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Bostono mokykla auga
jau keletą metų – 4 psl.

Prisimename legendinę Amerikos
lietuvaitę – 10 psl.

,,Draugas”, kaip katalikų savaitinis laikraštis, pradėjo eiti 1909 m. liepos 12 d.
Wilkes Barre, Pennsylvanijoje, anglies kasyklų rajone, kur tuo metu buvo gausu
lietuvių. 1909 m. laikraštį įsteigusios Amerikos lietuvių Romos katalikų kunigų
sąjungos valdybos pirmininkas kun. dr. Antanas Staniukynas persikėlė į Čikagą
organizuoti moterų Šv. Kazimiero kongregacijos seserų vienuolyno statybą. Ten
turėjo įsikurti kazimieriečių centras, kuris iki šiol telkėsi Scrantone. Kun. A.
Staniukynas ruošė kelią perkelti ir ,,Draugą”, nes Čikagoje jau gyveno didelis
skai čius lietuvių ir buvo net kelios parapijos. 

Redakcija įsikuria Šv. Kazimiero vienuolyno kapelionijoje, ir 1912 m. liepos
4 d. išeina pirmasis ,,čikagietiškas” ,,Draugo” numeris. Dienraščiu ,,Draugas” tapo
1916 m. kovo 31 d. ir netrukus įsikūrė naujoje vietoje – spaustuvė, redakcija ir
administracija persikėlė į namą Nr. 1800 W. 46 St., netoli Šv. Kryžiaus bažnyčios.

Po kun. A. Stasiukyno mirties ,,Draugas” dar kartą kraustėsi. 1920 m. prie
Aušros Vartų parapijos buvo nupirktas didelis namas (Oakley ir 23 Pl.), į kurį per-
kelta spaustuvė, redakcija, administracija, o dalis namo skirta vienuoliams
gyventi. Čia ,,Draugas” gyvavo 37 metus – iki 1957 m. vasario 1 d., kai visa insti-
tucija buvo perkelta į naujai pastatytus namus (4545 W. 63 St.), tarnaujančius iki
šiol.

Istorinėje nuotraukoje – ,,Draugo” redakcijos ir spaustuvės įkurtuvių iš -
kil mės 1957 m.

Į gyvenimą išlydėta dar viena abiturientų laida

Eidamas 97-uosius metus
ketvirtadienio naktį Jungtinėse
Valstijose mirė vienas žymiau-
sių išeivijos verslininkų, akty-
vus kultūros, mokslo ir sporto
mecenatas, ilgametis ir nuošir-
dus Lietuvos draugas Juozas
Kazickas. – 3 psl.

Šių metų Šv. Kazimiero lituanistinės mokyklos (LA) abiturientai (iš k.): Giedrius Kerėžis, Tomas Gulbinas, Andrius Vaitke-
vičius, Paula van der Sluys, Kristina Narbutaitė, Arnoldas Giedraitis, Aras Kazlauskas, Viltė Matulevičiūtė, Kristina Pečiu-
lytė (trūksta Geistės Vaičiūnaitės)                                                                                                     Lino ir Kristinos Kazlauskų nuotr. – 5 psl.

Mirė verslininkas,
filantropas

Juozas Kazickas

,,Draugui” – jau 105! 



daiktinama ir paniekinama moteris. Ka-
ringos feministės ko voja už moterų lygy-
bę su vyrais, bet užmiršta svarbiausią
kiek vienos mo ters teisę – būti ne daiktu,
bet myli mu Dievo kūriniu.

Viena iš didžiausių mūsų visuo menės
bėdų yra baimė turėti vaikų. Pasiteisini-
mo argumentai – studijos, karjera, darbas
ir t. t. Skandalinga de mografinė padėtis
daugelyje Euro pos šalių, ne išimtis ir
Lie tuvoje, yra tarsi Dievo bausmė už ne-

tvarkingą el gesį, ne pagal Kūrėjo planą naudojamas
kūrybines galias. Sakau – tarsi Dievo bausmė, nes
Dievas žmogų my li ir jo nebaudžia. Pats žmogus save
nubaudžia, kai eina ne prigimties, bet savo egoizmo
diktuojamais keliais.

Ar prie altoriaus sukurta santuoka garantuoja,
kad iki mirties neiškils jokių sunkumų? Deja, ne-
garantuoja. Galilėjos Kanos vestuvės primena, kad
net pasikvietus Jėzų į vestuves ga li „pritrūkti
vyno”, tai yra gali atsi rasti bėdų ir didelių sunkumų.
Nuo įvairių pagundų neapsaugota nei vie na šeima.
Santuoka bažnyčioje neapsaugo žmonių nuo alko-
holizmo, ego iz mo, net negarantuoja, kad meilė ga li
tverti visą gyvenimą, jeigu ji ne sau goma. Todėl
rei kia Dievą pasikviesti ne tik į vestuves, bet ir į visą
santuo kinį gyvenimą. Reikia nuolat bu dėti, kad
bū tų paisoma Dievo kelio.

Neseniai palaiminau man artimą šeimą, šven-
tusią santuokinio gyvenimo 60-metį. Užaugino pen-
kis vaikus ir išleido juos į gyvenimą, o dabar džiau -
gia si, kad jie dažnai su savo at žalomis aplanko ir ne-
palieka tėvų vie nų. Laiku prisiimta atsakomybė vi-
suomet neša gražiausius vaisius.

Galilėjos Kanos vestuvėse dalyva  vo Jėzaus Mo-
tina, ir jos prašymu Sūnus vandenį pavertė vynu. Šis
pa vyzdys teprimena ne tik šiandien, kai švenčiame
Krikščioniškų Šeimų Karalienės atlaidus, bet visuo -
met sa vo šeimas patikėti Švč. Mergelės Ma ri jos
mei lei ir globai.

Homilija pasakyta liepos 5 d. didžiuosiuose Žemaičių Kal-
varijos atlaiduose.

niekada nesugrįš? Kaip sovietmetį buvo ty čiojamasi
iš tikinčių žmonių, pana šiai dabar niekinamos nor-
malios šei mos. Interneto erdvė pilna straips nių, ku-
riuose rašoma, kaip santuo kos keliu sukurtose šei-
mose engia mos moterys, kaip jose kenčia vaikai ir
panašiai. Atrodo, patys laimingiau si yra tik part -
neriai. Vykdoma kova prieš normalią šeimą ir ji yra
ge rai fi nansuojama. Pasirodo, kad Lenino idė jos
griau ti normalią šeimą kaip buržuazinės visuome-
nės produktą nemirė ir po šimto metų atgyja prisi -
dengdamos laisve ir žmogaus teisė mis.

Taip, laisvė yra labai brangi, nes teikia galimybę
daryti protingus, sau ir visuomenei naudingus
sprendi mus, bet laisvė teikia ir galimybę bū ti egois-
tu bei laužyti net prigimtinį įs tatymą.

Ką kalba prigimtinis įstatymas? Dievas sukūrė
vyrą ir moterį ir jiems skyrė užduotį – daugintis ir
apvaldyti žemę. Jėzus Kristus aiškiai pasakė: „To-
dėl vyras paliks tėvą ir motiną ir glausis prie žmo-
nos, ir du taps vienu kūnu. <...> Tad ką Dievas su-
jungė, žmogus teneperskiria” (Mt 19, 5–6). Jė zus Kris-
tus savo dalyvavimu Kanos vestuvėse patvirtino dvie-
jų žmonių santuoką ir net padarė pirmąjį stebuklą,
kad toje šventėje netrūktų džiaugsmo. Bandymas at-
mesti santuoką – tai bandymas elgtis ne tik prieš
krikš  čionišką religiją, bet ir prieš pri gimtį. Seksua -
linis gyvenimas yra tampriai susietas su atsakinga
meile ir atvirumu gyvybei. Atskirtas nuo šių pa-
grindinių tikslų jis yra žmogų naikinanti jėga.

Neatsakingas seksualinis gyvenimas keičia
santykį su žmogumi. Žmogus paverčiamas daiktu,
kuriuo ga lima pasinaudoti ir numesti. La biausiai su-

Šeimos metų proga į Žemaičių Kalvariją
mus sukvietė Švč. Mergelė Marija, Krikš-
čioniškų Šeimų Kara lie nė. Su ja dėko-

jame Dievui už mūsų šeimas ir meldžiame
joms gausios Die vo palaimos.

Tik ką girdėjome Evangelijos pa sakojimą
apie vestuvių pokylį. Du jauni žmonės, prieš
metus susižadėję, šventė savo santuoką. Savo
džiaugs mu jie dalijosi su giminėmis, kaimy-
nais ir draugais. Tarp pakviestųjų bu vo ir Ga-
lilėjos Mokytojas bei jo mo tina Marija.

Ilgus amžius panašiai darydavo visi lietuviai. Bū-
dami pagonys, jie sa vo šeimoms prašydavo dievų pa-
galbos, o kai prieš šešis šimtmečius pri ėmė krikš-
čionybę – savo santuokinį gyvenimą pavesdavo Die-
vo globai. Sutuoktiniai prie altoriaus prisiekdavo, kad
bus ištikimi ir iki mirties dalysis džiaugsmais bei var-
gais. Prakti kuojantys katalikai ir dabar panašiai el -
giasi. Šiandien dėkojame Dievui už visus atsakingai
žvelgiančius į šei mos gyvenimą. Taip pat prašome
Die vo gailestingumo tiems, kurie šeimos gyvenime
turi sunkumų arba tiesiog vengia įsipareigoti, nes
mąsto, kad tai apribos jų laisvę.

Maždaug prieš keturiasdešimt metų pasaulyje
pradėjo smarkiai keis tis požiūris į šeimą. 1968 m.
Amerikoje prasidėjusi seksualinė re voliucija išplito
ir Europoje, šiuo me tu ji pasiekė ir Lietuvą. Jauni
žmonės labai dažnai nenori įsipareigoti, nenori au-
ginti vaikų, nebent vieną, nori tik niekuo neįparei-
gojančio seksualinio malonumo. Per sovietmetį Lie -
tuvoje atsirado žmonių, kurie pa sitenkindavo tik civi -
line santuoka, ir juos buvo galima suprasti – ateistinė
ideologija ne vienam sugriovė tikėji mą. Dabar eina -
ma dar toliau – vengia ma net civilinio įsipareigoji-
mo. Taip atsirado vadinamieji partneriai. Anksčiau
žmonės drovėdavosi neatsakingo bendro gyvenimo,
nes visi jį laikė nederamu ir nuodėmingu. Da bar par-
tneriai ne tik nesidrovi neatsakingo gyvenimo, bet
net pretenduoja vadintis šeima ir siekia, kad vals tybė
gintų jų teises.

O gal toks gyvenimas yra normalus, o atsakin-
gai kuriama šeima – tik atgyvena, praeitis, kuri jau
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Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras liepos 18-ąją iš-
leis paskutinį – 25-ą ,,Visuotinės lietuvių enciklopedijos”
tomą. Kitų metų pradžioje dar ketinama išleisti atskirą

Papildymų tomą, kuriame bus enciklopedijoje vartojamų au-
tentiškų tikrinių vardų ir jų lietuviškų atitikmenų sąrašas, pa-
stebėtų didesnių klaidų atitaisymai.

Pirmasis enciklopedijos tomas pasirodė 2001 m. Dvidešimt
penkiuose enciklopedijos tomuose iš viso yra beveik 122 tūkst.
straipsnių, iš jų 29 650 – biografiniai, apie 25 tūkst. iliustracijų,
656 žemėlapiai.

Didelė dalis straipsnių turi lituanistikos poskyrius. Dau-
giausia vietos skirta sovietmečiu draustai ar ignoruotai litua-
nistikai: Lietuvos valstybingumo, Lietuvos katalikų bažnyčios,
Lietuvos kariuomenės istorijai, Lietuvos Respublikos (1918–1940)
realijoms, antinaciniam ir antisovietiniam pasipriešinimui, lie-
tuvių tautos genocidui ir tremties vietoms, išeivijai, jos literatūrai
bei menui.

Enciklopedijoje aprašytos visos Lietuvos gyvenvietės, tu-
rinčios daugiau kaip 300 gyventojų, ilgesnės negu 20 km Lietu-
vos upės, taip pat pateikiamos Lietuvos habilituotų mokslų dak-
tarų ir profesorių, lietuvių, pasaulio ir Europos čempionų, re-
kordininkų biografijos. Daugiau kaip 1,4 tūkst. straipsnių yra apie
užsienio lietuvius.

Enciklopedijos straipsnius rašė 2 957 autoriai, recenzavo 1 190
recenzentų. Mokslinę redakcinę tarybą sudaro visų mokslo sri-
čių mokslininkai.

,,Visuotinė lietuvių enciklopedija” sukurta pagal vokiškos
,,Brockhaus” enciklopedijos formatą.

ELTA

Baigiama leisti ,,Visuotinė lietuvių enciklopedija”
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dr. J. Kaz    
Kulikauskas p   

Atkelta iš 1 psl.

,,Tai buvo kūrybingas ir sąžinin-
gas verslininkas, kėlęs sau vis naujus
iššūkius, suvokęs, kad turtas – ne tiks-
las, o galimybė pagerinti gyvenimą
visiems, padėjęs į Lietuvą pritraukti ne
vieną žymų investuotoją”, – sakoma
Lietuvos Respublikos prezidentės Da-
lios Grybauskaitės užuojautoje.

Prezidentės teigimu, J. Kazicką
prisiminsime kaip aktyvų lietuvybės
puoselėtoją, visą gyvenimą rėmusį
prasmingas mokslo ir meno idėjas,
nepraradusį tikėjimo, kad išsilavinęs
ir kuriantis žmogus – kiekvienos tau-
tos ašis.

Šalies vadovė išreiškė užuojautą J.
Kazicko artimiesiems, draugams ir
visiems jį pažinojusiems žmonėms
tiek išeivijoje, tiek Lietuvoje.

Ministras pirmininkas Algirdas
Butkevičius, pareikšdamas užuojau-
tą dėl dr. Juozo Kazicko mirties, sakė,
kad ,,jo meilė Tėvynei truko visą gy-
venimą”.

* * * *

Juozas Petras Kazickas gimė 1918
m. balandžio 16 d. Čiornaja Padinoje,
Saratovo gubernijoje, Rusijoje. Jo se-
neliai – 1863 m. sukilimo dalyviai, 1883
m. ištremti į Rusijos Čiornaja Padinos
kaimą, (kur ir gimė J. Kazickas). Su tė-
vais 1922 m. jis grįžo į Lietuvą.
1937–1940 m. studijavo ekonomiką Vy-
tauto Didžiojo universitete Kaune ir
Vilniaus universitete. Pastarajame su-
sipažino su būsima žmona Aleksandra,
1942 m. gavo ekonomisto diplomą ir dir-
bo Vilniaus savivaldybės įmonėse. 1944
m. su žmona ir dukra pasitraukė į Vo-
kietiją, iš ten – į JAV. 1951 m. Yale Uni-
versity apsigynė ekonomikos mokslų
daktaro disertaciją. Dirbo profesoriaus
asistentu Georgetown University ir
JAV Gynybos ir Užsienio reikalų mi-
nisterijose konsultantu. Aktyviai da-
lyvavo išeivijos gyvenime.

Kol Lietuva buvo okupuota, J. ir A.
Kazickai rėmė įvairias lietuviškas
veiklas, jų namuose vyko susirinkimai
lietuvių kultūros, kalbos, tradicijų iš-
saugojimo ir Lietuvos išlaisvinimo
klausimais. Juozas Kazickas prisijun-
gė prie Lietuvių Fondo Čikagoje veik-
los ir išbuvo jo Direktorių valdybos na-
riu 16 metų.

