčių: 268,2
mlrd. eurų (962 mlrd. litų) šiais metais
ir 278,5 mlrd. eurų (961,6 mlrd. litų) –
ateinančiais.

Vilnius (BNS) – Lietuvos teritoriją
paliko ir atgal į savo nuolatines dislo-
kacijos vietas pajudėjo paskutiniai są-
jungininkų kariai ir karinė technika,
birželio 10–18 dienomis Lietuvoje, Gai-
žiūnų poligone, dalyvavę tarptautinė-
se pratybose „Kardo kirtis 2014”.

Gaižiūnų poligone vykusiose lau-
ko taktinėse pratybose dalyvavo per 2
tūkst. karių iš Danijos karalystės, JAV,
Lenkijos ir Lietuvos. Pratybose buvo
naudojama apie 800 karinės technikos
vienetų, dauguma kurių – apie 500 – at-
vyko iš Danijos.

Šių metų pratybose „Kardo kirtis”
dalyvavo rekordinis karių skaičius –
daugiau nei 4,5 tūkst. karių iš dešim-
ties NATO ir partnerių šalių: Danijos,

Estijos, JAV, Jungtinės Karalystės, Ka-
nados, Latvijos, Lenkijos, Lietuvos,
Norvegijos ir Suomijos. Keli šimtai jų
treniravosi Estijoje, apie 2 tūkst. – Lat-
vijoje ir apie 2,3 tūkst. – Lietuvoje.

JAV Sausumos pajėgų organizuo-
tos kasmetės pratybos „Kardo kirtis”
šiemet Baltijos valstybėse vyko ket-
virtą kartą. Jose buvo siekiama treni-
ruoti NATO jungtinių karinių vienetų
sąveiką, veiksmų suderinamumą ir
pasirengimą vykdyti gynybines ir puo-
lamąsias operacijas. Pratybose „Kardo
kirtis 2014” vienu metu visose Baltijos
šalyse vyko brigados lygmens štabų
mokymai, o Latvijoje ir Lietuvoje – ir
lauko taktikos pratybos.

Siūloma kriminalizuoti seksualinių 
paslaugų pirkimą

Vilnius (BNS) – Seime siūloma
priimti rezoliuciją, kad Vyriausybė
teiktų pataisas dėl seksualinių pa-
slaugų pirkimo kriminalizavimo, o
prostitučių nebedrausminti baudo-
mis.

Pažymima, kad naudojimasis pros-
titucijos paslaugomis yra susijęs su
kito asmens sudaiktinimu, jo suvedi-
mu į prekės statusą, stigmatizacija
bei traumatizacija, visuomenės po-
žiūris į parsidavinėjančias moteris
yra neigiamas, nors jos yra aukos.

Pažymima, kad šalyje, kuriose yra

palaikomas seksualinių paslaugų pir-
kimas, prostitucija ir prekyba žmonė-
mis seksualinio išnaudojimo ar nusi-
kalstamos veiklos organizavimo tiks-
lais, yra pažeidžiamos žmogaus teisės,
didėja nusikalstamumas ir socialinė at-
skirtis,

Todėl Vyriausybei siūloma pa-
rengti ir teikti Baudžiamojo kodekso
pataisas, numatančias atsakomybę už
prostitucijos, pornografijos ar kitų
seksualinio išnaudojimo formų pa-
slaugų pirkimą.

Nacionalinėje dailės galerijoje – 

dovanoti kūriniai iš JAV
Vilnius (ELTA) – Liepos 1 d. Na-

cionalinėje dailės galerijoje bus pri-
statyti Lietuvai padovanoti ir Lietuvos
dailės muziejui perduoti lietuvių dai-
lės kūriniai iš JAV: Lietuvių katalikų
spaudos draugijos taryba dovanoja
dailininko Jono Šileikos 1924 m. iš na-
tūros nutapytą Lietuvių tautos pa-
triarcho Jono Basanavičiaus portretą,
saugotą ,,Draugo” redakcijoje, o Lie-
tuvos ambasada JAV dovanoja du ke-
ramikos kūrinius, eksponuotus Lie-
tuvos paviljone 1939 m. Pasaulinėje
parodoje New Yorke.

Lietuvos muziejuose saugomi du
žinomi J. Šileikos tapyti J. Basanavi-
čiaus portretai. Vienas jų, sukurtas po-
zuojant pačiam tautos patriarchui,
yra Kauno M. K. Čiurlionio dailės mu-
ziejuje, kitas – simbolinės kompozici-
jos kūrinys (,,Regėjimas”, 1927) – Lie-
tuvos dailės muziejuje. Dovanojamas

trečiasis portretas papildo J. Basana-
vičių įamžinusių dailės kūrinių pali-
kimą.

Lietuvos ambasados JAV perduo-
damos Lietuvos dailės muziejui dvi ke-
ramikinės vazos puošė Lietuvos pa-
viljono 1939 m. Pasaulinėje parodoje
New Yorke vitrinas (vienoje jų buvo ro-
domos gražiausios iliustruotos lietu-
viškos knygos). Kaip ir didžiuma Lie-
tuvos paviljono eksponatų, dovanoja-
mos keraminės vazos yra tautinio, et-
nografinio stiliaus, padėjusio kurti
vieningą ekspozicijos vaizdą.

New Yorko parodoje pristatyti eks-
ponatai, prasidėjus Antrajam pasau-
liniam karui, taip ir liko už Atlanto.
Amerikos lietuvių iniciatyva jie buvo
perduoti Amerikos lietuvių kultūros
archyvui, kuris šiuo metu yra Putna-
me, Connecticuto valstijoje.

KAM archyvo nuotr.
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ŠVENTADIENIS DATOS ir SUKAKT YS

Pirma liepos savaitė
Birželio 30 d. 

– 1911 m. gimė  Czeslaw Milosz, lenkų
rašytojas, poetas, literatūros mokslininkas.
1953 m. apdovanotas Europos literatūros
premija „Prix Littéraire Européen”. 1980 m.
tapo Nobelio literatūros premijos laureatu. Pa-
saulio tautų teisuolis (mirė 2004 m.).

– 1954 m. Lietuvoje buvo matomas vi-
siškas Saulės užtemimas.

