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ŠIAME NUMERYJE:

Palikęs šiltus 
prisiminimus – 4 psl.

Kunigas marijonas pagerbtas
Marijampolėje – 11 psl. 

Lietuva oficialiai pakviesta įsivesti eurą. Iš kairės: finansų ministras Rimantas Šadžius,
Lietuvos banko valdybos pirmininkas Vitas Vasiliauskas, užsienio reikalų ministras
Linas Linkevičius ir ministras pirmininkas Algirdas Butkevičius.                     ELTA nuotr.

Liepos 23 d. Nyderlanduose pa-
skelbta nacionaline gedulo diena.
Taip pagerbtos lėktuvo katastrofos
Rytų Ukrainoje aukos, kurių kūnus
pavakare į Eindhoveno oro uostą at-
skraidino lėktuvas iš Charkovo. Čia
juos pasitiko artimieji, Nyderlandų
karališkoji pora ir ministras pir-
mininkas Mark Rutte. Visos aukos
keliais etapais iš Charkovo bus at-
skraidintos į Nyderlandus ir čia
identifikuotos. Iš 298 žmonių, skri-
dusių ,,Malaysia Airlines” lėktuvu
,,Boeing 777” 193 jų buvo olandai.

Liepos 22 d. Nyderlandų amba-
sadoje Washingtone aukas pagerbė
JAV prezidentas Barack Obama. 

Rusija apkaltino Ukrainos pre-
zidentą Petro Porošenką dėl lėktuvo
katastrofos, nes jis atsisakė pratęs-
ti paliaubas su separatistais. Mask-
va neigia remianti sukilėlius Rytų
Ukrainoje. Tuo tarpu trečiadienį,
liepos 23 d. Ukraina pranešė prisi-
kapsčiusi iki Rusijos valdžios vir-
šūnių. – 3 psl.

Vitalius Zaikauskas

2014 metų liepos 23-ioji. Ši diena
bus garbinga diena net ir tada, kai
mūsų nebebus. Šiandien laukiama
žinių iš Briuselio – ten susirinkusi
Europos Sąjungos Bendrųjų reikalų
taryba turi paskelbti savo galutinį
sprendimą – ar Lietuva bus priimta
į euro zoną, ar nuo 2015 metų sausio
1 d. litą pakeis euras.

Dar vakar vakare ten išvyko
ministras pirmininkas Algirdas But-
kevičius, finansų ministras Riman-
tas Šadžius, užsienio reikalų mi-
nistras Linas Linkevičius bei Lie-
tuvos banko valdybos pirmininkas
Vitas Vasiliauskas.

Tiesa, jeigu visas tris Baltijos ša-
lis įsivaizduosime kaip tris balta-
pūkes mergaites labai draugiškai
susikibusias rankomis, tai lietuvai-
tė bus paskutinioji iš šios trijulės, ku-
rios nosinaitės kamputyje užmaz-
gytas litas. Estukė eurus turi jau nuo
2011 metų, o ir latviukė jau geras
pusmetis, kai atsiskaitinėja nebe la-
tais. 

Briuselyje Lietuvai rengiamos
iškilmės. Dar labiau tapsime euro-
piečiais. 

Šis Bendrųjų reikalų tarybos
sprendimas jau bus galutinis ir ne-
atkeičiamas. Taip pat bus paskelbta,
kokiu kursu bus keičiamas litas į
eurą. Sprendimas bus priimtas at-
sižvelgus į Europos centrinio banko
ir Europos komisijos ataskaitomis
apie Lietuvos ekonominius rodik-
lius. Šios ataskaitos Lietuvoje žino-
mos jau anksčiau, apie jas nuolat
rašė „Draugas” – jos buvo labai pa-
lankios šaliai, todėl šiandieninis
sprendimas – daugiau formalumas. 

Ir šventė. O šventė – visuomet yra
malonu. Jų, kaip ir atostogų, visuomet
būna per mažai, jos visuomet būna
per trumpos. 

Taigi, Lietuva pasiekė, o kai ku-
riais atžvilgiais net ir gerokai viršijo
taip vadinamuosius Maastrichto kri-
terijus. Šį rodiklį paprastai nurodo

energetikos ir maisto kainos, šalies
pasiekimai tarptautinėje prekyboje,
darbo našumo ir kiti aspektai. Tačiau
šie kriterijai per plauką sutrukdė Lie-
tuvai įsivesti eurą iš pirmo karto – 2007
metais. Tada būtume buvę pirmieji iš
Baltijos šalių skambčioję euru. Dabar
– paskutiniai. – 2 psl.