Pasitraukęs iš akademinės veiklos,
užsiėmė prekyba anglimi ir nafta, įkū-
rė bendrovę ,,Neris” ir tapo klestinčiu

Mirė verslininkas, filantropas Juozas Kazickas

Dr. J. Kazickas su žmona Aleksandra per savo vedybų 60-metį
,,Draugo” archyvo nuotraukos

J. Kazickas su šeima sutinka naujus, 1964-uosius metus

verslininku. Įvairių bendrovių ir šalių
vyriausybių (daugiausiai Indijos) kon-
sultantas, investicinių fondų ir bankų
dalininkas bei direktorius. Po 35 metų
grįžo į Lietuvą ir 1991 m. įkūrė pirmąją
Baltijos šalyse privataus kapitalo te-
lekomunikacijų bendrovę „Litcom”
(dab. ,,Omnitel”, vėliau šią įmonę įsi-
gijo skandinavų bendrovė „TeliaSo-
nera”). J. Kazickas pritraukė į Lietuvą
nemažai stambių investuotojų iš JAV:
„Philip Morris”, „Coca-Cola”, „Moto-
rola”, taip pat susivienijimą „Wil-
liams”. Nenuilstamai rūpinosi Lietu-
vos Nepriklausomybės stiprinimu:
konsultavo Respublikos vyriausybę,
organizavo Lietuvos vadovų susitiki-
mus su JAV ir Vakarų Europos vado-
vybe, rengė JAV finansinių fondų at-
stovų vizitus į Baltijos šalis.

Pasitraukęs iš aktyvios veiklos,

užsiėmė įvairiais labdaros ir paramos
projektais. Kartu su dukterimi Jūrate
įsteigė Kazickų šeimos labdaros fondą,
kuris veikia ir Lietuvoje. Fondas remia
švietimo programas kompiuterine
technika aprūpinant Lietuvos mokyk-
las, moksleivių programavimo kon-
kursus. J. Kazicko fondas buvo ir Olim-
pinių žaidynių mecenatas. J. Kazic-

kas tapo vienas iš Valdovų rūmų pa-
ramos fondo steigėjų; įsteigė premiją
žurnalistams, prisidedantiems prie
Valdovų rūmų atstatymo. 

J. Kazickas teigė perėjęs kelią „nuo
kieto gulto nešildomame kumetyne
Užpalių kaime iki tviskančių maha-
radžos rūmų ir prestižiškiausių Ame-
rikos klubų”; pasiekė verslo aukštumas
bei tapo laimingu, laikydamasis visai
paprastų principų – dešimties Dievo
įsakymų. 

Prieš 13 metų šalia Lietuvos didi-
kų Chodkevičių, Radvilų rūmų atida-
ryta daktaro Juozo Kazicko rezidenci-
ja Amžinybėn išėjusios savo žmonos
Aleksandros garbei. Ši rezidencija
tapo Lietuvos istorine vertybe.

Juozas Kazickas turėjo tris vaikus:
dukrą Jūratę, sūnus – Juozą ir Kęstu-
tį Aleksandrą. Kęstutis Aleksandras
baigęs universitetą, išvyko į kelionę po
pasaulį ir netikėtai buvo rastas negy-
vas Katmandu viešbutyje Nepale. Jė-
zuitai Kęstučio atminimui Katmandu
mieste Kazickų šeimos lėšomis pasta-
tyta bažnyčią, kurios pagrindiniame al-
toriuje paauksuotomis raidėmis užra-
šyta – „Kęstučio Aleksandro Kazicko
atminimui”. Tragiški įvykiai sukrėtė
J. Kazicką ir paskatino dar labiau gi-
lintis į dvasinius dalykus bei imtis
įvairių labdaros projektų. 2000 m. Ka-
zickas tapo Golgotos kelio Jeruzalėje
restauravimo vienu svarbiausių rė-
mėjų.

Už paramą Lietuvai yra apdova-
notas Šaulių žvaigžde, Sausio 13-osios
Atminimo medaliu, LDK Gedimino
ordino Komandoro kryžiumi, LDK Ge-
dimino ordino Didžiuoju kryžiumi ir
,,Už Nuopelnus Lietuvai” Didžiuoju
kryžiumi.

Jis apdovanotas JAV Ellis Island
garbės medaliu, buvo Kauno techno-
logijos universiteto garbės daktaras,
Lietuvos Verslo šlovės galerijos 2000 m.
laureatas. 

ELTA info

Iš k.: skulptorius Stanislovas Kuzma, dr. J. Kazickas ir Ed mundas Kulikauskas prie pavil-
jono ,,Valdovų rūmų vartai”.    
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TELKINIAI

nių blynų baliumi. Šv. Ve lykų
proga lietuvių papročiu ride-
name margučius, Šeimos die-
nos pro ga paruošiame smagią
programą. Mokslo metai pabai-
giami iškilmingomis abiturien -
tų išleistuvėmis. Sma gu!

– Šiandieninis pedagogų ko lek -
tyvas; jo darbo būdingieji bruo žai.
Kokių profesijų žmonės ateina dirbti
į lituanistinę mokyklą ir ko dėl jie
atei  na į mokyklą?

– Mokykloje dirba 16 pag -
rin dinių mokytojų ir 4 papil-
domų dalykų  mo ky tojai (spor -
to-šokių, 2 etnokul tūros, meno),
kiekvieną savaitę vyksta kita
pa pildoma pamoka, šie mokytojai ne dirba kiek-
vieną savaitę. 7 mokytojos turi pedagoginį išsilavi-
nimą. Dau giau siai mokytojų ateina dirbti į mū sų
mokyklą dėl to, kad atveda savo vaikus. 

– Kaip apibūdintumėte šiandie ninę mokyklos situaciją
– mo ki  nių mažėja-daugėja; pedagogų trūksta-perteklius;
lėšų stinga-pa kanka; mokykla-darželis auga-ma žėja ir ko-
dėl ir t. t.?

– Norime pasidžiaugti, kad mūsų mokykla auga
jau keletą metų iš ei lės. Šiais metais mūsų mokyk-
loje mo kėsi 118 vaikų, taip pat jau antrus metus tu-
rime suaugusių klasę. 60 proc. visų mokinių sudaro
vaikai iki 10 metų amžiaus. 

Mokytojų paieška vyksta visus me tus, nes no-
rime, kad mokykloje dirbtų atsidavę, kūrybingi ir
talen tingi mokytojai. Vyksta dažna mokytojų kaita,
nes mokytojavimas bei pa siruošimas pamokoms už-
ima daug laiko. Daugelis mokytojų turi nuolati nius
darbus, todėl ieškome visokiausių būdų, kaip mo-
tyvuoti mokytojus, kad jie nepaliktų mokyklos. 

Mokykla išsilaiko iš mokslapini gių bei gauna
paramą iš įvairių fon dų: Aleksandros Kazickienės,
JAV LB Švietimo tarybos, Lietuvių Fondo ir pan.

– Kaip vyksta mokymo procesas? Gal turite kokių
pedagoginių at radimų, kurie galėtų praversti ir kitiems?

– Stengiamės atsižvelgti į kiek vieno mokinio
kalbos gebėjimo lygį. Jau keletą metų mokiniai

skirstomi pagal lietuvių kalbos mokėjimo lygį. 

– Ar šiandien dar aktuali vado vėlių ir kt. mokymo prie-
monių problema? Kokių kitų bėdų patiria te mokymo pro-
cese?

– Taip, vis dar aktuali. Moko mosios medžiagos,
kuri atitiktų mū sų mokinių lietuvių kalbos sugebė -
jimus ir kontekstą, vis dar trūksta. Va dovėliai iš
Lietuvos yra per sun kūs, naudojami tik kaip papil-
doma medžiaga. Mokytojos pačios daug ku ria me-
džiagos, kuri tiktų mūsų mo kiniams.

– Ar švietimo įstaigoje vyksta tik mokymo procesas,
ar egzistuoja, Lietuvoje vartojama termino lo gija, užklasinė
veik la? Jeigu taip, kokia ji?

– Bostono lituanistinės mokyklos mokiniai daž-
nai dalyvauja Bostono lietuvių bendruomenės ren-
giniuose (Vasario 16-osios minėjimuose, kalėdi -
niuose renginiuose, Šv. Petro lietuvių parapijos ren-
giniuose ir pan.), kai  kurie mokiniai šoka Bostono
tautinių šokių ansamblyje „Sambūris”. 

– Ar svarbūs ir ar stiprūs ryšiai su tėvų komitetu (jei -
gu tokie veikia) ir apskritai su tėvais?

– Taip, tėvų komitetas bei mo kinių tėvai akty-
viai dalyvauja mo kyklos gyvenime. Padeda rengti
ren ginius, organizuoja lėšų rinkimą ir pan.

Parengė Audronė Viktorija Škiudaitė

e. Šležienė. 
Norime pasidžiaugti, kad Bostono mokykla auga jau keletą metų

„Draugo” redakcija užsibrėžė palaipsniui pri-
statyti visas JAV vei kiančias lituanistines švietimo
įstai gas – mokyklas, mokyklėles, darželius. Gaila,
kad nėra galimybių su visomis susipažinti betarpiš-
kai, jas aplan kant, todėl į keletą pirmųjų kreipėmės
laišku, prašydami atsakyti į klausi mus. Žinome, kad
lituanistiniame švie time veikia daug gražių žmo-
nių, ku rie turi daug įdomių sumanymų. Esame įsiti-
kinę, kad sugebėsime nu piešti ypatingą kiekvienos
švietimo įstaigos paveikslą. Suprantame, kad šiuo
metu mokyklose yra įtemptas me tas, todėl atsa-
kymų neskubiname, o po to bus vasaros atosto-
gos, visiems norėsis pailsėti, todėl nutarėme kant-
riai laukti rudens. Bet štai su dideliu džiaugsmu su-
laukėme laiško iš Bostono lituanistinės mokyklos di-
rektorės pa va duotojos eglės Šležienės ir sku ba -
me pasidalinti pirmosiomis naujie nomis. Dėkojame
ir kelioms kitoms mo kytojoms, kurios pažadėjo arti-
miau siu metu parašyti. Būsime dėkingi. Norime pri-
minti, kad šie straipsniai publikacijos kada nors taps
išeivijos mo kyklos istorijos šaltiniais, todėl lauktu me
kuo išsamesnių pasakojimų. Mokytojai kūrybingi
žmo nės, todėl tikimės, kad į tuos pačius klausimus
jie sugebės atsakyti išradingai ir nesi kartodami. 

– Malonėkite papasakoti savosios lituanistinės mo-
kyklos istoriją: buvusieji jos vadovai ir žymesnieji peda-
gogai.

– Bostono lituanistinės mokyklos užuomazgos
siekia 1947-uosius me tus, kuomet Tremtinių ratelis
įsteigė lietuvių ir anglų kalbos kursus, kurie per
porą metų peraugo į Šeštadieninę mokyklą tremti-
nių vaikams. 1950 m. buvo atidaryta vasaros mokyk -
la, o ru denį – Bostono lituanistinė mokykla. Mokyk -
loje per daugiau nei šešiasdešimt metų darbavosi ne-
mažas bū rys žymių pedagogų – Vladas Kul bo kas, Ka-
zys Mockus, Antanas Gustai tis, J. Vaičaitis, poetas
Bernardas Braz džionis. Pastaraisiais dešimtme čiais
daug laiko ir jėgų mokyklai paaukojo Aldona Dabri-
lienė, Danutė Kazakaitienė, Rita Štuopienė, Daiva
Navickienė ir daugybė kitų lietuvybei atsidavusių
mokytojų. Nuo 2012 m. rudens mokyklai vadovauja
Gaila Narkevičienė, pavaduotoja – Eg lė Šle žienė. 

Šiuo metu mokyklą lanko apie 118 moksleivių,
veikia lietuvių kalbos kursai suaugusiems. Moki-
niai ats tovauja įvairioms lietuvių išeivijos kartoms,
todėl ir jų kalbos mokėjimo lygis yra nevienodas.
Sudarydami klases stengiamės atkreipti į tai dė -
mesį. Be lietuvių kalbos, istorijos bei geografijos
nuo lopšelio iki 10-osios klasės  mokomės etnokul-
tūros, tauti nių dainų ir šokių. Kiekvieną rude nį
vyks ta „Skaitymo maratonas”.  Keturias savaites
vaikai namuose kas dien skaito lietuviškai, o mara -
to no nugalėtojai būna pagerbiami pri zais. Spalio
pabaigoje vyksta Kaukių paradas, o prieš Šv. Kalė-
das Bostono  lietuvių bendruomenės nariai noriai
klausosi kalėdinių giesmių ir stebi mūsų kalėdinį
vaidinimą. Vasario 16-ąją pažymime dalyvaudami
iškilmingame minėjime, o žie mą palydi me Užgavė- Dalios Šilas nuotraukos
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Graži, saulėta diena. Lietuviai,
lat viai, estai renkasi į Latvių
bažny čią ekumeninėms pa-

maldoms, kurios yra skirtos paminėti
aukoms, patekusioms po komunistinio
okupanto ne gailestingu tautų naiki-
nimo kalaviju. 

Tūkstančiai tautos šviesuolių bu -
vo išvežti žūčiai į tolimąjį Sibirą.  Ki -
ti tūkstančiai bėgo iš šalies, gelbėda -
miesi nuo akivaizdžios pražūties.  Pa -
maldų metu vieningai pasimelsta ir su-
giedoti visų trijų tautų himnai.  Vė liau
vi si rinkosi į papuoštą parapijos salę,
kurios sienas  puošė dau gybė tau tinių
rankdarbių, kruopš čiai surinktų iš
lat vių šeimų. Ant stalų molio vazelėse
žydėjo ra mu nės ir kitos laukų gėlės. Tai
sukū rė labai jaukią, šiltą aplinką. Po
gardžių vaišių visi susikaupė minėji -
mui. 

Įžanginį sveikinimo žodį tarė Ame -
rikos Baltiečių Ohio komiteto pirmi-
ninkė Mylita Nasvytienė. Ji paskelbė
minėjimo pradžią, supažin dino su to-
limesne programa. 

Vėliau mikrofoną perėmė Lietu vos
Respublikos garbės konsulė In gri da

VITALIJA VIRBUKIENĖ

Palaimink mūsų tėvus, mokytojus
Ir visus tuos, kurie mus veda į gerą.
Duok mums tvirtumo gerai mokytis.

(Iš rytinės maldelės)

Saulėtą šeštadienio, birželio 7-osios dienos ryt-
metį, pakėlę JAV ir Lietuvos vėliavas, paskutinį
kartą sugiedojome Lietuvos himną,  pasku tinį

kar tą sukalbėjome rytinę malde lę, paskutinį kartą
mokyklos direktorė Marytė Sandanavičiūtė-Ne-
wsom mokyklos kieme paskambino mokyklos ran-
kiniu skambučiu, pakviesda ma visus į Šv. Kazimie-
ro lituanis ti nės mokyklos mokslo metų užbaigimo
šventę.

Į salę sugužėjo mokiniai (nuo Kiškučių iki abi-
turientų), mokytojai, tėveliai, seneliai, svečiai, drau-
gai. Mo kykla, gyvuojanti 64-erius mokslo metus, šie-
met išleidžia į gyvenimą 10 abitu rientų, daugelis iš
jų šioje mo kykloje mokėsi 12–14 metų. 