– 1967 m.  Kvintiškėse, Zarasų rajone ap-
sireiškė Mergelė Marija. 

– 1997m.  Išleista pirmoji Harry Potter se-
rijos knyga.

– 2005m. Ispanija legalizavo tos pačios
lyties vedybas.

Liepos 1d. 

Tarptautinė architektų diena.

– 1265 m. gimė Dante Alighieri, Floren-
cijos poetas, žymiausias jo kūrinys „Dieviško-
ji komedija”, kurioje pasakojama apie Poeto
kelionę per pragarą, skaistyklą į rojų pas savo
mylimąją Beatričę (mirė 1321 m.).

– 1923 m. – Kostas Kubilinskas, labai po-
puliarus vaikų poetas, tačiau po nepriklauso-
mybės paaiškėjo, jog kruopščiai bendradar-
biavo su NKVD, KGB (mirė 1962 m.).

– 1938 m. atidarytas Kauno zoologijos so-
das.

– 1944 m. LLA išleido įsakymą dislokuoti
savo padalinius miškuose ir ruoštis partizani-
niam karui už Lietuvos nepriklausomybę.

– 1979 m. firma Sony išleido į pasaulį pir-
mąjį ausinuką (walkman).

– 1997 m. Didžioji Britanija buvusią ko-
loniją Honkongą sugrąžino Kinijai.

Liepos 2 d.

– 1566 m. mirė Michel de Nostredame,
garsus viduramžių pranašas (gimė 1503 m.).

– 1714 m. gimė Christoph Willibald Rit-
ter von Gluck, vienas žymiausių klasikinės ope-
ros vokiečių kompozitorių. Žymiausia opera
– „Orfėjas ir Euridikė” (mirė 1787 m.).

– 1778 m. Jean-Jacques Rousseau, pran-
cūzų filosofas, rašytojas, politikos teoretikas,
švietėjas (gimė 1712 m.).

– 1877 m. gimė Hermann Hesse, vokie-
čių-šveicarų poetas, rašytojas, eseistas (mirė
1962 m.).

– 1961 m. mirė Ernest Miller Hemingway,
amerikiečių romanistas ir novelistas, trumpų
istorijų rašytojas, Nobelio literatūros premijos
laureatas (gimė 1899 m.).

Liepos 3d.

– 1410 m. Lenkijos ir Lietuvos kariuo-
menės pradėjo žygį prieš kryžiuočius.

– 1935 m. gimė Vytautas Urbanavičius,
vienas žymiausių Lietuvos archeologų, žino-
mas plastinės rekonstrukcijos specialistas, ty-
rimų organizatorius. Žymiausias jo darbas – pa-

gal kaukolę rekonstravo kaip galėjo atrodyti
K. Donelaitis.

– 1935 m. mirė André Citroën, prancūzų
išradėjas. Viena įžymiausių XX a. automobilių
pramonės asmenybių (gimė 1878 m.).

– 1971 m. mirė James Douglas Morrison,
grupės The Doors vadovas. Jo paslaptinga mir-
tis neištirta lig šiol (gimė 1943 m.).

– 1995 m. Seimas ratifikavo Jungtinių
Tautų Vaiko teisių konvenciją.

Liepos 4 d.

JAV – Nepriklausomybės diena.
– 1776 m. 13 britų kolonijų Šiaurės

Amerikoje susibūrė į konfederaciją ir paskel-
bė nepriklausomybę. Taip susikūrė JAV.

– 1848 m. mirė François-René de Cha-
teaubriand, prancūzų diplomatas, rašytojas,
poetas (gimė 1768 m.).

– 1902 m. mirė Swami Vivekananda, indų
dvasinis mokytojas (gimė 1863 m.).

– 1943 m. prasidėjo Kursko mūšis, vienas
svarbiausių Antrojo pasaulinio karo mūšių.

– 1946 m. Karaliaučius (Königsberg)
pervadintas į Kaliningradą (Калининград).

– 2000 m. mirė Liudas Dovydėnas, Lie-
tuvos žurnalistas, rašytojas (gimė 1906 m.).

Liepos 5 d.

Tarptautinė kooperacijos diena

Venesuela – Nepriklausomybės diena (nuo 1811
m.).

Alžyras – Nepriklausomybės diena (nuo 1962 m.).

Armėnija – Konstitucijos diena (nuo 1995 m.).

– 1687m. Isaac Newton Londone išleido
įžymųjį veikalą „Matematiniai natūralios filo-
sofijos principai” (Philosophiae naturalis prin-
cipia mathematica).

– 1811m. Venesuela paskelbė nepri-
klausomybę nuo Ispanijos.

– 1889 m. gimė Jean Maurice Eugène
Clément Cocteau, prancūzų poetas, drama-
turgas, tapytojas ir prodiuseris (mirė 1963 m.).

– 1911 m. gimė Georges Jean Raymond
Pompidou, Prancūzijos politikas, nuo 1969 m.
birželio 20 d. iki mirties buvo Prancūzijos
Prezidentu (mirė 1974 m.).

– 1950 m. Izraelis išleido Sugrįžimo įsta-
tymą, kuriuo visiems žydams garantuoja tei-
sę grįžti į Izraelį.

Rev. Peter M.  Burkauskas, gyvenantis Philadelphia, PA, kartu su
metinės „Draugo” prenumeratos mokesčiu atsiuntė 50 dol. Labai Jums
ačiū už paramą.

Vyskupų sinodo šeimai dokumentas 
– apie realią šeimų situaciją

Iššūkiai, kurie apsunkina tikinčių-
jų pasiryžimą laikytis Katalikų
Bažnyčios mokymo, daugiausia

susiję su neefektyviu švietimu ir pra-
sismelkiančia reliatyvistinės kultū-
ros įtaka, sakoma artėjančio Vyskupų
sinodo apie šeimą darbiniame doku-
mente Instrumentum Laboris. Šio do-
kumento daugelis katalikų laukė kaip
barometro, nurodysiančio, kokios ten-
dencijos gali vyrauti Sinode. Pasta-
raisiais mėnesiais sklandė lūkesčiai,
kad galbūt būsimas Sinodas peržiūrės
Bažnyčios pastoracines praktikas kai
kuriose srityse, pavyzdžiui, išsisky-
rusių ir antrą civilinę santuoką suda-
riusių katalikų sielovadoje.