K artais skundžiamasi, kad žinia -
sklaidoje per daug dėmesio krei-
piama į neigiamus įvykius. Esu

tikras, kad prie to prisidėjau ir aš. Šią
visą skiltį skiriu įvykiams ir asmenims,
apie kurių teigiamą veiklą per skai čiau
per trumpą laikotarpį. Tai tik patvirtina
mano dažnai kartojamą posakį, kad ran-
dame tai,  ko ieškome.  Noriu labai
trumpai pristatyti keletą šaunuolių, o jei
kam nelabai aišku, ką reiškia žodis
„šaunuolis”, tai „šau nuolis” reiškia šaunų žmogų, o
šau nus yra toks, kuris kelia pasigė rė ji mą savo gero-
mis savybėmis, darbu ir veikla. 

Gegužės 12 d. ELTA pranešė ži nią, kad Lietuvos
valstybės sienos apsaugos tarnybos Lazdijų rinktinės
Kybartų užkardos pasieniečiai pasiti ko iš Rusijos Ka-
liningrado srities at va žiavusį keleivinį traukinį, pa-
puoš tą sovietine simbolika. Pasieniečiai trau kinio vir-
šininkę įspėjo, kad Lie tuvoje draudžiama demonst-
ruoti so vietinę simboliką ir ji turi būti pa ša linta arba
traukinys negalės vykti per šalies teritoriją. Netru-
kus visi plakatai su sovietine simbolika nuo langų
buvo nuimti. Beveik visi trau kinyje važiavę keleiviai
buvo Rusijos piliečiai. Neminėti jokie pasieniečių var-
dai, bet visa komanda nusipelno pagarbos ir padėkos.
Tai tikri šaunuoliai, kaip sakytų Lietuvoje.

Gegužės 23 d. Ateitininkų na muose Lemonte su-
ruošta „Padėkos va karonė” Indrei Tijūnėlienei. Jai
neseniai buvo įteiktas G. Petkevičaitės-Bitės atminimo
medalis „Tarnaukite Lietuvai”. Vakaronės ruošėjas
yra „Sau lutės” vaikų globos būrelis. Pra nešime pri-
menama, kad Indrės Tijū nėlienės vadovaujamas
Lietuvos vai kų globos būrelis per 20 metų į Lie tuvą
išsiuntė arti 3 mln. dolerių. Re miami vaikai su ne-
galia, studentai, daugiavaikės šeimos, dienos centrai,
motinų ir vaikų namai, vėžiu, džiova sergantys vai-
kai. Taip pat buvo pirkti mokykliniai autobusiukai,
šelpiamas vaikų maitinimas mokyklose, labda ros val-
gyklos, skatinamas įsivaikinimas, neįgaliųjų įsilie-
jimas į visuo menę bei savanorių talką. Indrė ir jos va-
dovaujamas būrelis – tikros šau nuolės!

Balandžio 27 d. teko būti Sutvir ti nimo sakra-

mento tėvu anūkui And riui.  Turbūt tas įvykis padarė
mane atidesniu, nes pastebėjau Reginos Juš kaitės-
Švobienės reportažą apie  ge gu žės 4 d. duotą Sutvir-
tinimo sakramentą Dievo Apvaizdos parapijoje, esan-
čioje Southfield, MI. Sutvirti ni mo sakramentą teikė
prelatas Ed mun das Putrimas. Pir moji mano reak cija
buvo, kad turime naują vys kupą išeivijos reikalams.
Dar kartą perskaitęs aprašymą nusi vyliau, kad nau-
jo vyskupo dar netu rime, bet pra džiugino faktas, kad
Sutvirtinimo sakramentą suteikė ku ni gas (su pre lato
titulu). Susidomėjęs ėjau ieškoti išminties Katalikų
Baž nyčios ka te kizme. Ten šviesiai tiesiai teigiama,
kad Sutvirtinimo teikėjas yra vyskupas. Kitoje vie-
toje radau papildymą, kad „būtinu atveju vyskupas
gali įga lioti kunigą teikti Su tvirtinimo sak ramentą
(…) Krikščio niui esant mirties pavojuje, Sutvirti nimo
sakramentą jau gali suteikti kiekvienas kunigas”.
Šaunuoliai prel. Edmundas Putrimas ir parapijos kle-
bonas Gin taras Jonikas, radę tinkamą spren dimą.