Mokyklos direktorė Marytė San danavičiūtė-
Newsom pristatė garbingus svečius – mokyklos glo-
bėją kleboną Tomą Karanauską, LR garbės konsulę
Los Angeles Daivą Čeka naus kaitę-Navarrette, Pa-
saulio Lie tu vių Bendruomenės pirmininkę Dan -
guolę Navickienę, LB Vakarų apygardos pirminin-
kę ir Lietuvių Fondo atstovę Los Angeles Violetą Ged-

gaudienę, o taip pat – 11–12 klasių vadovą-mokytoją
dr. Rolandą Gied rai tį ir visus abiturientus. Šiais
mokslo metais abiturientų atestatus gavo: Arnoldas
Giedraitis, Aras Kazlaus kas, Giedrius Kerėžis, Vil-
tė Matulevi čiūtė, Kristina Narbutaitė, Paula van der
Sluys, Kristina Pečiulytė, Geistė Vaičiūnaitė, Tomas
Gulbinas ir And rius Vaitkevičius.

Visus susirinkusius pasveikino kleb. Tomas
Karanauskas, linkėda mas gerai pailsėti per vasarą.
Pasau lio Lietuvių Bendruomenės pirmi nin kė Dan-
guolė Navickienė palin kė jo abiturientams siekti
savo tikslų ir nepamiršti galimybės studijuoti Lie -
tuvoje. LR garbės konsulė LA Daiva Čekanauskaitė-
Navarrette įteikė kiek vienam abiturientui po dova-
ną – 100 dol. nuo Californijos Lietuvių Kre dito są-
jungos (CA Lithuanian Credit Union). O dešimtokai
atsisvei kindami savo vyresniesiems drau gams pa-
dainavo dainą.

Abiturientai savo atsisveikinimo kalbose nepa-
miršo paminėti mokykloje sutiktų draugų, sunkių
šeštadie nių rytų, mokytojų reiklumo bei ne gailėjo pa-
dėkos žodžių tėvams už jų kantrybę. Kaip pastebėjo
viešnia, bu vusi ilgametė mokyklos mokytoja Da lilė
Polikaitienė, „visi kalbėjo la bai gražia lietuvių kal-
ba”.

Antrą šventės dalį pradėjo direktorė Marytė
New som, tardama: „Jei gu su abiturientais atsisvei-
kinome, tai dabar su visais pasisveikinsime”. Ir iš tie-
sų, visi mokiniai, nuo Kišku čių iki vienuoliktokų,

buvo pasveikinti, nes gavo mokslo metų baigimo pa -
žy mėjimus. Daugelis jų buvo apdo va noti pagyrimo
raštais, knyge lėmis, atminimo dovanėlėmis. Direk-
torė  padėkos raštais paskatino 23 moki nius, nes jie
per visus mokslo metus nepraleido nei vieno šešta-
dienio arba mokykloje nebuvo tik vieną ar du šeš-
tadienius. Mokytoja Gailė Radvenis-Hayden apdo-
vanojo 2014 m. JAV LB Švietimo tarybos piešinių ir
rašinių konkursų laimėtojas – Emilią Venc kutę,
Dariją Pakuc kaitę ir visus, ku rie dalyvavo JAV LB
Švietimo tarybos organizuotame ra ši nių ir pieši nių
konkurse. Viešnia Violeta Ged gaudienė įteikė JAV LB
Švietimo tarybos padėkos raštus mo kytojoms Žydrai
van der Sluys ir Gai lei Rad ve nis-Hayden už ilgame-
tį dar bą mokykloje. Tėvų komiteto pirmi ninkas
Augis Gedgaudas padėkojo mokyklos direktorei
Marytei New som už rū pestingą ir nuoširdų darbą,
už mo tinišką meilę ir šilumą, dalinamą mums vi-
siems ir pakvietė vi sus į kiemą pasivaišinti pica bei
le dais. Taip pat buvo galima įsigyti mo kyklos met-
raštį, kurį redagavo mokytoja Sigita Newsom.

Buvo daug šurmulio, jaudulio, džiaugsmo, gra-
žių žodžių ir akimir kų...

Užvėrėme mokyklos duris, kad rudenį susitikę
pradėtume 65-uosius mokslo metus.

Vitalija Virbukienė – Šv. Kazimie ro lituanistinės
mokyklos mokytoja

Los angeles Šv. Kazimiero lituanistinės mokyklos mokslo metų užbaigimo šventė

Birželio 14-osios tremties aukų minėjimas Clevelande

Meninę programą atlieka Cleve lando Lietuvių radijo programos di rektorius Augis Dice-
vičius kartu su savo dukrelėmis Daina ir Emile.                               Dr. V. Stankaus nuotraukos

Amerikos lenkų kongreso atstovas dr. Mitchell Bienia ir Amerikos Baltiečių Ohio komite-
to pirmininkė Mylita Nasvytienė

Bublienė. Ji pasveikino susi rin  ku siuo -
sius ir perskaitė gubernatoriaus John
Kasich laišką, specialiai skirtą šiam
minėjimui.   

Buvo pristatyti svečiai:  Tautybių
Sąjūdžio pirm. teisėjas Ralph J. Perk
Jr., Amerikos lenkų kongreso pirmi -
ninkas Dr. Michael Bienia, Ohio se na -
toriaus Rob Portman atstovas George
Brown, taip pat Clevelando mero Frank
Jackson atstovas. 

Prelegentas dr. Tadas Bartkus iš-
samiai išnagrinėjo 1941 metų politinę
situaciją. Palaipsniui jis perė jo prie da-
bartinės ne stabilios Ukrainos padė-
ties, paliesdamas taip pat kitų šalių ak-
tualijas.

Amerikos Baltiečių Ohio komite-
to pirmininkė Mylita Nasvytienė pa -
skelbė oficialiosios minėjimo da lies
pa baigą, pakviesdama visus dalyvius
pasižadėti niekada nepamiršti komu-
nizmo aukų.

Po oficialios dalies vėl buvo pateik -
tos vaišės ir vyko su meninė programa,
kurią vedė Eugenijus Dice vi čius ir jo
dukre lės Emile ir Daina. Šiame  minėji -
me buvo malonu maty ti  gausų mū sų
tautiečių lietuvių būrį. Svečiai skirs-

Latvių liuteronų dvasiškė dr. Sarma Eglite
ekumeninės maldos metu

Dr. Tadas Bartkus

tėsi pakilioje nuotaikoje.
Už renginio organizavimą  dėkoja -

me Ame rikos Baltiečių Ohio pirminin -
kei Mylitai Nasvytienei, LR garbės
kon sulei Ingridai Bublienei, Latvių
bendruome nės atstovams ir visiems ap -
silan kiusiems paminėti skausmingą
da tą mūsų tautų istorijoje. 

Mi nėjimą aprašė didžiausias Ohio
dienraštis „The Cleveland Plain Dea-
ler” bei Clevelando priemiesčių laik-
raštis „Sun Newspapers”. 

Zita Maščinskienė –  JAV Lietuvių
Bendruomenės Clevelando apy linkės
val dybos vicepirmininkė
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IŠ ATEITININKŲ GYVENIMO

RITA KAUFMANIENĖ

Birželio 6 d. Čikagos ir jos apylinkių Korp!
Giedros narės susirinko aptarti metų planus
ir padiskutuoti tema ,,Moteriškumas”. Ši

tema išsivystė iš pasiūlytos bendros temos – ,,Šiuo-
laikinė kultūra”. 

Giedrininkė Rita Venclovienė pradėjo vakarą
įvadinėmis mintimis: ,,Mes visos esame moterys,
bet ar rimtai pagalvojame, kokias savybes turime,
kokia mūsų Dievo duota paskirtis, kas yra iš tikrųjų
moteriškumas?” Pasak vedančiosios, moterišku-
mas šiuolaikinėje kultūroje yra smarkiai iškrei-
piamas, pažeidžiamas, išnaudojamas. Moterų kova
dėl lygių teisių buvo būtina, nes tai buvo kova prieš
nelygybę ir priespaudą  – už teisę balsuoti, lygybę
darbe, politikoje, profesijose, bet kai kurios kovoto-
jos buvo tiek radikalios, kad pasirinko kovoti ir
prieš vyrus, prieš šeimą ir net prieš vaikus. ,,Norė-
damos pilnutinių teisių sau, jos perėmė vyriškumą
simbolizuojančius ženklus, drabužius, plaukus, ko-
pijavo vyrų elgesį ir prarado moteriškumą. Pasek-
mes matome Vakarų kultūroje”, sakė R. Venclo-
vienė. Bet taip pat ji pabrėžė, kad yra ir gerų pasi-
keitimų: ,,Moterys tapo savarankiškos, įgijo profe-
sijas, kitos pasirinko pasišvęsti šeimai, Dievui, dar-
bui. Dabar, kai daugelį darbų atlieka technika, vyro
ir moters vaidmenys susitapatino, nebėra aiškių
skirtumų. Kaip moteris, taip ir vyrai, gali auginti
vaikus, gaminti maistą, tvarkyti namus”. Taigi, po

50 metų nuo Amerikos feminisčių paskelbto iššūkio,
moteriškumo samprata yra pasikeitusi. Kaip ją da-
bar suprasti?

Susirinkusios narės nagrinėjo išdėstytus klau-
simus būreliuose: Kas yra moteriškumas? Kokios
yra jo savybės? Kaip galima lavinti ir atskleisti mo-
teriškumą? Koks yra krikščioniško moteriškumo
poveikis šeimai, bendruomenei? Kas moteriškumui
kenkia? Kas yra mums moteriškumo pavyzdys? Kas
labiausiai išryškina moteriškumą – motinystė, ar-
tima draugystė, savivertė? Išgirdome įvairių mote-
riškumo apibrėžimų. Psichologė Eglė Kvedaravi-
ciūtė, ,,Moters studijos” vadovė (internete: mo-
tersstudija.lt) teigia, kad norint suprasti moteriš-
kumą reikia ,,grįžti į savąją prigimtį, vidinę mo-
terį, moterį, kuri turi vidinę išmintį”. Enciklopedi -
joje moteriškumas apibūdintas kaip ,,etinė katego-
rija, reiškianti moteriai būdingų savybių derinį:
intuiciją, rūpestingumą, emocingumą, švelnumą,
trapumą, nuoširdumą”. O kiti teigia, kad ,,moters
pagrindinė savybė ir siekis – skleisti meilę”. Dis-
kusijos tęsėsi prie vaišių stalo.

Vasaros pabaigoje, rugsėjo 6 d., šeštadienį, Lie-
tuvių fondo salėje, Pasaulio lietuvių centre, Le-
monte, Giedros korporacija pristatys visuomenei
Audrės Budrytės Nakienės monospektaklį ,,Unė
Baye”. Kitas narių susirinkimas įvyks spalio mėne -
sį, kuriame bus nagrinėjama Popiežiaus Pranciš-
kaus enciklika ,,Lumėn Fidei”. O Giedros šventė
įvyks per Kristaus Karaliaus šventę, lapkričio 23 d.

Liepos 7–11 d. Berčiūnų stovyklavietėje (Panevėžio raj.) vyko Ateitininkų sendraugių stovykla
,,KompASaS” 2014. Pasinaudoję sėkmingų šeimos stovyklų Dainavoje pavyzdžiu, jau trečią kartą
Lietuvos ateitininkiškos šeimos renkasi stovyklauti kartu. Šįmet dalyvavo 86 stovyklautojai, nuo

3 mėnesių iki 82 metų amžiaus.  
Stovyklos programoje – paskaitos ir diskusijos, išvykos, filmai, nuoširdus pabendravimas. Stovyklą

paskaitas skaitė Petras Plumpa,  Laurynas Kasčiūnas ir Paulius Saudargas, Lietuvos kariuomenės vadas
Arvydas Pocius ir Namida Pocienė, kun. Vidmantas Šinkūnas, SJ. Prisidėjo ir trys čikagiečiai – trijų kartų
atstovai Aldona Kamantienė, Daina Čyvienė ir Tomas Čyvas papasakojo apie savo stovyklavimo patirtį
Dainavoje. Stovykloje dalyvavo ir daugiau ateitininkų iš JAV, tarp jų Ramunė Kubiliūtė ir ŠAAT narys dr.
Remigijus Satkauskas bei jau ilgus metus Vilniuje gyvenantis Saulius Girnius. Šv. Mišias stovykloje au-
kojo kun. dr. Gediminas Jankūnas, vysk. Lionginas Virbalas, SJ ir arkivysk. Gintaras Grušas. 

Įdomios buvo stovyklautojų išvykos – pasisvečiavo Berčiūnų kaimo bendruomenėje, apžiūrėjo Pa-
nevėžio aeroklubą, aplankė Petkevičaitės Bitės dvaro sodybą.  Stovyklautojai nuvyko ir  į Panevėžio mote -
rų kalėjimą, kur pabendravo su įkalintomis moterimis.

Stovyklai pasibaigus, stovyklautojai išvyko į Ateitininkų federacijos jubiliejinį suvažiavimą Vilniuje.

Paruošta pagal Ramunės Kubiliūtės pasakojimą  ir stovyklos organizatorių pateiktas žinias

Sendraugių
ateitininkų stovykla - I
Dainavoje, liepos 20–27 d. 

Nors visos vietos stovykloje jau užimtos, visuomenė mielai
kviečiama apsilankyti programos metu. Paskaitos bus kas-
dien nuo 10 val. r. ir 4:15 val. p. p.

Pirmadienį, liepos 21 d. – Šeimos nuotykiai
Ryte: Dalia Cidzikaitė, Dalia Anysienė, Laima VanderStoep – ,,Manėm,
kad greit grįšim” knygos aptarimas. Popiet: Audra Kubiliūtė-Daulienė
–,,Informacija yra jėga – anksti informuokime savo vaikus”. Vakare: Ag-
nės Marcinkevičiūtės filmas ,,Baltijos lūžis: Lietuvos nepriklausomybės
atkūrimo istorija”.

Antradienį, liepos 22 d. – Šeimos mokykla
Ryte: Regina Čyvaitė: ,,Kas vyksta Montessori mokykloje? Montessori is-
torija, metodai ir šuolaikinė padėtis”. Popiet: (1) Daiva Kisielienė –
,,Mokomės kepti lietuvišką duoną” arba (2) dr. Aras Žlioba – ,,Pokalbis
apie medicinos mokslus ir kintančią gydytojo profesiją”. Moksleiviai ir
studentai ypač kviečiami dalyvauti. 

Trečiadienį, liepos 23 d. – Šeima – keliauja su Kristumi
Ryte:  Stovyklos kapelionas kun. Edgaras Vegys atsakys į stovyklautojų
pateiktus klausimus apie tikėjimą, Bažnyčią ir šeimą. Popiet:  Žygis per
Dai navą. Vakare: Susikaupimo vakaras ir Taizė susikaupimas.

Ketvirtadienį, liepos 24 d. – Šeima  pasaulyje
Ryte:  Viešnia iš Lietuvos Agnė Markauskaitė – ,,Lietuva dabartyje”. Po-
piet:  Kovas Kulbis ir draugai – ,,Apie mokymąsi svetimoje šalyje: ar
druska tokia pati visur pasaulyje?”

Penktadienį, liepos 25 d. – Šeimos aktualijos
Ryte:  Viktoras Raišys –  ,,Šiuolaikinė technologija: Šių dienų duona ir
druska”. Popiet: (1) Rūta Kulbienė – ,,Derėkimės sau geresnę duoną ir
druską” (studentai ir jauni sendraugiai ypač kviečiami) arba (2) Vainis
Aleksa – ,,Atleiski, Viešpatie, kad žemę taip myliu” – Kazio Bradūno poe-
zija. Vakare:  Dainų ir šokių šventė Dainavoje! 

Šeštadienį, liepos 26 d. – Lietuva – viena šeima!
Ryte:  Lietuvos Respublikos generalinis konsulas Čikagoje Marijus Gu-
dynas – ,,Lietuvos diplomatijos duona ir druska ginant valstybės inte-
resus”.  Vakare: vadinimėlis, skaidrės ir šokiai.