Gairėse aiškiai pabrėžiamas Baž-
nyčios mokymas apie santuokos, kuri
sudaroma tarp vyro ir moters, neišar-
domumą, bei atvirumą gyvybei, ta-
čiau kartu pabrėžiama, kad Bažnyčia
turi gailestingai atsiliepti į šeimų pa-
stangas laikytis mokymo jautriais
klausimais – antros santuokos suda-
rymas ir komunijos priėmimas, kont-
racepcija, bendras gyvenimas nesusi-
tuokus, vienos lyties santuokos, remti
savo vaikus jų kelyje susitaikymo link.

Paskelbtas Vatikano spaudos salėje
birželio 26 dieną, dokumentas buvo
parengtas kaip pamatas spalio 5–19
dienomis vyksiančio Vyskupų sinodo
neeilinės asamblėjos „Pastoraciniai
iššūkiai šeimai evangelizacijos kon-
tekste” metu vyksiančioms diskusi-
joms. Gairės parengtos remiantis klau-
simynu, kuris buvo išplatintas visose
pasaulio vyskupijose. Sulaukta atsa-
kymų ne tik iš daugumos diecezijų, ta-
čiau ir bažnytinių bendruomenių, at-
skirų asmenų.

Pristatyme paminėtos kelios api-
bendrintos klausimyne išryškintos
problematikos, būdingos atskiriems
pasaulio regionams: poligamija Afri-
koje, kastų sistema Indijoje, didėjantis
nepilnamečių motinų skaičius Lotynų
Amerikoje, emigracija Rytų Europoje.
Šiaurės Amerikoje ir Šiaurės Europo-
je vis labiau prarandamas moralinis
pasitikėjimas Bažnyčia, dėl įvairių
skandalų.

Dokumentas Instrumentum Labo-
ris kaip vieną veiksnių, kodėl Bažny-
čios mokymas tam tikrais klausimais
sulaukia menko palaikymo iš kai ku-
rių katalikų, nurodo šiuolaikinę kul-
tūrą. Primenama visuomenėje ryškė-
janti tendencija pamiršti, jog šeima yra
pagrindinė visuomenės ląstelė, vieta,
kur išmokstama įveikti sunkumus ir
priklausyti kitiems, bei atkreipiamas
dėmesys, kad pasaulietinės normos
vis dažniau ima dominuoti ir kaip eti-
kos normos. Kitos priežastys, gilinan-
čios šeimos krizę – hedonistinė kultū-
ra, reliatyvizmas, materializmas, in-
dividualizmas, auganti sekuliarizacija,
kultūra atmetanti ilgalaikių pasirin-
kimų, įsipareigojimų nuostatą. Taigi
Sinodo uždavinys bus apmąstyti kaip
skelbti Evangeliją ir Bažnyčios mo-
kymą šiame naujame kontekste.

Dokumentą pristatė kardinolas
Lorenzo Baldisseri, Vyskupų sinodo ge-
neralinis sekretorius. Šeima skelbianti
Evangeliją šiandien, pasitinkanti sun-
kumus, perduodanti gyvybę ir tikėji-
mą: tai trys esminės dokumento ašys.
Trijų dalių dokumentas tai įrankis, ku-
riuo remsis Sinodo tėvų diskusijos.
Gvildenamos tokios temos Bažnyčios

mokymas ir tikinčiųjų sąmoningu-
mas jo atžvilgiu, kokia turėtų būti šei-
mos pastoracija naujų iššūkių kon-
tekste, atvirumas gyvybei ir tėvų at-
sakomybė vaikų auginime, kaip kartu
gyvenančių nesusituokusių porų tik-
rovė, išsiskyrusiųjų sielovada, homo-
seksualių asmenų sielovada, nepilna-
metės motinos, santuokos anuliavimo
procedūros supaprastinimas, abortai.

Pirmoji dalis, dedikuota Šeimos
Evangelijai, kalba apie Dievo planą, šei-
mos įvaizdį Biblijoje ir magisteriume,
jo priėmimą, prigimtinę teisę. Sunku-
mai, susiję su prigimtine teise, gali būti
įveikti atidžiau įsižiūrint į Biblijos
pasaulį, jo kalbą, pasakojimo formas,
kūrimo eigą, teigė kardinolas Baldis-
seri dokumento pristatyme.

Antroji dalis siejasi su pastoraci-
niais iššūkiais, su kuriais susiduria šei-
ma: tikėjimo krizė, kritinės vidinės si-
tuacijos, išorės spaudimas ir kitos
problemos. Parengti poras santuokai –
tai ganytojų atsakomybė; šiais laikais
reikia skirti vis didesnį dėmesį sudė-
tingoms situacijoms, su kuriomis su-
siduria susituokę poros.

Tarp sielovadinių iššūkių – kartu
gyvenančios nesusituokę poros, išsi-
skyrę ir sudarę antrą civilinę sąjungą
asmenys, vienišos motinos, ar ne-
praktikuojantys katalikai, kurie nori
santuokos sakramento. Kardinolas pa-
žymi, jog, vis didėjant kartu gyvenan-
čių nesusituokusių porų skaičiui, Baž-
nyčios pareiga lydėti šias poras tieso-
je ir su pasitikėjimu, kad jie sugebėtų
imtis atsakomybės sukurti šeimą.

Žinodama išsiskyrusių ir sudariu-
sių antrą sąjungą asmenų padėtį, Baž-
nyčia turi rasti sprendimą, kuris derė-
tų su jos mokymu, kartu suteiktų tiems
asmenims galimybę pilnai išgyventi
savo tikėjimą. Tad šiuo atžvilgiu pir-
miausia būtų galvojama kaip supa-
prastinti santuokos anuliavimo proce-
dūrą. Taip pat paminimas vienos lyties
asmenų sąjungų klausimas, ypač ak-
tualus tose šalyse, kur jau sudaromos ci-
vilinės sąjungos. Taigi šiose situacijose
reikalingas ypatingas pastoracinis rū-
pestis, atsižvelgiant ir į aplinkybes,
kad tokios poros gali turėti vaikų.