Stovyklos metu bus išstatyta paroda – ,,Kaip mes čia atsiradome? JAS,
MAS ir ASS šeimų migracijos prisiminimai”. 

,,Dainava” – Amerikos lietuvių Romos katalikų federacijos jaunimo
stovyklavietė įsikūrusi Manchester miestelyje, Michigan valstijoje.

Ateitininkų sendraugių stovyklos dalyviai, išklausę dr. Lauryno Kasčiūno (antras iš kairės) ir Pauliaus Saudargo (stovi viduryje)  paskaitos: ,,Misija Kraslagas – Prezidento Aleksandro
Stulginskio tremčiai atminti”.    Dainos Čyvienės nuotr. 

Kur Dangus priartėja prie Žemės
Ateitininkų sendraugių stovykla Berčiūnuose

Moteriškumas, Kultūra, Esmė Korp! Giedros susirinkimas

Š. AMERIKOS ATEITININKŲ KONFERENCIJA

2014 rugpjūčio 15–17 d.  Washington, DC.

Registruokitės tinklalapyje: ateitis.org
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Vilnius ( URM.lt) – Užsienio rei-
kalų viceministras Neris Germanas
liepos 7 d. Trakuose perdavė užsienio
reikalų ministro Lino Linkevičiaus
sveikinimą 65 metų jubiliejų mininčio
Los Angeles Lietuvių Bendruomenės
ansamblio „Spindulys” vadovei Dan-
guolei Razutytei-Varnienei ir kolek-
tyvo nariams.

„Puoselėdami gyvąjį santykį su
Tėvyne, savo kasdieniais darbais, ener-
gija ir   patirtimi   kuriame  Lietuvos
atei tį, kad su pasididžiavimu galėtume
tarti: ‘čia mūsų namai’”, – rašoma L.
Linkevičiaus sveikinime.

Ansamblis įkurtas 1949 metais ir

jau šeštą kartą dalyvavo ką tik pasi-
baigusioje Dainų šventėje Lietuvoje.

Ilgametė kolektyvo vadovė D. Ra-
zutytė-Varnienė yra pelniusi JAV Lie-
tuvių Bendruomenės Krašto valdybos
skirtą Metų kūrėjo premiją, 2009 m. ap-
dovanota aukščiausiu Lietuvos liau-
dies kultūros centro įsteigtu apdova-
nojimu už Lietuvos nacionalinės kultū -
ros ir dainų švenčių tradicijos puose-
lėjimą „Aukso paukštė”.

Šiemet „Aukso paukštę” L. Linke -
vi čius įteikė JAV Čikagos lietuvių
meno ansamblio „Dainava” vadovui
Dariui Polikaičiui.

Parengė Vitalius Zaikauskas

LIETUVA IR PASAULIS

Tarptautiniai donorai rems reformas Ukrainoje

Pagerbtas Los Angeles „Spindulys” 

NATO neketina steigti bazių Baltijos šalyse?

Pataisos sustiprins žiniasklaidą ir demokratiją
Vilnius (Prezidentės spaudos tar-

nyba) – Seime priimtos Lietuvos Res-
publikos prezidentės Dalios Grybaus-
kaitės inicijuotos Visuomenės infor-
mavimo įstatymo ir Baudžiamojo pro-
ceso kodekso pataisos. Šie sprendi-
mai sustiprins Lietuvos žiniasklaidos
laisvę, demokratiją ir pagarbą žmo-
gaus teisėms.

Pagal Prezidentės inicijuotas pa-
taisas, bet kokie procesinės prievartos
veiksmai – kratos, poėmiai, telefoninių
pokalbių pasiklausymas, slaptas seki-
mas, kurie varžo žiniasklaidos laisvę
ir ypač suvaržo žmogaus teises, galės
būti atlikti tik dėl visuomenei gyvy-
biškai svarbių aplinkybių ir tik tuo-
met, kai informacijos šaltinio paslap-
ties atskleidimas sukels aiškiai ma-
žesnę žalą nei ta, kuri ištiktų to nepa-

darius.
Pataisos įtvirtina, kad nuo šiol

visi Lietuvos žmonės galės reikalauti
teisėsaugos pareigūnų filmuoti pas
juos atliekamą kratą ar poėmį arba už-
tikrinti nepriklausomų stebėtojų da-
lyvavimą tokiuose veiksmuose, jei
jiems kils abejonių dėl teisėsaugos
darbo metodų teisėtumo, neadekva-
čios jėgos demonstravimo ar netgi ne-
etiško ar nepagarbaus elgesio su žmo-
gumi.

Pasak Prezidentės, teismai, pro-
kuratūra ir ikiteisminio tyrimo įstai-
gos savo kasdieniu darbu privalo įro-
dyti Lietuvos žmonėms, kad jų teisės
visada yra gerbiamos ne mažiau, nei to
reikalauja Konstitucija ir Europos
žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių
apsaugos konvencija. 

Šventėje dalyvavo kas dešimtas pasaulio estas

Talinas („Draugo”
info) – Taline liepos 6 d.
įvykusiame finaliniame
Estijos Dainų šventės
koncerte dalyvavo 100
tūkst. žmonių – beveik
viena dešimtoji visų pa-
saulyje gyvenančių estų.

Organizatorių duo-
menimis, 26-ojoje Esti-
jos dainų šventėje daly-
vavo 33 tūkst. dainininkų ir 10 tūkst. šo-
kėjų. Daugiau kaip tūkstantis atlikėjų
atvyko iš užsienio. Renginyje taip pat
pasirodė per 500 muzikantų ir 50 mu-
zikos grupių.

2013-aisiais Estijoje gyveno 1,32
milijono žmonių, iš kurių 909 tūkst. –
estų tautybės (beveik 69 proc.). Iš viso
pasaulyje priskaičiuojama daugiau
kaip milijonas estų. 

Tuo tarpu chorai iš viso pasaulio
liepos 9–19 dienomis renkasi šiemeti-
nėje Europos kultūros sostinėje Rygo-
je, kur dalyvaus didžiausiose istorijo-
je 8-osiose pasaulio chorų žaidynėse.

Tai yra didžiausias pasaulyje cho-
rų muzikos festivalis rengiamas nuo
2000-ųjų metų ir dar vadinamas „Cho-
rų olimpiada”. Žaidynėse dalyvaus 27
tūkst. dainininkų, atstovausiančių 460
chorų iš 73 pasaulio valstybių. Festi-
valyje iš viso skambės daugiau kaip 100
chorinės muzikos koncertų, kurie vyks
uždarose Rygos koncertų salėse, par-
kuose, skveruose ir kitur.

Pasaulio chorų žaidynės rengia-
mos kas dveji metai. Pirmosios žaidy-
nės 2000-aisiais vyko Linzo mieste
Austrijoje. Jos taip pat skambėjo Pie-
tų Korėjoje, Vokietijoje, Kinijoje ir
JAV. 

Londonas (ELTA) – NATO neke-
tina steigti nuolatinių bazių Baltijos ša-
lių teritorijoje. Tai pareiškė Didžiosios
Britanijos gynybos ministras Philip
Hammond.

Nuolatinių bazių steigimas Balti-
jos valstybių teritorijoje „nėra nei Di-
džiosios Britanijos vyriausybės, nei
NATO nuostata”, pabrėžė P. Hammond
Jungtinės Karalystės parlamento Gy-
nybos komitete. 

Taip ministras reagavo į kai kurių
šalies dimisijos kariškių raginimus di-
dinti NATO ir Didžiosios Britanijos ka-
rinį aktyvumą prie vakarinių Rusijos
sienų Baltijos jūros rajone.

Anksčiau deputatams kalbėjo kovo
mėnesį atsistatydinęs britų generolas
seras Richard Shirreff, kuris ėjo NATO
kariuomenės Europoje vado pavaduo-
tojo pareigas. Pasak jo, Didžioji Brita-
nija turi inicijuoti Aljanse „penkia-
tūkstantinio greitojo reagavimo kon-
tingento atkūrimą, kad pagerintų savo
gynybinę parengtį”. R. Shirreff  taip

pat stojo už nuolatines NATO bazes
Baltijos šalyse. „Be šito NATO neį-
stengs operatyviai atsakyti į netikėtą
ataką iš Rytų”, – pabrėžė jis. 

Pentagonas Ukrainai ruošia karinės pagalbos siuntą

Kijevas (ELTA) – Per kitus du
mėnesius Ukrainą turėtų pasiekti di-
delė karinės įrangos siunta iš Was-
hingtono. JAV gynybos sekretoriaus
padėjėjo Derek Chollet teigimu, Uk-
rainai bus suteikta tik karinė įranga,
bet ne šaudmenys ar ginklai.

„Per kitus du mėnesius nupirksi-
me ir išsiųsime 150 naktinio matymo
prietaisų, 150 šilumos detektorių, 1000
šalmų iš kevlaro, 5 nuotoliniu būdu val-

domus sprogmenų nukenksminimo
robotus ir 96 radijo ryšio priemones”,
– Senato komitete vardijo D. Chollet.

Anot pareigūno, nuo krizės pra-
džios Washingtonas Ukrainos karinei
pagalbai paskyrė 33 mln. JAV dolerių,
už kuriuos buvo perkamos pirmosios
pagalbos priemonės, radijo ryšio įran-
ga, uniformos, neperšaunamos lieme-
nės ir miegui ant žemės skirti reik-
menys.

Briuselis (URM.lt) – Briuselyje
surengtas aukšto lygio susitikimas dėl
tarptautinės paramos Ukrainai koor-
dinavimo. Užsienio reikalų vicemi-
nistras Andrius Krivas drauge su dau-
gelio užsienio valstybių, ES bei kitų
svar biausių tarptautinių institucijų
bei donorų organizacijų atstovais išreiš -
kė tolesnę paramą Ukrainos suvere-
numui, taip pat būtinoms europinėms
bei ekonominėms reformoms šalyje.

Susitikime dalyviai priėmė bendrą
deklaraciją, kurioje išreiškia paramą
Ukrainos teritoriniam vientisumui,
suverenumui ir nepriklausomybei.
Tarptautinė donorų bendruomenė taip
pat pasiryžusi remti šalies demokrati-
nę transformaciją, ekonominę, socia-
linę plėtrą ir padėti įgyvendinti birže-
lį Briuselyje pasirašytą ES-Ukrainos
asociacijos ir laisvosios prekybos su-
sitarimą.

Prezidentė apie didėjantį Rusijos šovinizmą

Vilnius (ELTA) – Prezidentė Dalia
Grybauskaitė perspėja, kad už Krem-
liaus, kurstančio prorusiškų separa-
tistų pasipriešinimą Ukrainoje, sie-
nų kyla „didysis Rusijos šovinizmas”.

„Dabar matome agresyvią retori-
ką, agresyvų elgesį, agresyvią propa-
gandą ir informacinius karus. Didysis
Rusijos šovinizmas, kuris dabar auga
Rusijoje, iš esmės labai priklauso nuo
elito, bandančio jį atgaivinti. Ir tai la-
bai pavojinga. Nesu tikra, kad jo nebus
po penkerių metų, nes tai neabejotinai
priklausys nuo Prezidento V. Putino”
– „Amerikos balsui” sakė perrinkta
Lietuvos vadovė.

„Situacija kelia didelį susirūpi-
nimą. Ir atrodo, kad tai dar ne pabai-
ga. Tie patys metodai, kurie dabar
naudojami Rytų Ukrainoje – tie patys
grasinimai, bent jau ne atvirai kari-

niai, o informaciniai, kibernetiniai.
Propagandinius karus jau jaučiame ir
mes Baltijos šalyse, pavyzdžiui, Len-
kijoje. Taip pat vyksta karinės praty-
bos mūsų pasienyje, Kaliningrado sri-
tyje”, – vardijo D. Grybauskaitė.

Prezidentė taip pat aštriai kriti-
kavo Kremliaus veiksmus prieš kai-
mynines šalis, neva ginant rusakal-
bius, gyvenančius už Rusijos ribų. Ji
palygino šią politiką su Vokietijos ka-
riniais pateisinimais prieš Antrąjį pa-
saulinį karą.

D. Grybauskaitė pastebėjo, kad
Ukrainos Krymo aneksija ,,pažadino”
NATO.

Tuo pačiu Prezidentė paragino
Jungtines Amerikos Valstijas patvir-
tinti dujų eksportą – tai esą duotų po-
litinę naudą.

Ansamblio ,,Spindulys” šokėjai su vadove Danguole Varniene (pirma ir k.). Urm. lt nuotr. 

www.gettyimages.com nuotr.. 
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Parengė Dainius Ruževičius

SPORTAS

„World Cup” finale kovos Vokietijos ir Argentinos futbolininkai

Pasaulio futbolo čempionatas Bra -
zilijoje, visą mėnesį kaitinęs fut-
bolo aistruolių aistras, pasiekė fi-

nišo tiesiąją. Naujieji futbolo karaliai
pa aiškės jau liepos 13 d., sekmadienį,
Rio de Janeiro „Marakana” stadione.
Čia lemiamose, paskutinėse rungty -
nėse tarpusavyje susikaus Vokieti jos ir
Argentinos futbolininkai. 

Iki šiol nė vienai Europos ko man -
dai nepavyko nugalėti Pietų Ame rikos
žemyne vykusiose pasau lio čempio-
nato varžybose. Vokietijos futbolinin-
kai gali sulaužyti šią tradiciją. Jų ko-
mandos pajėgumą puikiai parodė pus-
finalio susitikimas su čempionato šei-
mininkais Brazilijos futbolininkais.
Šiose rungtynėse Bra zilija buvo paže-
minta ir sutrypta: Vo kietija čempio-
niškai įžengė į finalą – 7:1. Brazilijos
futbolo rinktinės sirgaliai to nėra pa-
tyrę niekada. Pa saulio futbolo čem-
pionato šeiminin kų gynyba buvo kaip
niekada skylėta – Vokietijos futboli-
ninkai brazilams pusfinalyje įmušė
net septynis įvar čius, iš kurių – 5 į bra-
zilų vartus krito per pirmąjį kėlinį. Tai
didžiausia vi sų laikų pergalė pasaulio
čempionatų pusfinaliuose.

Vokietijos varžovais finale bus Ar-
gentinos futbolininkai, kurie pra ėjusį
trečiadienį šaliai padovanojo šventę –
po 11 metrų baudinių serijos įveikė Ny-
derlandų rinktinę ir po 24 metų per-
traukos vėl varžysis dėl „World Cup”.

Kelialapį į finalą argenti nie čiams
lėmė ne atkakli kova aikštėje ar įvar-
čiai, o 11 metrų loterija, kurioje sėk-
mingesni buvo Argentinos futbolinin-
kai. Jie pataikė visus 4 smū gius, o
olandai du kartus nesugebėjo pra-
mušti argentiniečių vartininko Ser-
gio Romero – 4:2. Pirmą kartą per čem-
pionatų istoriją pusfinalyje ko mandos
neįmušė nė vieno įvar-
čio.

Argentinos futboli-
ninkai savo ša liai įteikė
gražiausią Nepriklauso -
mybės dienos dovaną –
pergalę Pa saulio futbolo
čempionato pusfinalyje.
Liepos 9 dieną argenti-
niečiai šventė 198-ąsias
Nepriklausomybės pa -
skel bimo metines, o Ar-
gentinos futbo lininkai ją
minėjo žaisdami su olan-
dais.

Nors olandai jau kar-
tą šiame čempionate
mušė 11 metrų baudinius
– ketvirtfinalyje su Kosta

Lietuvos krepšinio rinktinė pradėjo 
pasiruošimą Pasaulio čempionatui

Lietuvos rinktinės treneris Jonas Kazlauskas pranešė, kurie žaidėjai ruo-
šis vasaros pabaigoje Ispanijoje prasidėsiančiam pasaulio čempiona-
tui. Į stovyklą Palangoje praėjusį pirmadienį išvyko septyniolika krepši -

ninkų.
Rinktinei šįkart neatstovaus trys krepšininkai, pernai Slovėnijoje pa -

si puošę Europos čempionato sidabro medaliais: vidurio puolėjas Robertas
Javtokas, gynėjas Tomas Delinin kai tis ir puolėjas Linas Kleiza. 

R. Javtokas vasarą skirs reabili ta cijai po nugaros ir delno operacijų, o
T. Delininkaičio J. Kazlauskas ne pasirinko dėl netenkinusio pasirodymo pra-
ėjusiais metais. Tuo tarpu L. Kleiza žaisti rinktinėje atsisakė dėl sveikatos
problemų. Kas konkrečiai kamuoja vieną kertinių pastarųjų metų nacio-
nalinės komandos žaidė jų, J. Kazlauskas neatskleidė, pa aiš kinęs, jog neno-
ri pakenkti naujo klu bo ieškančiam puolėjui.

Į pirmą stovyklą nepakviestas gynėjas Martynas Gecevičius, tačiau po
metų pertraukos rinktinės stovykloje vėl dalyvaus puolėjai Simas Ja saitis
ir Paulius Jankūnas.

Tuo tarpu NBA rungtyniaujantys Donatas Motiejūnas ir Jonas Va -
lančiūnas prie komandos prisijungs vėliau: pirmojo laukiama liepos 22 d.,
antrojo – tik rugpjūčio 8 d. J. Kazlaus kas neslėpė nepasitenkinimo ne no riai
į rinktinę žaidėjus išleidžiančiais NBA klubais.

Pasirengimo su kitais rinktinės kandidatais nepradės ir Jonas Mačiu -
lis, kuris dalį liepos treniruosis individualiai. Kokių rūpesčių dėl sveika tos
turi pastarasis puolėjas, J. Kaz lauskas taip pat nenorėjo atskleisti. Gydyto-
jų priežiūros prireiks ir S. Jasaičiui, bet jis galės dalyvauti bendrose pratybose.

Į nacionalinės komandos stovyklą pirmą kartą pakviestas aukštaūgis Ar-
tūras Gudaitis, birželį sportavęs su atsargine rinktine. Nors jo pa vardės iš-
plėstiniame kandidatų sąra še nebuvo, J. Kazlauskas naujokui ga limybę su-
teikė sužinojęs apie R. Jav toko ir L. Kleizos nedalyvavimą čempionate.

Bet labiausiai treneriui galvą vis dar skauda dėl įžaidėjo pozicijos. Pa -
keisti Mantą Kalnietį norėtų Adas Juš kevičius, Žygimantas Janavičius ir Ša-
rūnas Vasiliauskas, bet J. Kaz lauskas neslėpė susirūpinimo dėl jų galimy-
bių žaisti Ispanijoje.

Planetos pirmenybes lietuviai pra dės Gran Kanarijoje. D grupėje taip
pat varžysis Angolos, Pietų Ko rėjos, Slovėnijos, Meksikos ir Austra lijos krep-
šininkai. Čempionatas Ispa nijoje vyks rugpjūčio 30 – rugsėjo 14 dienomis.

Pasiruošimą rinktinės kandida tai pradėjo liepos 7 d. Palangoje, vė liau
stovyklaus Kaune, Šiauliuose, Panevėžyje, Vilniuje ir Klaipėdoje. J. Kazlausko
auklėtinių taip pat laukia išvykos į Suomiją ir Slovėniją, o pas kutinė stovykla
prieš planetos pirmenybių pradžią rugpjūčio 24–27 die nomis bus surengta
Kroatijoje.

Per du mėnesius ekipa sužais 14 kontrolinių susitikimų, iš kurių de vyni
vyks Lietuvoje. Tarp lietuvių varžovų: Latvija, Gruzija, Ukraina, Suomija,
Australija, Graikija, Nau joji Zelandija, Slovėnija, Brazilija, Iranas ir Kroa-
tija.

Prieš ketverius metus Turkijoje surengtame pasaulio čempionate Kęs-
tučio Kemzūros treniruojama Lietuvos rinktinė laimėjo bronzos medalius.16 įvarčių įmušęs Vokietijos futbolo rinktinės puolėjas

M. Klose tapo rezultatyviausiu visų laikų pasaulio čem-
pionatų futbolininku.

Argentinos futbolininkai savo šaliai įteikė gražiausią Nepriklau somybės dienos dovaną
– pergalę Pasaulio futbolo čempionato pusfinalyje prieš olandus.

Rika ir tai darė sėkmingai, tačiau šį-
kart Rono Vlaaro ir Wesley Sneijdero
smūgius atrėmė Argentinos vartinin-
kas Ser gio Romero, o olandų varžovai
klaidų nedarė.

Argentina Pasaulio čempionatų
pusfinaliuose iki šios dienos nebuvo
pralaimėjusi nė karto. Tuo tarpu Ny -
derlandų futbolininkai pusfinalyje ko-
vojo du kartus ir pasidalino po perga-
lę: 1998 metais po 11 metrų baudinių se-
rijos 2:4 pralaimėjo bra zi lams, o prieš
ketverius metus vy ku siame pusfinalyje
olandai nurungė Urugvajų 3:2 ir pra-
sibrovė į finalą, ku riame per pratęsimą
nusileido Ispanijai 0:1. 

Brazilų tragedija

Tokio pažeminimo, koks teko Bra -
zilijai, pasaulio čempionatų pusfinalyje
niekas nebuvo patyręs. Pir mą kartą Pa-
saulio futbolo čempio natų pusfinalių is-
torijoje buvo užfiksuoti septyni įvarčiai
į vienos komandos vartus. Brazilai iki
šiol pasaulio čempionatuose tik kartą
buvo pra lai mėję trijų įvarčių skirtumu
– 1998-ųjų finale su Prancūzija.

Neatmenamais 1920 metais Čilėje
vykusiose rungtynėse Urugvajaus fut-
bolo rinktinė 6:0 sutriuškino Bra ziliją
ir iki 2014 metų liepos 8-osios tai buvo
didžiausias pralaimėjimas Bra zilijos
futbolo istorijoje.

Nepaisant didžiulio pralaimėjimo
1920-aisiais, skaudžiausia nesėkmė, iš-
tikusi Brazilijos futbolą, buvo 1950-
ųjų Pasaulio čempionato finalas. „Ma-
racana” stadione Rio de Janeire vėl tas
pats Urugvajus 2:1 įveikė čempionato
šeimininkus ir nugvelbė bra zilams
kone iš anksto paruoštą taurę.

Vis dėlto, daugelis brazilų to nėra
matę, tad jiems reikėjo naujo istorijos
lapo, kurį būtų galima ilgus metus at-

siminti su skausmu – jie tai gavo.
Pralaimėjimas Vokietijai 1:7 tapo

ne tik didžiausia Brazilijos nesėkme pa-
saulio čempionatuose, bet ir ap skri tai
baisiausiu sutriuškinimu čempionatų
pusfinaliuose. Tuo tarpu Vokietijai tai
toli gražu nėra didžiausia pergalė – 1912
metais vokiečiai Ru sijos rinktinę buvo
sumalę net 16:0. Pasaulio čempionate
vokiečiai taip pat yra laimėję didesniu
skirtumu – prieš dešimtmetį jie su-
mušė Sau do Arabiją net 8:0.

Beviltiškai Pasaulio futbolo čem-
pionato pusfinalį Vokietijai pralai mė -
jusios Brazilijos futbolo rinktinės aist-
ruoliai San Paule iš nevilties su degino
savo šalies vėliavą. Dar nesibaigus
rungtynėms įsiutę aistruoliai San Pau-
le sukėlė riaušes – gatvėse kilo muš-
tynės, aistruoliai degino auto mobilius,
daužė langus.

M. Klose – rezultatyviausias
Pasaulio čempionatų žaidėjas 

Vokietijos futbolo rinktinės puo -
lėjas Miroslav Klose pusfinalio rung-
tynėse su Brazilija tapo rezulta ty -
viausiu visų laikų pasaulio čempio natų

futbolininku. Ketvirtajame pa saulio
čempionate dalyvaujantis 36 metų puo-
lėjas jau turi 16 įvarčių ir vienu ap-
lenkė Brazilijos legendą Ro naldo.

Įdomu, kad vokietis 16-ąjį savo
įvar tį įmušė būtent į Brazilijos rink  ti -
nės vartus – pusfinalio 23-ąją minu tę.

2002 m. pirmą kartą planetos pir-
menybėse dalyvavęs M. Klose tada
įmušė penkis įvarčius, o 2006 m. čem-
pionate M. Klose ir vėl įmušė penkis
kartus – tada to užteko, kad vokietis
taptų rezultatyviausiu pirmenybių fut-
bolininku. 2010 m. M. Klose įmušė ke-
turis įvarčius, o du iš jų krito ket -
virtfinalyje, kai Vokietija sumušė Ar-
gentiną net 4:0. 2014 metų pirmenybė-
se M. Klose įmušė 2 įvarčius.

Vokietijos futbolo rinktinė nieka-
da nepralaimėjo rungtynių, kai jose
įvartį įmušė M. Klose – rinktinėje jis
įspyrė jau 70 kartų.

Rezultatyviausi pasaulio čempio-
natų žaidėjai: Miroslav Klose (Vo -
kietija) – 16, Ronaldo (Brazilija) – 15,
Gerd Mueller (Vokietija) – 14, Just
Fontaine (Prancūzija) – 13, Pele (Bra-
zilija) – 12, Jurgen Klinsmann (Vokie-
tija) ir Sandor Koscis (Ven grija) – po 11.
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Kur bėga Šešupė

Kur bėga Šešupė, kur Nemunas teka,
Ten mūsų tėvynė, laukai ir miškai
Čia broliai artojai lietuviškai šneka,
Jiems angliškai puikiai atsako vaikai.

Kur rausta žemčiūgai, kur rūtos nevysta,
Ten mūsų sodybas keleivis pagirs,
O čia lietuvaitė sau tvistina tvistą
Kol visi intymūs rūbeliai pabirs.

Ten Vytautas didis garsiai viešpatavo,
Ties Žalgiriu mušė kryžeivius piktus,
Čia broliai prieš brolį ne kartą kariavo
Ir paišė ir maišė jie vieni kitus.

Ar šviečia mums saulė, ar orai aptemę,
Tu, mūsų tėvyne, brangi visados,
Čia brolis artojas konjaką sau semia
Nubraukdamas taukus dešrų nuo barzdos.

Apsaugok, Aukščiausias, tą mylimą šalį.
Čia mano namelis, ten bočių kapai,
Ir duoki stiprybės gint dolerį žalią,
Ką amžių per amžius garbingai taupai.

Pasakos ir dabartis
(Arba spauda ir parengimai)

Kadaise bėgo upės pieno,
Medaus pripildytos saldaus,
Bet vėl visi net ir šiandieną
Mes geidžiam pieno ir medaus.

Solistas ariją užtraukia,
Tikrai jo balsas nuostabus,
Spaudoj jam pieno upės plaukia
Ir liejasi saldus metus.

Artistė gražų žodį rado,
Po to jai įteikta gėlių,
Ir spaudos pila saldų medų
Ir dar užlieja pieneliu.

Ir giria knygos margą lapą
Paveikslą su mintim gilia,
Ir medumi visus juos tepa
Ir maudo pieno kubile.

Ir chorui baltą pieną liejam,
Ir iš viršaus ir iš vidaus,
Visiem šokėjam ir vedėjam,
Spauda nesigaili medaus.

Susirinkimai, šokių grupės,
Visur judėjimas didus,
Teplaukia baltos pieno upės
Ir liejas per kraštus medus.

105-ąjį gimtadienį švenčiantis ,,Draugas”

nuėjo ilgą ir spalvingą kelią. Vienas mėgiamiausių skaitytojų

skyrių buvo humoristinis ,,Spygliai ir dygliai”, kurį iš pradžių redagavo Aloyzas Baronas (slapyvardis

dr. S. Aliūnas), o vėliau – Česlovas Grincevičius  (slapyvardis dr. K. A. Dagys). Garsiąją antgalvę ,,Spyg-

liams ir dygliams” sukūrė grafikas Algirdas Kurauskas; piešiniai, kaip ir rašiniai, šiame skyrelyje buvo

anoniminiai. A. Baronas – dr. S. Aliūnas – ne tik buvo skyrelio redaktorius, bet ir paskelbė jame daug

savo humoristinių eilėraščių (dalis jų išleista atskiromis knygelėmis – ,,Valeriono lašai”, ,,Trejos de-

vynerios”, ,,Alijošiaus lapai”). Čia – keli jų. 

Išsamus kritikas

Jeigu Bendruomenė ką veikia,
Aš tuoj guldau juos į grabus –
Sakau: nė aiškinti nereikia –
Iš viso to tik nulis bus.

Kai skelbia Balfas savo vajų:
Tautiečio neužmiršk brangaus,
Tariu, laižydamas sau pajų:
Vargu ar kas kada ką gaus.

Kai rūpinas valdovai Altos
Vingiais politikos giliais,
Tariu: matyt juodai ant balto
Iš šito nieko neišeis.

Lietuvių fondas jei kas stoja,
Sako, kultūrai tas padės,
O aš sakau: jie negalvoja –
Tikriausiai daro dėl garbės.

Vargu nors vienas išmintingas
Iš viso krašto atsiras,
Nes žemėje dar neklaidingas
Tik Romoj popiežius ir aš.

Nekuklus prisipažinimas

Niekam pasauly aš nepavydžiu,
Anei Šimučiui jo postų didžių,
Aš nepavydžiu Budrikui štoro,
Ir nei Sodeikai „Dainavos” choro.

Aš nepavydžiu garbės Babrauskui,
Anei Blekaičiui, anei Radauskui,
Tik vieno daikto aš labai noriu. –
Pasidaryti greičiau graborium.

Gali streikuoti  anglys ir plienas,
Ir kelti kainas alus ir pienas.
Ir dėl nedarbo kiekvieną rytą
Fabrikų šimtas užsidaryti.

Griūna saliūnai, Hot-point ir Fordas,
Tiktai graborius stovi kaip lordas,
Tiktai graborius rūko cigarą:
Žmonės vis miršta, gyventi gera.

,,DRAUGUI” – JAU 105! 

Kun. dr. Juozas Prunskis (k.) ir dr. S. Aliūnas (Aloyzas Baronas) ,, Draugo” redakcijoje

,,Draugo” archyvo nuotr.
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RAIMUNDAS MARIUS LAPAS

Praėjo daugiau nei 85 metai, kai plaukikė Albina
Osipavičiūtė laimėjo net du aukso medalius 1928
m. vasaros olimpiadoje Am sterdame. Ir nors le-
gendinės Ame rikos lietuvaitės jau 50 metų nėra
tarp gyvųjų, ji iki šiol tebėra įkvė pimo šaltinis ne
vienam Jack sonville apylinkėse (netoli Ilino jaus
sostinės Springfieldo) augan čiam vaikui. Jos
įžiebtą olimpinę ugnelę tarp jaunimo vis dar kū-
rena olimpinės čempionės sūnus Da vid Van Aken
ir anūkė Kristin Ja mi son.