Dalyje ,,Atvirumas Gyvybei”
svars tomos tokios temos kaip žemas ti-
kinčiųjų sąmoningumas Bažnyčios
mokymo atžvilgiu, krikščioniškas ug-
dymas, pastoraciniai pasiūlymai, sak-
ramentinė praktika ir atviro gyvybei
mentaliteto skatinimas. Pavyzdžiui,
sumaištis kyla dėl kontraceptinių prie-
monių naudojimo ir natūralaus pla-
navimo būdų, į kuruos dažnai žvelgia -
ma kaip neveiksmingus. Su jais geriau
supažindinti galėtų ugdymo centrai. Ki-
tas klausimas – tikėjimo perdavimas
šei moje, ypač kai tėvai, gyvenantys ne
pagal Bažnyčios mokymą, prašo sakra -
mentų savo vaikams. Į tokias situacijas
dera žvelgti be išankstinių nuostatų,
jautriai, nes dažnai vėliau vaikai evan-
gelizuoja savo tėvus.

Vis labiau reikalinga jautri pasto-
racija, lydima pagarbos įvairioms su-
dėtingoms situacijoms, kuri galėtų su-
teikti veiksmingą paramą auklėjant
vaikus.

Dokumentas Instrumentum Labo-
ris baigiamas popiežiaus Pranciškaus
parašyta malda į Šventąją Šeimą.

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

7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652

Kab. tel. 773–471–3300

ŠirDieS ir KrAUjAGYSliŲ liGOS

ViDAUS liGOS 

AKiŲ liGOS

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

Joliet, IL 60435
Tel. 815–741–3220

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

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

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

Lietuviams sutvarkys dantis už prieinamą kainą 
Susitarimui kalbėti angliškai arba lietuviškai

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

Chicago, IL
Tel. 708–422–8260 

DAntŲ GYDYtOjAi

DR. RENATA VARIAKOJYTĖ
SKAUSMO GYDYMO SPECIALISTė

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

Nugaros, kaklo, galvos, sąnarių bei kitų
skausmų gydymas

SKAUSMO GYDYMAS

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

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

Chicago, IL 60638
Tel. 773–229–9965

Valandos susitarus

DR. JOVITA KERELIS
DR. DAIVA BIDVA
DANTŲ GYDYTOJA

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

Tel. 708–598–8101

KARKLO DIEGAS
lietuvių pasaulio istorija

EGIDIJUS ALEKSANDRAVIČIUS

122

Pradžioje jos buvo organizuoja-
mos visuomeninės pabėgėlių
organizaci jos Lietuvių sąjunga.

Švietimo sistema rėmėsi iš Lietuvos iš-
sivežtais principais ir programomis.
Po kelerių metų buvo susizgribta pa-
kreipti mokymą link praktiškų spe-
cialybių, nes pabėgėlių dilemos rodė,
jog emigracijos kelyje augančiai kar-
tai gali prireikti labai praktiškų da-
lykų. Lietuvių bendruomenės DP lai-
kotarpiu pajėgumą ir gyvastį gerai at-
skleidžia enciklopedijos duomenys:
1945–1946 m. trijose Vokie tijos okupa-
cinėse zonose veikė 71 vaikų darželis
su 110 auklėtojų ir 2134 vaikais. Pra-
dinių mokyklų buvo 112, mokytojų –
327, o jas lankė 4 087 pradinukai. 14-oje
progimnazijų dirbo 143 mokytojai ir
buvo 502 mokiniai. Pagaliau svar-
biausias pa siekimas – 20 gimnazijų su
455 mokytojais ir 2 442 mokiniais 364.
Iš Lietuvos buvo išsivežta ir specialiųjų
mokyklų patirtis. DP stovyklų švieti-
mas yra gerai ištyrinėtas. Mokytojų
vaidmuo ir nuopelnai ugdant naująją
diasporos kartą buvo didžiulis.

Stovyklose visą ugdymo darbą
vainikavo Pinneberge (prie Hambur-
go) atsi daręs Pabaltiečių universitetas.
Kurį laiką veikė ir kitos lietuvių (kar-
tu su kitais DP) įsteigtos aukštosios
mokyklos: UNRRA universitetas
Miunchene, Taikomo sios dailės insti-
tutas Freiburge, Aukštieji technikos
kursai Kemptene, didžiausias lietuvių
studentų skaičius (2 184) buvo pasiek-
tas 1947 metais. Lietuvių pradinės ir vi-
durinės mokyklos daugiausia buvo
atskiros, o universitete susispietė ben-
dram darbui latviai, estai ir lietuviai
akademikai. Senoji VDU profesūra
čia galėjo tęs ti kai kuriuos pradėtus
darbus. Ypač didelis studentų dėmesys
buvo sutelktas į medicinos ir inžine-
rijos mokslus. Atslenkantys emigra-
cijos debesys vertė galvoti apie kažką
praktiško. Poetų ir karių egzodo reto-
rika ženklino lietuvišką veiklą ir spau-
dą, o ateities gyvenimas reikalavo la-
bai praktiškų dalykų. Emigracijos
dar bo vietos buvo siejamos ne su poe-
zija, humanistika, menu, bet su mate-
rialinių gėrybių gamyba. Čia anglų
kalba ir matematika jaunuomenei
reiškė daugiau, nei istorija ir lietuvių
literatūra.

Stovyklų gyvenimas greitai nu-
spalvintas atkurtų ir naujai sutelktų
kultūri nių-visuomeninių organizaci-
jų veikla. Atgijo periodinė spauda ir
knygų leidyba. Mokykloms reikėjo
vadovėlių, o skurdus laisvalaikis iš-
silavinusiems pabėgėliams kėlė skai-
tymo poreikius. Pirmuosius taikos
mėnesius lietuvių žinios sklisdavo
rankraštiniu ir mašinraštiniu būdais.
1945 m. rudenį spaustuvėse buvo at-
spaus dinti nauji ir atgaivinti seni per-
iodiniai leidiniai. Pirmasis buvo Has-
sendorfo DP stovykloje leistas Lietuvis.
Toliau ėjo Naujais gyvenimas ir Aidai
(Miunchene), Mūsų kelias (Dillingene),
Žiburiai (Augsburge), Laisvės varpas
(Liubeke), Mūsų viltis (Fuldoje), Tė-
viškės garsas (Schweinfurte), (Mem-
mingene) 1945 m. pradėta leisti Žibu-
rius, 1946 m. – dienraštį Mintis. Kai ku-
rie laikraščiai nustojo gyvuoti gana
greitai, tačiau didesne dalimi jie buvo
leidžiami iki pat DP stovyklų išsi-
skirstymo laiko 1949 metais. Kai kurie
anuo sunkiu metu pradėję eiti leidiniai
(Aidai) išsilaikė visą emigracijos lai-
kotarpį ir net šiandien gyvuoja Lie-
tuvoje. Spaudos aktyvumas matyti iš
įspūdingų skaičių – vien 1946 m. pasi-
rodė arti 200 lietuviškų leidinių. Kaip
rodo DP kultūros tyrinėtojų darbai,
spaudos pakilimas ir knygų leidyba
stovyklose pasiekė įspūdingą lygį.
Nuostabu tai, kad knygų ti ražai ėmė

prilygti Lietuvoje leistų leidinių tira-
žams, t. y. buvo spausdinama po 3 000–
4 000. 365 Tam tikra prasme tai galėtų
liudyti unikalią tautos kultūros būse-
ną, kai palyginti dramatiškų aplin-
kybių dėka susitelkęs išsilavinęs ir pa-
triotiškai nusiteikęs sluoksnis sukėlė
tokią didelę kūrybos ir kultūros ener-
giją. Nuo 1948 m. ši banga ėmė slūgti,
o po metų išsisklaidė ir visas organi-
zuotas lietuvių gyveni mas DP sto-
vyklose.

Išvystyti švietimo ir kultūros įstai-
gų tinklą pabėgėliams suteikė galių
milži niškas socialinis kapitalas, t. y.
laisvanoriškų draugijų ir visuomeni-
nių sambūrių tankis. Bendro likimo
dramos diktavo solidarumo ir laisva-
noriško organizavimo si veiksmus. Visi
sąmoningi ir paaugę žmonės kam nors
priklausė: profesinėms, pasaulėžiūri-
nėms, kultūri nėms, politinėms, pra-
moginėms draugijoms ir klubams.
Viskas kūrėsi iš laisvos valios, narių
mokesčių ir paaukojimų. Nebuvo Lie-
tuvos ir jos valdžios, kurios link kas
nors būtų galėjęs tiesti išmaldos ran-
ką. Nebuvo jokios valdžios ir valstybės,
kurios būtų tenkinusios egzilio kul-
tūros poreikius. Tas visuo meninio au-
dinio stiprumas galėjo išlaikyti viską,
kas geriausio DP buvo sukurta.

Draugijų tinklas pirmiausiai rodė
siekį atkurti tai, kas Lietuvoje buvo
anks tėliau subrandinta, ir net tai, kas
buvo A. Smetonos režimo prislopinta.
Geriau sias pavyzdys yra Ateities – be-
simokančiojo katalikiškų pažiūrų jau-
nimo orga nizacijos – kelias. 1949 m. Va-
karų Europoje jau veikė 25 ateitininkų
moksleivių kuopos, vienijančios 600
aktyvių narių. Labai stipriai laikėsi

skautai, gebėję iki 1949 m. pasiekti
aukštą organizacijos lygį ir sukurti
darniai veikusią Pasaulio lietuvių
skautų sąjungą. Diasporos ateičiai
ypač buvo svarbi originali lietuviška
akademinių skautų korporacija Vytis,
gebėjusi jaunatvišką organizacinę
energiją paversti intelektualinio dar-
bo versme. Stovyklų laikotarpiu Vo-
kietijoje atsirado dvi visiškai naujos
studentiškos organizacijos: liberali
Šviesa, 1948 m. vienijusi 350 aktyvių
narių, ir tautininkiška Vilties korpo-
racija.

Lietuviai kartu su kitais pabėgė-
liais ėmė atsigauti iš žudynių ir bom-
bardavi mo siaubo, o atslūgus tiesio-
giniam mirties pavojui daugėjo ap-
mąstymams tin kamų akimirkų. Išgy-
ventos dramos, karo siaubas ir ateities
miglos skatino savo likimo svarstybas.
Intelektualinės pajėgos, pokario ap-
linkybių sutelktos mažose erdvėse,
žadino labai aukštos kokybės svars-
tymus, kūrė tokius tekstus. Buitinės
smulkmenos ir smulkios kiemo intri-
gos, kasdienio gyvenimo dulkės neat-
rodė vertos dėmesio ir plunksnos tarp
Vakarų civilizacijos griuvėsių. Tai
buvo tokie dvasios būties metai, kai be
patetikos ir dirbtinumo buvo kalbama
apie esminius žmonijos, tautos ir as-
mens likimo iššūkius.

Laikraščiuose šmėžuoja filosofi-
niai apibendrinimai, knygos dvelkia
skaus mingu nuoširdumu, net tada,
kai literatūros kritika nesunkiai galėjo
atpažinti grafomanijos požymius. Gin-
čijamasi dėl idėjų, o skausmingas pa-
bėgėlių būties laikinumas verčia da-
lytis mintimis ir pergyvenimais. Net
kūrybinių pretenzijų neturėjusių pa-
bėgėlių kasdieniai užrašai ima keistis.
Šalia buitinės kasdienybės atsiranda
abstraktesnių lemties apmąsty mų.
Pirmieji mėnesiai ir metai DP sto-
vyklose rodė dar kažkiek optimistines
viltis, kad karui pasibaigus taikos de-
ry bose bus pasiektas kompromisas
Baltijos valstybių klausimu. Buvo ti-
kima, kad Vakarų sąjunginin kai neleis
sovietams įsiviešpatauti okupuotose
šalyse. Greito sugrįžimo į tėvynę lū-
kesčiai lėmė ir užsitęsusią emigracijos
dramą.

Amerikos lietuvių dovanos DP gyventojams

DP lietuvių susirinkimai 1946 m. 