Visas pa saulis žavėjosi nepaprastomis JAV
plaukiko Michael Phelps pergalėmis Pekino
olimpiadoje. Prie jo pasie kimų ženkliai pri-

sidėjo ir spor to me dicinos specialistas iš Kau no, 2000
m. emigravęs į JAV Gena di jus Sokolo vas. Ankstes-
nėse žaidynė se mes džiaugėmės Lietuvos plauki kų
Arvydo Juozaičio, Roberto Žulpos, Linos Ka čiušytės
pasiekimais. Naujausia mūsų  žvaigždė – Rūta Mei -
lu tytė. Ta čiau ar dau gelis žinome, kad ir Amerikos
lie tu viai turi savo heroję, įnešusią savo indėlį į JAV
olimpinio plaukimo isto riją?

Ryžto dėka net 
emigrantams viskas įmanoma!

Albina Liucija Kazimiera Osipa vičiūtė gimė
1911 m. vasario 6 d.  lietuvių emigrantų šei moje Wor-
cester, MA. Jaunystėje dalyvavo vietinėse plaukimo
varžybose. 1926 m. Naujo sios Anglijos vandens spor-
to šventėje laimėjo pagrindinį AAU (Amateur At-
hletic Union) prizą. Tačiau jos didžiausias sportinis
laimėjimas – 1928 m. vasaros olimpiadoje Amster -
dame, Olandijoje. Osipavičiai nebuvo turtingi žmo-
nės ir nebūtų pajėgę nu siųsti talentingos dukros į
olimpines žaidynes. Worcesterio gyventojai su rinko
reikiamą sumą, kad Albina ga lėtų vykti į Olandiją.
Septyniolik me tė lietuvaitė šimto metrų laisvo sti liaus
plaukime („free style”) pasiekė olimpinį rekordą. Bet
tai dar ne vis kas! Ji dalyvavo 400 metrų estafetėje („re-
lay team”) ir pasiekė dar vieną pa saulio rekordą! Tai-
gi, Amerikos lietuvaitė savo gimtajai šaliai atvežė iš
olimpiados net du aukso medalius, o apsidžiaugę jos
laimėjimais gimtojo miesto gyventojai papildomai
suau kojo 4 000 dol., kad Albina galėtų lan kyti uni-
versitetą. 1929 m. San Fran cisce mergina pagerino
savo pačios pasaulio rekordą, nuplaukdama 100
metrų per minutę ir devynias sekundes. Atrodo, na-
tūraliai, be didesnių pastangų ši jauna panelė su-
gebėdavo laimėti kiekvieną Naujosios Anglijos mo-
terų laisvo stiliaus plaukimo čempionatą. Vėliau Al-

bina įstojo į Pem broke College (Brown universite-
to padalinį) Providence, RI, ir toliau da lyvavo plau-
kimo varžybose. Mėgo ji ir lauko riedulį („field hoc-
key”). Bai gusi mokslus 1933 m., kurį laiką dir bo pre-
kių užsakove vienoje didelėje universalinėje par-
duotuvėje. 1936 m. rudenį ištekėjo už Brown uni-
versiteto krepšinio komandos pažibos Har rison
Van Aken jaunesniojo. 1938-aisiais ji tapo Providence
College vandens sporto mokytoja, o kiek vė liau
Schenectady, NY,  YMCA fizinio lavinimo ir žaidimų
direktore. Albi na Osipavičiūtė Van Aken mirė jau-
na – sulaukusi vos 43 metų amžiaus, 1964 m. birže-
lio 6 d.

„Šitas” – ne keiksmažodis!

Mano pašnekovas – velionės Albi nos sūnus
David – buvo labai ma lonus ir draugiškas. Jam ma-
loni staig mena, kad „Draugo” redakcija su rado jį čia
pat, Ilinojuje, netoli valstijos sostinės Springfieldo.
David jau 70, jis džiaugiasi pensininko gyvenimu.
Ilgus metus prižiūrėjo techniką Ilinojaus kurčne-
bylių mokykloje. Iki 14-os metų jis augo Syracuse,
NY, paskui Lynchburge, VA. Lankė Nor thern Ari-
zona University. Teko jam paragauti ir sunkios dar-

bininko duonos plieno liejykloje Arizonoje, kol 8-ame
dešimtmetyje ši pramonė pradėjo byrėti. Po mamos
laidotuvių atvyko į Čikagą aplankyti savo tėvo (Al-
bina su vyru jau kurį laiką gyveno atskirai). Ten su-
sipažino su savo bū sima žmona Linda, vėliau tapu-
sia  mokytoja. Jie apsigyveno žmonos gimti nėje
Jacksonville, IL. 

Su David ne kartą kalbėjausi telefonu. Jo dukra
Kristin (rinkodaros specialistė Illinois College) ne tik
atsiuntė pluoštą istorinių močiutės nuotraukų, bet
ir parodė savo foto gra fės gabumus, įamžindama
savo tėvelį. 

– David, ar augindama jus su broliu mama stengėsi
įdiegti ju myse patriotizmo lietuvybei jausmus?

– Nesakyčiau, kad augino kaž ko kia išskirtine lie-
tuviška dvasia, gal labiau žmogiškąja – „gėris prieš
blogį”. Svarbu gerbti žmo nes. Prisimenu, kad sene-
lių namuose šeima kalbėjo lietuviškai. Man, vai kui,
buvo keista, kad seneliai nuolat „keikdavosi” – mat
aš dažnai girdėdavau žodį „šitas”, kuris be lietuviš -
kos galūnės gal ir nelabai padoriai skamba angliškai!
Labai mėgdavau lan kytis pas savo senelius Worces -
teryje. Tai buvo tarsi kitas pasaulis. Eini gatve ir gir-
di ne tik lietuvių, bet ir jidiš, italų kalbas. Toks tarp-
tautinis mišinys...

– Gal nežinojai, jog Worces teryje kadaise buvo dide-
lė lietuvių bendruomenė?

– Taip, lietuvių ten iš tikrųjų ne trūko. Net senelių
kaimynai buvo lietuviai. Mano močiutė buvo namų
šeimininkė, o senelis dirbo vežiku laidotuvių na-
muose. Iš pradžių karstus veždavo su karieta, vėliau
atsirado specialūs tam tikslui skirti automobiliai. Jis
ten dirbo iki pat pensijos. Pamenu, kartą lankydamas
se nelį darbovietėje (man tąsyk buvo gal 4 ar 5 me-
tukai) pavargau, tai jis nu vedė mane į antrą aukštą
ir paguldė... į karstą, kur aš tuoj pat ir užmigau. Ne-
gana to, jis sukryžiavo mano rankas ant krūtinės ir
nufotografavo. Kaip įsiuto močiutė, išgirdusi apie to-
kią savo vyro išdaigą! Ji nenorėjo suprasti senelio hu-
moro, o man ten tarp tų pagalvyčių buvo visai šilta
ir malonu...

Kalbant apie mamą (David jos ne teko, kai jam
buvo vos 20 – R.M.L. pastaba), prisimenu ją kaip tvir-
tos valios moterį, žinančią, ko nori pa siekti gyveni-
me. Pagaliau, jei ji ne būtų turėjusi tokių bruožų,
niekuo met nebūtų tapusi olimpine čempio ne. Kartu
ji buvo ir gailestinga. Gaila, kad neturėjau progos ar-
timiau ją pažinti. Aš lankiau mokyklą Lynch burge,
mano tėveliai buvo išsiskyrę – buvau pirmame uni-
versiteto kurse, kai mama mirė. Man ji visada liks
„supermama”. Prisimenu jos nesava naudiškus he-
rojiškus žygius. Vieną kartą baseine pastebėjome

Sunkiausia plaukti prieš savo gyvenimo srovę
Nuo olimpietės Albinos Osipavičiūtės mirties praėjo jau pusšimtis metų

Amerikos lietuvaitė olimpietė Albina Osipavičiūtė 1928 m.
Amsterdame.

David Van Aken su pasididžiavimu rodo savo motinos iš-
kovotus olimpiadoje aukso medalius.

Oficialus Albinos Osipavičiūtės olimpinių žaidynių daly-
vės pažymėjimas.

Maža dalelė iš olimpietės apdovanojimų galerijos.
Nuotraukos iš David Van Aken šeimos albumo
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Dievo Motinos apsireiškimai
Medjugorje (III)

RENATA ŽIŪKAITĖ

Medjugorje apsi-
reiškusi švč. Mer -
gelė Marija save

vadino Taikos Karaliene.
Ji prašė melsti taikos savo
širdyse ir pasaulyje. Švč.
Mergelė Ma rija sakė, kad
pasninku ir malda galima
sustabdyti karus. 1992 m.
netikėtai į Medjugorje  įsi-
veržė Bosnijos ka ras, tru-
kęs trejus metus ir atėmęs
per 200 000 žmonių gyvy-
bių. Dievo Motina pažadė-
jo, kad Medjugorje gyven-
tojai bus apsaugoti ir tikrai
karo metu vy ko neįtikėtini
dalykai.

Virš Medjugorje  ra-
tus sukę lėktuvai negalėjo
numesti nė vienos bom -
bos. Tuo metu kai pilotai
bandydavo numesti bom-
bą, juos apakindavo keista
šviesa. Tai matė ir Medju -
gorje gyventojai. Viena mo-
čiutė, tą va sarą prižiūrė-
jusi savo neįgalų anū ką,
pasakojo, kad jis niekaip nesutiko eiti su namiškiais į rūsį, o susižavėjęs ste-
bėjo švytinčius lėktuvus padangėje. 

Virš tūkstančio pabėgėlių rado prieglobstį Medjugorje gyventojų na -
muose. Šv. Mišios buvo aukojamos ne bažnyčioje, o klebonijos rūsyje. Žmo -
nės neturėjo nei elektros, nei vandens. Kasdien apsireiškianti Dievo Mo tina
per Ivaną guodė žmones. Ji prašė melstis ne tik už savo tautie čius, bet ir už
priešus, nes visi yra Die vo vaikai. Medjugorje vyrai su roži niais išeidavo į
frontą, dauguma stengėsi atlikti išpažintį, kad mirties atveju nebijotų stoti
Dievo akivaizdon. Karas nepalaužė Medjugorje  gy ventojų, 1995 m. taika vėl
atidarė ke lius tūkstančiams piligrimų būrių. 

Medjugorje  darbavosi daug kuni gų pranciškonų, kurie kasdien vesda-
vo rožinius, adoracijas, šv. Mišias. Ta čiau galima būtų išskirti du svarbiau -
sius Medjugorje  apaštalus – T. Jozo Zovko ir T. Slavko Barbarič. 

T. Jozo Zovko buvo Medjugorje kle bonu, kai Dievo Motinos apsireiš ki -
mai tik prasidėjo. Iš pradžių jis ir pats abejojo jų tikrumu, bandė as -
meniškai tardyti vaikus, įrašė jų po kal bius į magnetofoną. Vieną dieną ku-
nigas melsdamasis išgirdo savo viduje Jėzaus balsą: „Eik į lauką ir ap gink
mano vaikus”. Paveiktas šio balso, pranciškonas automatiškai iš ėjo iš baž-
nyčios. Tada jam į glėbį puo lę vaikai sušuko:

– Mus vejasi milicija, paslėpkite mus!
Kunigas paslėpęs vaikus klebonijoje, vėliau įsitikino, kad šie nemeluo -

ja. Jis tapo didžiu Medjugorje  žinios apaštalu ir kankiniu. Komunis tai daug
kartų spaudę T. Jozo pasa ky ti, kad Dievo Motinos apsireiškimų nėra, savo
nepasiekė. Už tai kunigas turėjo brangiai sumokėti įkalinimu ir kankinimais.
Su juo bandyta susido roti tiek fiziškai, tiek psichologiš kai. Tačiau vaikų ir
visų tikinčiųjų mal dos neleido jam palūžti ir jis iš vėrė kalėjime dvejus me-
tus. Komu niz  mo laikais ištremtas iš Medju gorje, dabar  T. Jozo dažnai pri-
ima pi lig rimų grupes, veda rekolekcijas ir liudija savo tikėjimo patirtį. 

T. Slavko Barbarič atvyko į Med ju gorje 1982 m. Į vaikų regėjimus jis pa -
žvelgė ne tik  kunigo, bet ir  psicho lo go akimis. Iš daugiau mėnesio stebėji-
mo ir pokalbių su jaunuoliais, jis parašė išvadas, kad šie vaikai yra psi chiškai
visiškai sveiki. Kiekvienas šios grupelės narys yra toks skirtingas, kad tik
Dievo Motina juos gali lai kyti kartu. Jie beveik neturi savo asmeninio gy-
venimo, nes kasdien po 2–3 val. Bažnyčioje  minioms tikin čių jų turi nuolat
pasakoti tuos pačius dalykus. Be to, jie nuolat patiria val džios persekiojimus
ir negali jaustis saugūs. 

T. Slavko tarnavo Medjugorje apie 20 metų. Su dideliu atsidavimu dva -
sininkas vedė maldas Medjugorje: kalbėjo rožinį, vadovavo švč. Sakra mento
ir Kryžiaus adoracijoms, vedė Kryžiaus kelius per gavėnią. T. Slav ko buvo
Medjugorje  žinios ambasa do rius visame pasaulyje, jis skleisdamas Med-
jugorje dvasingumą  apkeliavo visus žemynus. Daug meldėsi ir pasninkavo,
ypatingai rūpinosi po ka ro našlaičiais likusiais vaikais. Ne paprastai išsi-
lavinęs, pilnas Kristaus meilės dvasininkas užgeso 2000 m. lapkričio 24 d. stai-
ga sustojus šir-džiai Kryžiaus kelio metu. Jis tesulau kė 55-erių.  Tėvą paži-
nojo visuose kontinentuose. Po 15 min. apie jo pasi traukimą iš gyvenimo in-
ternetu sužinojo visas pasaulis. Liūdesys dėl jo mirties sujungė milijonus žmo-
nių. 

T. Slavko atliko savo misiją žemėje ir tęsia ją būdamas danguje. Medju -
gorje  piligrimai gali pasimelsti prie jo kapo. 

Apie Medjugorje  galima daugiau informacijos surasti internetiniame
puslapyje lietuviškai http://www. med  ju gorje.lt/ arba angliškai  http: // www. -
medugorje.com/ arba  http:// www. medju  gorje.org/.

„Draugo” redakcijoje galima įsigy ti 2008 m. išleistą knygą „Dievo Mo -
ti nos kvietimas iš Medjugorjės”. Šio je  knygoje, kuri yra išversta net į 21 kal -
bą, rasime išsamią Dievo Motinos apsireiškimų istoriją, regėtojų bei  pi ligrimų
liudijimus. 

skęstantį žmogų. Kol budintis gelbė-
tojas („lifeguard”) susigaudė, kas nu-
tiko, mama žaibiškai nėrė į vandenį ir
ištraukė vaikiną į krantą. Ji buvo ir
pro fesio nali nardytoja, sudomindavo
kiekvie ną baseino lankytoją, ypač vai-
kučius, kurie nuolat jos klausinėdavo
„How did you do that”?

Tapti geriausiai 

– David, o Tavo mama pasinaudodavo
tuo faktu, kad ji buvo olimpinė čempionė ir
tuo metu viena iš greičiausių pasaulyje plau-
kikių?

– Nepasakyčiau. Ją vos ne per
prie vartą prisikviesdavo į kokius pa-
rodomuosius renginius. Vaikystė je,
atsimenu, mūsų namuose buvo at -
skiras kambarys, skirtas mamos pri -
zams, trofėjams, apdovanojimams ir t.
t. Tačiau ji pati apie tai nekalbėdavo,
nebuvo garbėtroška.

– Man labai patiko Tavo duk ros Kris-
tin išsireiškimas apie mo čiutės gyvenimą:
„Jos gyvenimo istorija – tai amerikietiškos
svajonės esmė” (nors Kristin neturėjo pro-
gos jos pažinti, nes Albina Osi pavičiūtė mirė
1964 m., kai anū kėlės dar nebuvo šiame
pasaulyje).