IŠnUOMOJAMAS BUTAS
keturiems žmonėms Vilniaus senamiesty-

je, netoli Pylimo gatvės.  Paros kaina 4
žmonėms –200 Lt, dviems  savai-

tėms –1200 Lt.
Jeigu 2 žmonės – kaina mažesnė.  Kreipki-
tės pylimoapartments@gmail.com

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

IŠnUOMOJA



10 2014 LIEPOS 1, ANTRADIENIS DRAUGAS

Ar verta ieškoti antrosios tėvynės?

Vis dažniau mūsų akiratyje skamba žo-
dis emigracija: tiek politikoje, tiek ži-
niasklaidoje, tiek ir kultūrinėje ter-

pėje. Lietuvos jaunimo centras rašinių kon-
kursu paklausė Lietuvos ir užsienio jaunimo,
ar galima į jau, rodos, iškalbėtą ir banaloką
emigracijos temą pažiūrėti originaliai, nau-
jai. Per dvi savaites sulaukta 18 jaunuolių dar-
bų. Po surengtos diskusijos ir komisijos ver-
tinimų – paskelbti ir nugalėtojai.

Jaunimo rašiniuose bandyta atskleisti
žmogaus, tėvynės ir emigracijos ryšį. Atsa-
kyti į klausimus: kokias galimybes turi šiuo-
laikinis žmogus ir kodėl jis renkasi vieną ar
kitą kelią? Ar kinta visuomenė? Ar mums
svarbi tėvynė? Ar ji mums egzistuoja? Raši-
niuose atsiskleidė įvairios nuomonės, kurios
visos susitelkė ties sprendimu „neemigruo-
ti”, jei tik yra galimybės. ,,Teko ne vieną kar-
tą pabūti užsieny, tačiau jau po pirmos sa-
vaitės pasiilgstu savų žmonių, gimtosios kal-
bos ir kultūros. Vis dar nesuprantu, ko gi tau-
tiečiai palieka Lietuvą... Galbūt nesusidūriau
su suaugusiojo problemomis, kurios jį verčia
iš čia išvykti.[...] O galbūt šis kraštas tik man
atrodo Geriausias? Gražiausias? Mieliau-
sias?”, – rašinyje klausia  penkiolikmetis Mo-
destas Petkus.

Nepaisant sąsajų su Lietuva daugelis jau-
nuolių suvokia, kad emigracija yra vienas iš
kelių. Tokiu atveju tampa svarbiausias san-
tykis su namais, gebėjimas nepamiršti šak-
nų. „Kiekvienas siekdamas savo svajonių ir
užsibrėžtų tikslų turime žinoti, kas mes esa-
me, iš kur kilome ir kur yra mūsų  tikrieji na-
mai. Būkime tais paukščiais, kurie išskridę
žiemoti vėl sugrįžta namo”, – rašinyje min-
tis dėsto penkiolikmetė Inga Valiaugaitė.
Jai antrina ir jos bendraamžė Sigita Bendi-
kaitė: „Mums tereikia joje pasilikti ir ją gra-
žinti, mylėti, suvokti, kad tėvynė - tai mūsų
mintys, akys, širdis, kad ji jau neatskiriama
nuo mūsų”.

Tačiau yra ir kitų nuomonių, kurios pa-

remtos skirtingomis patirtimis. „Išvažiavau
gyventi į Londoną, nes buvau jauna – man at-
rodė, jog reikia pamatyti pasaulį. Ir kol kas
tai buvo geriausias mano sprendimas, ne dėl
to, kad suaugau, išmokau gyventi savaran-
kiškai, bet dėl to, kad pamačiau tikrąjį, ku-
piną įvairovės, pasaulį. Susiradau draugų iš
skirtingų pasaulių šalių, supratau, kad ne-
priklausomai nuo žmogaus tautybės, patirties
ir rasės, mes esame visi vienodi. Tapau pa-
saulio piliete, tačiau tai nereiškia, kad man
nereikia mano gimtosios Tėvynės”, – rašo
konkurse dalyvavusi dvidešimtmetė Rasa
Goštautaitė, kuri šiuo metu gyvena Londone.

Konkursas atskleidė ir tėvynės sąvokos
neatsiejamumą nuo jausmų, patirčių, jų
įspaudų. Būtent jie padeda identifikuoti kas
ji yra. Pasak jaunuolių, kai žmogus suvokia
kur yra jo tėvynė, tuomet ir emigracija yra
tik savo kelio ieškojimas. „Iš tiesų mes ne-
ieškome naujos tėvynės. Ieškome tik laimės,
atradimų džiaugsmo ir panašių į save. Jei mes
šypsomės, džiaugiamės kiekviena akimirka
– mes ieškome tokių ir aplinkui. [...] Ji pasi-
rinko išskristi kaip tie paukščiai rudenį.
Dalintis savo šypsena ir akimirkomis kažkur
kitur. Jis pasirinko tapti tuo spindulėliu,
kurio ieškodavau kiekvieną kartą ryte ke-
liaudama miesto gatvėmis. Neteisingo kelio
nėra – yra tik pasekmės ir galutinė stotelė”,
– rašo dvidešimt šešerių metų Ernestas Sam-
sonas. 

Rašinių konkurso „Ar verta ieškoti ant-
rosios tėvynės?”  nugalėtojais komisija pa-
skelbė Ernestą Samsoną, Rasą Goštautaitę ir
Sigitą Bendikaitę.

Savo apmąstymais konkurse pasidali-
no 18 jaunų žmonių iš įvairiausių Lietuvos
miestų bei užsienio. 

Martynas Norbutas – 
Lietuvos jaunimo centro direktorius

PLEF 2014. 
Mintys. Žodžiai. Darbai
Jau šeštasis Pasaulio lietuvių ekonomikos forumas šie-
met organizuojamas liepos 7 d., Radisson Blu Hotel Lie-
tuva, Vilniuje. Sutraukiantis aktyvius ir pilietiškus lie-
tuvius iš viso pasaulio, šį kartą renginys kvies diskutuoti
verslo ir ekonomikos bei švietimo politikos klausimais.