– Ko gero, ko gero. Ji buvo emig-
rantų vaikas, labai mylima savo tėvų
(man atrodo, kad vien tai jau  90 proc.
garantuoja sėkmę!). Nors ir neturėjo jo-
kių finansinių išteklių, tapo olimpine
čempione – ar tai ne svajonė? Mano
dukra neakivaizdžiai susipažino su
savo močiute tik iš ma no ir savo sene-
lio pasakojimų. Aišku, didelį įspūdį jai
paliko močiutės die noraštis, kurį ji
rašė olimpinių žaidynių Amsterdame
metu. Prisimin ki me dar vieną detalę.
Olimpiadoje Pekine vokietė Britta Stef-
fen pagerino moterų 100 metrų laisvo
stiliaus plaukimo olimpinį rekordą,
įveikusi nuotolį per 53.12 sekundės.
Tuo tarpu  Albi nos olimpinis rekordas
prieš daugiau nei 85 metus buvo 1 mi-
nutė 11 se kundžių!

– Tavo tėvas buvo įtakingas verslinin-
kas, mama – sporto įžy mybė. Tačiau jie buvo
santūrūs ir gan kukliai gyveno?

– Net keista. Tėvas tapo „General
Electric” bendrovės ryšiams su užsie-
niu vadovu. 1950-aisiais jis buvo tarp
daugiausiai uždirbančių, tačiau vai -
ravo kuklų „Forduką”. Nei jam, nei ma -
mai nerūpėjo prabangūs daiktai, nors
įsigyti jų galėjo.

– Albina Osipavičiūtė buvo labai lau-
kiama (ir sočiai vaišinama!) įvairiuose
Amerikos lietuvių telkiniuose. 

– Kai ji sumušė savo pačios pa -
saulinį rekordą San Francisce (1 mi -
nutė 9 sekundės), vakarą prieš varžy-
bas lankėsi pas vietinius tėvynainius
ir, kaip būdinga lietuviams, užsis ė dė -
jo bei gerokai persivalgė... Kitą dieną
var žėsi su kaliforniete, viena geriau sių
tuometinių Amerikos plau kikių. 100

metrų nuotolį ji paprastai ne sunkiai
įveikdavo, bet tąkart tu rėjo stengtis iš
paskutiniųjų, kad nenu sileistų varžo-
vei. Albina laimėjo ir visai nepyko dėl
lietuviško vaišin gumo, patirto varžybų
išvakarėse!

Jos gyvenimas – įkvepia

– David, tiek pats, tiek ir tavo dukra
dažnai susitinkate su mo kiniais, pasakoja-
te jiems apie Al binos Osipavičiūtės sporti-
nį kelią ir palikimą. Tokiu būdu įkvepiate
jiems ryžto įgyvendinti savo svajones?

– Bandom su kiekvienu vaiku at-
skirai pakalbėti: ką tu mėgsti – plauki-
mą, krepšinį? Gal mokykloje laimėjai
kokį medalį, prizą? Nieko ne darysi – nie-
ko nepasieksi. Reikia bandyti vardan
pergalės. Nebūtina olimpinį medalį lai-
mėti. Mūsų Ame rika tampa nutukusių
žmonių šalimi. Sportuodami galime
tapti visa ver čiais. Vaikai su entuziazmu
klausosi mūsų pasakojimų – o paskui
apsisukę su mano dukra ir manim nori
savo išgyvenimais pasidalinti.

– Tavo tėvai niekad daugiau po 1928
m. olimpiados Amsterdame nėra dalyvavę
olimpinėse žaidy nėse –  net ir kaip žiūro-
vai. Tą pa tį galima pasakyti ir apie Tave bei
Tavo šeimą. Kodėl?

– Kalbant apie mane ir mano šei -
mą, tai mes su viltimi laukėme olim -
pinių žaidynių Čikagoje, nors čia
mums košės pri virė buvęs mūsų vals-
tijos gubernatorius. Deja, „Vėjų mies -
te” olimpinės žaidynės taip ir neįvyko.
O kodėl tėvai, kurie tikrai buvo finan-
siškai pajėgūs, nevykdavo – nežinau...
Mano tėvas buvo darboholikas. Metai
po metų jis dirbdavo neimdamas atosto -
gų. Manė, kad tik tokiu būdu gali tobu -
lėti. Jis nebuvo skūpus – gal grei čiau
taupus? O aš niekada tokių pinigų ne-
uždirbdavau, kad galėčiau leisti sau to-
kią prabangą. Tačiau oi kaip norėčiau
savo akimis pamatyti olimpiadą.
Vaikys tėje stebėjome žaidynes per te-
leviziją, o užaugę supra tom: „Taigi ir
mūsų mama vienose dalyvavo ir net
 laimėjo aukso medalius!”

– Ar Tavo šeima – plaukikai?
– Vaikus nuo mažens varydavom į

baseiną. Aš ir mano brolis Har rison III
nebuvom kažkokie ypatingi plau kikai,
tačiau jaunystėje vietinėse var žybose
dalyvaudavome. Mama ne norėjo, kad
mes ištisus metus bū tu me treniruočių
stovyklose, nes nuo 6-ojo dešimtmečio
plaukimas jau nebebuvo mėgėjų spor-
tas. Ji neno rė jo, kad mes taptume pro-
fesionalais, neno rėjome to ir mes patys.
Mano vaikai išmoko plaukti, ir visai
neblogai.

– Ir pabaigai – ar mėgsti gyvenime var-
žytis?

– Jaunystėje, ko gero, mėgau... Da-
bar man tai svarbu tik tuomet, jei
sprendžiama tarp gėrio ir blogio. O lai-
mėti bet kokiu atveju man nebūtina.
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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!

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 



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® 

SIŪLOmE DARBUS!
Gail. seserų padėjėjoms

kompanionėms ir namų ruo-
šos darbininkėms. 

Galima gyventi kartu arba atvykti 
į darbą ir išvykti.

Kreiptis: 
ALL CARE

Employment Agency
Tel. 773-736-7900

SiŪLo dARBĄ

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

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.

,,draugo” sudoku nr. 81
atsakymus atsiuntė: 

dalė Blekienė, Chicago, IL
Mečys Šilkaitis, Seminole, FL

danguolė Mackevičienė, Palos Hills, IL
Martin ir donna Taoras, Findlay, OH

Jolita Kavaliūnaitė, Copley, OH

Nuoširdžiai dėkojame sprendėjams. 
Jūsų sprendimų atsakymų lauksime paštu: 

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

� Moteris ieško žmonių priežiūros darbo su
gyvenimu. Didelė darbo patirtis, minimali
anglų kalba, nevairuoja. Gali pakeisti savait-
galiais. Tel. 773-940-5264.

� Moteris, medikė, pasišventusi ligonių ir
senų žmonių priežiūrai, patyrusi, sąžininga ir
atjaučianti, ieško darbo. Vairuoja, turi auto -
mo bilį, JAV pilietė. Gali dirbti ir su gyvenimu
Čikagoje ir jos priemiesčiuose. Tel. 773-330-
0092.

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

� Dirbanti, legali, rami, pagyvenusi moteris
nori išsinuomoti kambarį Čikagos pieti-

niuose rajonuose. Tel. 708-789-3377, pa-
likti žinutę.

� Moteris, medikė, pasišventusi ligonių ir
senų žmonių priežiūrai, patyrusi, sąžininga ir
atjaučianti, ieško darbo. Vairuoja, turi auto-
mobilį, JAV pilietė. Gali dirbti ir su gyvenimu
Čikagoje ir jos priemiesčiuose. Tel. 773-330-
0092.

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

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

Keller Williams Realty 

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

DRAUGAS
773-585-9500

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

dirbanti, legali, rami pagyve nusi
moteris ieško išsinuomoti kambarį
pietiniuose Čikagos rajonuose. 

Tel. 708-789-3377, 
palikti žinutę.

Visas nekilnojamojo turto paslaugas Ry-
tinėje ir Vakarinėje Floridos pakrantėje
jums suteiks Juozas Stanaitis.
Ilgametė patirtis ir patikimumas per-
kant/parduodant gyvenamąsias ir ko-
mercinės paskirties patalpas.

JStanaitis@yahoo.com
386-428-2412

,,Draugo” prenumeratoriai gali
skaityti ,,Draugą” 

internete be jokio papildomo
mokesčio. Pageidaujantys

turėtų parašyti apie tai 
administracijai: 

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

SKAITYKITE ,,DRAUGĄ” GREIČIAU!
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• 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

ir palaiko religines, kultūrines, jauni-
mo, savišalpos, profesines ir kitas lie-
tuvių draugijas.

9. Mūsų tėvų kovos ir aukos dėl
lietuviškos knygos yra testamentinis
įpareigojimas visoms Lietuvių tautos
kartoms. Lietuvis organizuoja ir re-
mia spaus dintą žodį.

10. Tautos istorija yra geriausia
tautos mokytoja. Lietuvis brangina sa -
vo tautos praeitį ir tautinius papročius.
Lietuvis stengiasi būti vertas savo pro-
tėvių, kad paliktų pagarbų pasididžia -
vimą savo palikuonims.

11. Tautinis solidarumas yra
aukščiausia tautinė dorybė. Lietuvis
ugdo tautinį solidarumą.Visi lietuviai
yra lygūs tos pačios tautos vaikai, tarp
savęs broliai. Tautinio susipratimo ir
vienybės ženklan kiekvienas lietuvis
mo ka nuolatinį tautinio solidarumo
įnašą.

12. Lietuvių tautinės spalvos: gel-
tona-žalia-raudona. Lietuvių tautinė
šventė – Vasario 16-ji. Lietuvio šūkis:
„Lietuviais esame mes gimę, lietuviais
turime ir būt!” 

13. Lietuvis yra lojalus savo gy-
venamajam kraštui. Lietuvio santy-
kius su ne lietuviu nustato artimo mei-
lė ir pagarba kiekvieno žmogaus lais-
vei, garbei, gyvybei, sveikatai ir turtui.

Jei leistume sau teigti, kad Lietuvių
Charta buvo diasporon išvarytos tautos
savarankiškumo deklaracija, jei ją pa-
lygintume su Vasario 16-osios deklara-
cija, tuomet reikėtų išryškinti svar-
bius skirtumus. Vasario 16-ąją buvo
deklaruota optimistinė nepriklauso-
mos Lietuvos atstatymo valia, o 1949 m.
birželio 14-ąją – desperatiškas sieki-
mas išlikti pajėgia tauta diasporoje,

Naujieji emigrantai visų pirma
susirūpino aukštesniu pasaulio
lietuvių susitel kimo, susiklau-

symo ir susiorganizavimo uždaviniu.
Jiems išsibarstant po platųjį pasaulį DP
stovyklų sukauptos patirtys, artimi ry-
šiai ir įsipareigojimai prašėsi būti pra-
tęsti. Kol Lietuva buvo laisva, ta misija
neabejotinai priklausė Lietuvai ir jos vi-
suomenei. Per simbolinį lietuvių pa-
saulio centrą susisiekti tikėjosi ir galėjo
atokių bendruomenių lietuviai. O 1950-
ųjų išvakarėse ne tik per Lietuvą jau ne -
buvo galima susirišti, bet nuo Lietuvos
išeivius skyrė vis aukščiau kylanti ge-
ležinė uždanga. Dabar solidarumo sai-
tai galėjo būti stiprinami rūpesčio dėl
protėvių gimtinės, pažadėtosios žemės
likimo. Taip naujosios DP kartos emig-
rantai buvo pašaukti tapti globalios
lietuvių išeivių bendruomenės kūri-
mo darbininkais. O senosios išeivijos or-
ganizacijų lyderiams tie tikslai ne vi-
sada ir ne besąlygiškai buvo supranta-
mi ir priimtini.

Besiskirstančios DP lietuvių ben-
druomenės ateitimi labiausiai rūpino-
si tie politiniai sluoksniai, kurie spietėsi
apie VLIK – Vyriausiąjį Lietuvos iš-
laisvinimo komitetą, kuris pirmiausia
siekė Lietuvos nepriklausomybės at-
statymo. Tačiau emigracijoje atsidū-
rusių lietuviškų politinių partijų VLIK
aktyvistai greitai su prato, kad sovieti-
nė Baltijos šalių okupacija bus ilgalai-
kė, kad tėvynės laisvės byla neiškils į
rimtų tarptautinės politikos debatų
sceną ir kad būtinybė rūpintis Lie -
tuvos ateitimi reiškė taip pat būtiną vei-
kimą diasporos ateities labui. Kas, jei ne
solidari ir gyvybinga pasaulinė lietuvių
organizacija, galėjo būti plačia platfor-
ma politinei VLIK akcijai.

Simbolinį žingsnį link PLB steigi-
mo padarė lietuvių krikščioniškosios
demo kratijos veteranas ir VLIK pir-
mininkas iniciuodamas garsiąją Lie-
tuvių Chartą, kuri buvo paskelbta 1949

m. birželio 14 dieną. Lietuvių tautos am-
žinųjų siekimų vardan skelbiama Char-
ta – tai deklaracija, turėjusi vaidinti tam
tikros idėjinės vėliavos ir ryžto burtis į
pasaulinę organizaciją dokumento vaid-
menį. Ji taip pat įtvirtino tam tikras
bendras sampratas, apibūdinančias
tautą be prarastos tėvy nės ir jos parei-
gas tėvynei.

Štai visi 13 Lietuvių Chartos punk-
tų:

1. Tauta yra prigimtinė žmonių
bendruomenė. Niekas negali būti prie-
vartaujamas savo ryšį su tautine ben-
druomene nutraukti. Pasaulyje pa-
sklidę lietu viai sudaro vieningą Pasau -
lio Lietuvių bendruomenę.

2. Žmogus turi prigimtąją teisę
laisvai išpažinti ir ugdyti savo tautybę.
Lietuvis lieka lietuviu visur ir visada.
Savo tėvų išlaikytą Lietuvių Tautos
gyvybę lietuvis perduoda ateities kar-
toms, kad amžinai gyventume.

3. Kalba yra stipriausias tautinės
bendruomenės ryšys. Lietuvių kalba
lie tuviui yra tautinė garbė.

4. Šeima yra tautos gyvybė. Lietu-
vis kuria lietuvišką šeimą.

5. Tautinė kultūra yra kelias į
tarptautinį pripažinimą ir bendravi-
mą. Apreikšdama tautos genijų, tauti-
nė kultūra įneša savaimingą indėlį į vi-
suo tinius žmonių giminės laimėjimus.
Kiekvieno lietuvio priedermė sudaryti
sąlygas tautinei kultūrai.

6. Valstybė yra aukščiausia tautinės
bendruomenės organizacija. Valstybinė
nepriklausomybė yra tautinės kultūros
ugdymo ir išlikimo sąlyga. Darbu,
mokslu, turtu ir pasiaukojimu lietuvis
kovoja, kad apgintų ir išlaikytų ne -
priklausomą Lietuvos valstybę.

7. Mokykla yra tautinės dvasios
židinys. Kiekvieno lietuvio kilniausioji
pareiga būti lietuvių mokyklos rėmėju. 

8. Draugija yra tautinės kultūros
veiks minga talkininkė. Lietuvis kuria

KARKLO DIEGAS
lietuvių pasaulio istorija

EGIDIJUS ALEKSANDRAVIČIUS

126

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

kuri prisiekia ištikimybę nepriklauso-
mos Lietuvos idėjai. Lietuvių Charta
deklaravo tam tikrus tautos di asporoje
principus, kurie negalėjo būti išreikšti
politine arba teisine kalba. Todėl pats
tekstas ne visų vienodai buvo suprastas
jo paskelbimo metu, o ir šiandien skam-
ba patetiškai, metaforiškai ir reikalau-
ja paaiškinimų.

Charta diasporoje atsidūrusiam
lietuviui diktavo tam tikrus jo tapatumo
ir pareigų principus. Lietuviškos šei-
mos saugojimo, dalyvavimo laisvano-
riškose visuomeninėse išeivių organi-
zacijose, aukojimo švietimo ir spaudos
reikmėms, ir, žinoma, mokant pasaulio
lietuvių solidarumo mokesčius. Šie
principai buvo labai universalūs, jie
galėjo būti nesunkiai suprantami ir
priimtini senajai išei vijai, kuri ir taip
tradiciškai buvo organizuota, negailėjo
aukų ir prenumeravo spaudą. Tačiau
ankstesnių išeivių tapatybė jau gerokai
skyrėsi nuo naujosios ban gos lietuvių.
Didžiojoje dalyje Amerikos kolonijų lie-
tuvių kalba jau senokai buvo pasitrau-
kusi į antrąjį planą, neretai atliko tau-
tinį ritualinį vaidmenį. Naujoji ame-
rikiečių lietuvių karta jau ir visai lie-
tuvių kalbos nevartojo. Tačiau ir jiems
10 Lietuvių Chartos straipsnis leido
jaustis tautos dalimi dėl to, kad istorinė
atmintis priminė ir protėvių žemę, ir lie-
tuviškos diasporos nuotykius. Tačiau
bet kuriuo atveju DP kartos atsinešti et-
nolingvistinio nacionalizmo ir juo grįs-
tos diasporos supratimo bruožai neiš-
vengiamai vedė prie susidūrimo su se-
nąja išeivių karta, ypač Jungtinėse
Amerikos Valstijose, kurios lietuviškų
kolonijų pajėgumas, masė, išgyventos
praeities prisiminimai diktavo besi-
skiriančias nuostatas.

Lyg ištartas priesaikos žodis Lie-
tuvių Charta pažymėjo PLB steigties ir
orga nizacinio kelio pradžią. Jis buvo to-
limas, vingiuotas ir kupinas konfliktinių
situa cijų. Chartos tikslas buvo dekla-
ruoti svarbiausias idėjas, kurios rodėsi
reikalingos suvokiant pabėgėlių virsmą
emigrantais ir neapibrėžtai ilgą Lietu-
vos nelaisvės ir neprieinamumo ateitį.
Tai nebuvo tiesioginis PLB steigties
dokumentas, greičiau idėjinė ir emoci-
nė vėliava su kuria imtasi kurti globa-
lią lietuvių diasporos visu mą palai-
kančią organizaciją.
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www.draugas.org/mirties.html

A † A
ANTANAS J. GUDAITIS

Sulaukęs 97 metų, šeimos apsuptas, mirė 2014 m. birželio 26 d.
Ormond Beach, FL.

Gimė 1917 m. Antkalniškių k., Plokščių vals., Šakių apskr.,
jauniausias iš 8 vaikų Prano ir Pranės Gudaičių šeimoje.

1938 m. baigė Šakių „Žiburio” gimnaziją ir įstojo į Karo mo -
kyklą (XIV asp. laidą), kurią baigė jaun. leitenanto laipsniu. 1939
m. rudenį pradėjo studijas VDU architektūros fakultete Kaune.
1944 m. pasitraukė į Vokietiją.

Pasibaigus karui studijas tęsė Darmstadt Aukštojoje Tech ni -
kos mokykloje ir 1949 m. baigė inžinieriaus-architekto specia-
lybę. 1950 m. emigravo į JAV. New Yorke 38 metus dirbo architektu
keliose architektūros firmose.

1933 m. Šakių „Žiburio” gimnazijoj įstojo į LSS ir nuo 1935 m.
iki 1938 m. vadovavo „Kudirkos” draugovei. 1938 m. LSS šefas
(LR prezidentas) Antanui suteikė paskautininko laipsnį. Karui
pa sibaigus Neuminster D.P. stovykoje 1945 m. spalio mėn. įkūrė
skau tų tuntą.

Atvykęs į New Yorką įsijungė į skautų vienetų veiklą. Va do -
vavo Tarptautiniam ir Spaudos skyriui, Skautybės fondui ir ėjo
įvairias pareigas Atlanto rajono veikloje. 1974 m. pakeltas vyr.
skau tininku. 1978 m. baigė BSA vadovų kursus „Wood Badge”.
Ap dovanotas LSS ordinais: „Už Nuopelnus” (1971), „Lelijos”
(1976), „Padėkos” (1978).

Giliame nuliūdime lieka: žmona Rima (Grudzinskaitė), duktė
Jolita Haigis ir sūnus Arūnas, marti Marina, anūkės Alexandra
Gudaitis ir Liana Haigis, giminės ir artimieji Amerikoje, dvi
dukte rėčios ir du sūnėnai su šeimomis Lietuvoje.

Š. m. liepos 1 d. po šv. Mišių Prince of  Peace bažnyčioje, a. a.
Antanas palaidotas Volusia Memorial Park, Ormond Beach, FL.

Nuliūdusi šeima

Mūsų skyriaus pirmajai pirmininkei

A † A
BIRUTEI GYLIENEI

iškeliavus į Amžiną gyvenimą, giliai užjaučiame jos
liūdinčią šeimą: vyrą PAULIŲ, vaikus LEONĄ, JONĄ
ir GENUTĘ su šeimomis, seserį NIJOLĘ VARDIENĘ
bei brolį RAIMUNDĄ RIMKŲ ir jų šeimas, anksčiau
mirusių seserų a. a. Danos Pareigienės bei a. a. Zitos
Žvirzdienės šeimas, svainę ALDONĄ MINELGIENĘ
su šeima bei visus artimuosius.

Ilsėkis Dievo šviesioj ramybėje, brangioji Birute.

Seattle Lietuvos Dukterų draugijos
valdyba ir narės

Uolaus nario

A † A
inž. PILYPO NARUČIO

netekus, reiškiame gilią užuojautą žmonai ELVYRAI,
sūnui VYTUI, dukroms RASAI KASNIŪ NIENEI ir
DAINEI QUINN, jų šeimoms, giminėms ir artimie -
siems.

Amerikos lietuvių Inžinierių ir
architektų sąjunga

Dėl visiems  brangaus  tautiečio

A † A
JUOZO KAZICKO

mirties, reiškiame gilią užuojautą velionio artimie-
siems, draugams, bendražygiams ir  visai išeivijos ben-
druomenei.

Daktaras  Juozas  Kazickas  visų atmintyje  liks ne
tik kaip vienas žinomiausių išeivijos verslininkų, bet
ir  kaip aktyviausias  pasaulio lietuvių filantropas, kil-
niai prisidėjęs prie pagrindinio Lietuvių Bendruo-
menės  tikslo – lietuvybės išsaugojimo.

Vertiname daktaro Juozo Kazicko indėlį pade-
dant Lietuvai atkurti  kultūros paveldo vertybes, o taip
pat  pagalbą  šalies švietimo įstaigoms. Kazickų šeima
bu vo įkūrusi  labdaros ir paramos fondą, kuris rėmė
švietimo ir kultūros programas visoje Lietuvoje.

Liūdesio valandą  visų Lietuvos Respublikos Sei-
mo narių ir savo  vardu linkiu  stiprybės  visiems paži -
no jusiems šią iškilią asmenybę.

Telaimina Dievas mus, lietuvius.

Lietuvos Respublikos Seimo pirmininkė 
Loreta Graužinienė 

Iškiliam lietuvių verslininkui, filantropui, visuo me -
 nininkui ir lietuvybės puoselėtojui

A † A
daktarui

JUOZUI KAZICKUI

mirus, Lietuvos Respublikos ambasada Jungtinėse
Amerikos Valstijose reiškia gilią užuojautą jo dukrai
JŪRATEI, sūnums JUOZUI MINDAUGUI, MYKOLUI
VYTAUTUI, JONUI ALGIMANTUI, jų šeimoms, vi -
siems artimiesiems ir gausiems bendražygiams, kartu
su velioniu kovojusiems už Lietuvos laisvę, prisidė ju -
siems prie daktaro Juozo Kazicko pastangų siekiant
mūsų valstybės tarptautinio pripažinimo, jos ekono-
minio stiprėjimo bei didesnės Lietuvos žmonių gero -
vės, remiant švietimo, kultūros, sveikatos, sporto, reli -
gines ir labdaros iniciatyvas, lydimas gilaus patrio-
tizmo ir pasišventimo tarnauti Lietuvai.

Buvusiam ilgamečiui
Lietuvių Fondo tarybos nariui,

garsiam išeivijos verslininkui, mecenatui

A † A
JUOZUI KAZICKUI

iškeliavus į Amžinybę, reiškiame nuoširdžią užuo-
jautą jo dukrai JŪRATEI,   sūnums JUOZUI MIN-
DAUGUI, MYKOLUI VYTAUTUI ir JONUI ALGI-
MANTUI bei jų šeimoms  ir šią sunkią netekties va-
landą liūdime kartu.

Lietuvių Fondo taryba ir valdyba
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Ar jums užtenka trečdalio ,,Draugo”?
Lietuvoje bendrauja ir pramogauja lietuvių jaunimas iš viso pasaulio. Ar Krem-

lius ir rusų tauta – tas pats? Neužmirštama lietuvio patirtis Korėjos kare. Naujienos
iš Rytų pakrantės, kurias kas savaitę atpučia ,,Rytys”... Tai tik maža dalis to, apie
ką siūlysime jums skaityti kitos savaitės antradienio ir ketvirtadienio numeriuose.

Neskriauskite savęs, apsiribodami tik šeštadienine ,,Draugo” laida – skaitykite
jį visą!

Prieinamiausias ir ekonomiškiausias būdas – internetinė (PDF atsispaudi-
namųjų archyvų) prenumerata.

Kaina metams – 115 dol., 3 mėnesiams – 30 dol. 
Sumokėti galima pasinaudojus PayPal anketa, 

kuri spausdinama ,,Draugo” internetinės svetainės pirmajame puslapyje.
Toliau siųsti el. paštą administracija@draugas.org prašant slaptažodžio. 

Jūsų el. pašto adresas bus vartotojo vardas (username).
Paprasta ir patogu!

Turite klausimų? Skambinkite tel: 773-585-9500.

www . d r a u g a s . o r g

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

rašytojo, mokslininko ir pedagogo 
kun.  Kęstučio Trimako knygos

,,MANO PASAULĖJAUTOS KELIONĖ”

pristatymo renginiai:

2014 m.  liepos 17 d., 
ketvirtadienį, 17 val. p. p.  
Vilniaus paveikslų galerijoje 
(Didžioji g. 4, Vilnius)

2014 m.  liepos 19 d.,
šeštadienį, 10 val. r.
Kauno  arkikatedroje  bazilikoje  
aukojamos pirmųjų  kun. K. Trimako
mirties  metinių šv. Mišios.

2014 m. liepos 19 d., 
šeštadienį,  15 val. p. p. 
Maironio lietuvių literatūros muziejuje 
(Rotušės a. 13, Kaunas)

****
Nežinau, ar kas iš žmonių domėsis ir skaitys šias mano mintis. Todėl  nutariau ne tiek
žmonėms rašyti, kiek Tau, mano dieviškasis Autoriau. Nors Tu jau  ir taip  viską žinai,
bet  rašydamas Tavo akivaizdoje,  suvoksiu savo patirtį Tavo dėmesio šviesoje... O be
to, jau ir  taip per  mažai su Tavimi  kalbu... O noriu su Tavimi  pasikalbėti, nes Tau, ne
kam kitam, tiek mano mintys, tiek  mano patirtys labiausiai rūpi...

Kun. Kęstutis Trimakas

� JAV LB Lemonto apylinkės Socialinių rei-
kalų skyrius trečiadienį, liepos 16 d., 1 val.
p. p. kviečia visus į PLC Lemonte skaityklą,
kur matysime  filmus ,,Praeities menas ir
ama tai” bei ,,Jurbarko kraštas”.

� A. a. kun. dr. Kęstučio Trimako mirties
me tinės sekmadienį, liepos 20 d., bus pami -
nė tos trejose Čikagos lietuvių parapijose. Cice -
ro Šv. Antano bažnyčioje – 9 val. r. šv. Mišios,
po Mišių kavinėje a. a. Kęstutį prisimins jo tes-
tamento vykdytoja Laima Šalčiuvienė. Brigh-
ton Parko Švč. Mergelės Marijos Nekalto Pra-
sidėjimo bažnyčioje – 10 val. r. šv.  Mišios.
Pal. Jurgio Matulaičio misijoje Le mon te – 11
val. r. šv. Mišios, kurias užprašė ateitininkai.

� S. Dariaus ir S. Girėno skrydžio 81-ąsias
metines paminėsime sekmadienį, liepos 20
d., 10 val. r. prie lakūnų paminklo Marquette
Parke. 11 val. r. Šv. Mergelės Marijos Gimimo
bažnyčioje bus aukojamos iškilmingos šv.
Mi šios. Po  Mišių parapijos salėje  bus vaišės

ir  rodomas dokumentinis filmas ,,‘Lituanicos’
didvyriai amžinai gyvi”. Atvykite.

� Piknikas – Lietuvių susiartinimo šventė –
vyks liepos 27 d.  nuo 11 val. r. iki  6 val.
v. Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidė-
jimo Vargdienių seserų vienuolyne (600
Liber ty Highway, Putnam, CT). Daugiau
infor macijos suteiks seselė Ignė Marijošiūtė
tel. 860-928-7955 arba el. paštu: sesig
ne@gmail.com.

� ,,Draugas” liepos mėnesį savaitei arba
dviem įdarbins studentiško amžiaus jau-
nuolį/ę.  Geras atlyginimas. Teirautis tel. 773-
585-9500.

� ,,Draugas” laukia JAV lietuvių jaunimo
įspūdžių iš Dainų šventės Lietuvoje ir stovyk -
lų – Lietuvoje arba JAV. Rašinius siųsti iki lie-
pos 28 d. el. paštu: vyr.redaktore@ gmail.
com.  Ge riausi rašiniai bus skelbiami ir premi -
juo jami.

N
uoširdžiai sveikiname mūsų Dievo Apvaizdos lietuvių parapijos kleboną
kunigą Gintarą Antaną Joniką 25 metų kunigystės sukakties proga! 1989
m. liepos 25 d. buvo įšventintas į kunigus. Tai graži dovana Bažnyčiai ir
žmonėms, kurie turėjo laimę su Jumis susitikti. 

Tegul Visagalis Viešpats laimina ir globoja jūsų tolimesnio gyvenimo kelią,
teatlygina už gerus darbus, ilgametį darbą lietuvių sielovadoje bei Jūsų gražią
ganytojišką veiklą.

Globojant Dievo Motinai Marijai, tebus jis kupinas tikėjimo, vilties ir meilės.
Gerbiamas Klebone, linkime Aukščiausiojo palaimos Jūsų visuose siekiuose

bei kilniuose darbuose, sveikatos, dvasinės stiprybės, džiaugsmo, neišsenkamos
energijos dar ilgus, ilgus metus besidarbuojant Dievo ir Artimo meilės tarnyboje!

Ad Multos! Ad Plurimos Annos!
Parapijos pastoracinė taryba ir parapijiečiai

„...Kunigystė – tai žvilgsnis
Tėvo – į mus,
o mūsų – į Tėvą,
kai keliame Ostiją,
geriame Taurę,
kai nuostabų mirksnį
priglausti pasijuntame
Jo tėviškam glėbyje.”

Kun. Kęstutis a.  Trimakas

„Jis dovanojo man būtį”,
Marijonų talkininkų centras, 2010 m.