Pagrindinė renginio žinutė – „Mintys. Žodžiai. Darbai”
– atspindi forumo siekį ne tik dalintis idėjomis Lietuvos pa-
žangai ir perspektyvoms, bet ir pateikti konkrečių reko-
mendacijų jų įgyvendinimui. Todėl kartu su savo sričių
ekspertų pranešimais renginio metu veiks ir interaktyvios dar-
bo grupės, kuriose bus išgryninamos opiausios verslo ir eko-
nomikos bei švietimo politikos problemos ir ieškoma joms
efektyvių sprendimų.

Forumą organizuoja Lietuvos verslo konfederacija kar-
tu su pagrindiniais partneriais – LR Užsienio reikalų minis-
terija, LR Ūkio ministerija, „Global Lithuanian Leaders” bei VšĮ
„Versli Lietuva”.

PLEF – tai unikalus, didžiausias ekonomikos renginys pa-
saulio lietuviams, suburiantis svarbiausius tarptautinės ir vie-
tinės rinkos ekonomikos lyderius iš įvairių sričių, leidžiantis
užmegzti vertingų kontaktų ir prisidėti prie stiprios tarp-
tautinės Lietuvių bendruomenės pasaulyje kūrimo.

Pirmojo forumo, įvykusio 2009 m. Vilniuje, tema buvo
„Konkurencinga Lietuva: inovatyvi ekonomika, efektyvus vers-
lo vystymas ir investavimas”. 2010 m. PLEF tema – „Inova-
cijos ir investicijos į aukštąsias technologijas: vietinė ir glo-
bali rinka”. 2011 m. PLEF vėl buvo organizuojamas Lietuvoje
su tema „Konkurencinga ateities Lietuva: investicijos į as-
menybes, žinias ir inovacijas”, o 2012-aisiais pasaulio lietu-
viai rinkosi Čikagoje. Šiemet, kaip ir pernai, forumas orga-
nizuojamas Vilniuje.

Renginį tradiciškai globoja 
LR prezidentė Dalia Grybauskaitė

Daugiau informacijos 
www.plef.lt 

Jubiliejinė Lietuvos dainų šventė prasidėjo ten, kur užgimė, – Kaune

Penktadienio vakarą
Kauno rotušėje buvo
iškilmingai pagerbti

chorvedžiai – 90-metį mi-
ninčios Lietuvos dainų
šventės dirigentai. O šešta-
dienį tautinės juostos mo-
tyvais papuoštame Kauno
dainų slėnyje nuskambėjo
pirmieji jubiliejinės šventės
akordai.

Kaune, Dainų dienoje,
dalyvavo apie 2 770 daini-
ninkų, atliktos 35 dainos,
dirigavo 34 dirigentai.
Šventėje taip pat skambėjo 7
kūriniai iš pirmosios, 1924 me-
tais Kauno Žaliakalnyje, Paro-
dų aikštėje (dabar – P. Vileišio
a.) surengtos Dainų dienos
programos. 

Pirmojoje Lietuvos dainų
šventėje (Dainų dienoje) daly-
vavo 86 chorai (apie 3000 dai-
nininkų).

Savo  įspūdžiais iš Kauno
pasidalino čikagietė Ramunė
Kubiliūtė. ,,Gražus vakaras, bet
ilgokas. Daug dainų iš Dainų
šventės repertuaro, bet šį kar-
tą aš – žiūrovė/klausytoja. Ma-
čiau šiek tiek čikagiečių bei šo-
kių grupę iš Urugvajaus”.

Ramunės Kubiliūtės nuotraukos
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Buvusiam ilgamečiui operos choro nariui

A † A
JONUI MOCKAIČIUI

iškeliavus į Amžinybę, nuoširdžiai užjaučiame
žmo ną  JADVYGĄ, sūnus ir visus artimuosius. 

Amerikos lietuvių opera Čikagoje

VIENERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS

DEŠIMTIES METŲ MIRTIES SUKAKTIS

A † A
VYTAUTAS P. JANUŠONIS

1941.04.24 – 2004.07.03

Prisimename mylimą vyrą, tėvą ir draugą su ilge-
siu, meile ir malda.

Prašome gimines, draugus ir pažįstamus pasimels-
ti už Vytauto sielą.

Liūdinti šeima

A † A
VANDA BICHNEVIČIENĖ

POŠKAITĖ

Mirė 2014 m. birželio 29 d., Cicero, IL.
Gimė 1930 m. birželio 15 d. Šilalės rajone, Biržų Lauko kaime,

a. a. Juzefos ir Jono Poškų šeimoje.
Gyveno Cicero, IL.
Dideliame liūdesyje liko: duktė Nida Petronienė su vyru Dai -

niumi; duktė Silvija Coyne su vyru John; anūkai Jonas, Vincas,
Tomas, Aly  tė ir Lara; sesuo Aldona Ješmantienė ir brolis Jonas
Poška su šeima Lenkijoje.

A. a. Vanda buvo žmona a. a. Liubomiro Bichnevičiaus ir se -
suo a. a. Jadvygos.

Velionė bus pašarvota ketvirtadienį, liepos 3 d. nuo 9:30 val. r.
Šv. Antano bažnyčioje Cicero, kurioje 10:30 val. ryto bus aukoja -
mos šv. Mišios. Po šv. Mišių a. a. Vanda bus palaidota Šv. Kazi -
mie ro kapinėse.

Vietoje gėlių prašome aukoti Šv. Antano bažnyčiai.
Nuoširdžiai kviečiame visus artimuosius, draugus ir  pažįs-

tamus daly vau ti laidotuvėse.
Giliai liūdinti šeima

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

A † A
DONNA PETKŪNIENĖ

Mirė 2014 m. birželio 29 d.
Gyveno Marquette Park ir daug metų labai gražiai Union

Pier, MI.
Donna buvo mylima žmona a. a. Juozo Petkūno.
Nuliūdę liko: dukros Virginija Eigelienė ir Danutė

Petkūnaitė, giminės Amerikoje ir Lietuvoje.
Mes visi jos labai pasiilgsime.
A. a. Donna bus pašarvota ketvirtadienį, liepos 3

d. nuo 9:30 val. r. iki 11 val. r. Švč. Mergelės Marijos
Gimimo bažnyčioje, Mar quette Park, kurioje  11 val.
ryto  bus aukojamos  šv. Mišios už jos sie  lą.

Po Mišių velionė bus palaidota Šv. Kazimiero
kapinėse.

Vietoje gėlių prašome aukoti lietuvių skautų
Kernavės  tuntui.

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus
ir pažįstamus daly vau ti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę artimieji

A † A
SVAJŪNAS MIKALČIUS

po sunkios ligos mirė 2014 m. birželio 25 d.
Gimė 1942 m. Lietuvoje.
Dideliame liūdesyje liko: žmona Danutė, sūnūs Linas ir

Vitas, dukra Vida su vyru Pedro, giminės ir artimieji Amerikoje
ir Lie tuvoje.

A. a. Svajūnas buvo sūnus a. a. Juozo  ir a. a. Marijos Mikal -
čių.

Liūdinti šeima

,,Neliūdėkit prie mano kapo

ir neverkit,

Aš dabar su jumis visada.

Aš esu saulės spindulyje 

ant jūsų veido,

Aš glostau jus švelnia vėjo ranka.

A † A
ALDONA MOTIEJŪNAITĖ

RASUTIENĖ
1922.04.09 – 2013.07.03

Maloniai prašome prisiminti Aldoną savo maldoje.

Liūdintys vaikai:
Vytenis, Vilija, Rūta, Andrius su šeimomis
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� Brighton Parko Švč. Mergelės Marijos 
Nekalto Prasidėjimo bažnyčioje (2745 W.
44th St., Chicago, IL) liepos 6 d., 10 val.
r. švęsime 14-tąjį metų sekmadienį ir pa-
minėsime Lietuvos karaliaus Mindaugo
karūnavimo dieną. Melsimės už visus Lie-
tuvos piliečius. Eucharistijos šventimą at-
našaus kun. Jaunius Kelpšas. Po šv. Mišių
giedosime Lietuvos himną. Mūsų parapija
švenčia savo 100 metų jubiliejų. Prime-
name taip pat, kad kiekvieną ketvirtadienį,
8 val. r., šv. Mišios laikomos lietuvių
kalba. Kviečiame visus dalyvauti.

� Liepos 6 d., sekmadienį, 1:30 val. p. p.
visi kviečiami į padėkos renginį – atsisvei-
kinimą su LR generaliniu konsulu New
Yorke Valdemaru Sarapinu. Konsulas buvo
neseniai paskirtas eiti kitas valstybines
pareigas ir liepos 12 d. išvyksta iš New
Yorko. Renginio vieta – Susivienijimas Lie-
tuvių Amerikoje (SLA), 307 W 30th Street,
New York, NY 10001. Renginio metu, 2
val. p. p. SLA kiemelyje taip pat tradiciš-
kai giedosime Lietuvos Respublikos himną.

� Liepos 6-ąją švenčiame pirmojo suvie-
nytos Lietuvos valstybės valdovo, kuni-
gaikščio 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 gimtojoje šalyje, bet
ir visoje planetoje. Sekmadienį, 1 val. p. p.
kviečiame visus vieningai giedoti himną
prie Švč. Mergelės Marijos Gimimo baž-
nyčios, kur iškelta lietuviška trispalvė. Po
himno giedojimo Lietuvos Valstybės dienos
šventė bus tęsiama parapijos salėje (salė
vėsinama).

� Liepos 6 d. po 11 val. r. šv. Mišių prie
Pasaulio lietuvių centro Lemonte, IL esan-
čiame kryžių kalnelyje, paminint Lietuvos
Valstybės dieną, bus giedamas Lietuvos
himnas. Renginį organizuoja JAV LB Le-
monto apylinkės valdyba. Kviečiame visus
atvykti pasipuošus lietuviškais simboliais,
apsivilkus tautiniais drabužiais, su Lietuvos
vėliavomis.

Valdas ir Vytė Sarapinai dėkoja už draugystę
Mielieji, 

„Gyvenimas yra gražus”, – krykštavo Roberto Benigni. „Tačiau jis pilnas
netikėtumų” – šiandien visai nekrykštaujame mudu su Vyte... Kaip kažkas sakė,
„jis – lyg upė su savo slenksčiais ir kriokliais”. Išties, ką tik dar džiaugėmės savai-
siais darbais ir gyvenimu New Yorko miestelyje, vildamiesi, jog ir Jūsų dėka jis
dar tęsis ištisus metus. Tačiau vienas skambutis akimirksniu viską apsuko šimtu
aštuoniasdešimčia laipsnių. Žinoma, mūsų Prezidentės kvietimas įsijungti į jos
komandą paglostė savimeilę. Tačiau kartu esame ir labai nuliūdę. Nes nuo lie-
pos 11-osios jau nebebūsime kartu su Jumis – savo Brangiais Draugais. Ačiū
Dievui, neprarasime Jūsų visam laikui – jokie atstumai ir joks laikas nėra pajė-
gūs atšaldyti tikrų jausmų bei ištrinti tikrųjų vertybių. Tačiau suprantame, kad
jau negalėsime taip dažnai kaip iki šiol matyti Jūsų mielų veidų. Kita vertus, tas
būsimų susitikimų akimirkas – o jų, tikime, tikrai bus – tik dar labiau vertinsime
ir branginsime. Ir apskritai, Mielieji, niekur Jūs neišsisuksite – nuo šiol Jūs visa-
da būsite su mumis. Nes tai, ką gavome iš Jūsų, nes tai, ką patyrėme, būdami
su Jumis, iš mūsų niekas niekada neatims. Ir kai mums kur nors pavyks padary-
ti kažką gera, mes visada žinosime, kad tai mums pavyko ir Jūsų dėka. Ačiū
Jums! Už šilumą. Už artumą. Už draugystę. Už buvimą kartu.

Išties, gyvenimas kupinas netikėtumų. Nors gal be netikėtumų jis nebūtų
toks gražus?.. Tad juos, matyt, reikia sutikti su šypsena veide... 

Su Meile,
Vytė ir Valdas

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

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

Remkime Draugo fondą

www.draugofondas.org

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