Prie šaunuolių noriu priskirti ir kovo 3 d. miru-
sį Josephą Vilchą, ir štai kodėl. Lietuvių Fondo 51-
jame suvažiavime buvo pranešta, kad LF susilaukė la-
bai įspūdingo palikimo iš a. a. J. Vilchos  – 15.3 mln.
do lerių.  Internete tikėjausi ką nors daugiau apie šį
dosnų tautietį sužinoti. Vie nintelė nuoroda buvo
„Draugo” ge gužės 10 d. straipsnis apie LF su va žiavi-
mą. Kad ir nieko daugiau apie aukotoją nežinau, jis
mano akyse jau šaunuolis ir skatinantis pavyzdys ki-
tiems. Palikimų reikia ne tik LF, bet ir kitoms vi-
suomeninėms, švietimo, kultūros bei religinėms or-
ganizacijoms.

Kita šaunuolių komanda – „Žygio po Dzūkiją” da-

lyviai. Jie nusipelno pripažinimo už pa-
traukliai sugalvotą projektą, vykusį lie-
pos 7–11 dieno mis. „Ateities” žurnale Nr.
3 moks leiviai prieš ateitininkų suvažia-
vimą buvo kviečiami į misijinį žygį.  Žy-
gio tikslas – keliauti per Lietuvą ją sū dant.
„Sūdymas – tai visa ko atnaujinimas
Kristuje”. Tik šį kartą tai tu rėjo vykti rea-
liais veiksmais. Keliau tojai žvelgė į šian-
dieninę Lietuvą: pa dėjo žmonėms jų kas-
dieniniuose darbuose, tvarkė miestelių

aplinką, kvie tė miestelių bendruomenę į šv. Mi šias,
o po jų rengė koncertus. Žygio da lyviai  kar tu su vie-
tos gyventojais ga mino tradicinį maistą ir kėlė puo-
tą.   

Pabaigai dar noriu paminėti dau geliui žinomą
Audronę V. Škiudaitę. Ją asmeniškai esu sutikęs tik
vieną kar tą, kai prieš tuziną metų ji dirbo „Draugo”
redakcijoje. Tačiau esu gy vas liudininkas jos gausių
darbų žurnalistikoje, knygų redagavime bei  jų su-
daryme. Prieš atiduodamas savo balsą LR rinki-
muose į Europos parlamentą, norėjau gauti šiek
tiek daugiau informacijos apie man rūpimus kandi-
datus, tad kreipiausi į ją. Prašy tą ir kruopščiai pa-
ruoštą informaciją gavau per vieną dieną. Susiraši-
nė da mas sužinojau, kad ji jau pensijoje, bet pilna dar-
bų ir sumanymų. Šią vasarą toliau ruoš knygą apie
Lietu voje atkurtos krikščionių demokratų partijos is-
toriją. Pernai metais buvo išleista jos sudaryta stam-
bi knyga apie lietuvius krikščionis demokratus iš-
eivijoje.  Niekur netikrindamas su malonumu prisi-
menu jos redaguotas knygas „Lietuvių pėdsakai
Ame ri koje”, „Draugui 100.  Už tikėjimą ir lietuvybę”,
„JAV lietuvių kultūros keliuose”. Tikslaus knygos pa-
vadinimo nebeprisimenu, bet ji sėkmingai užbaigė
kito sudarytojo pradėtą kny gą apie JAV LB penkias-
dešimties me tų istoriją. Gegužės 13 d. „Drauge” iš-
 spausdintas jos brandus pasikalbėjimas su prof. Juo-
zu Skiriumi. O kur dar visa eilė jos kitų knygų, lie-
čian čių kultūrines, politines, biografines, meno ir is-
torines temas? Ji jau yra daug pasiekusi, bet ne ma-
žiau žadanti ir ateityje. Ji ne tik mano kraštietė iš Pa-
nevėžio, bet ir tikra šaunuolė!

Tikri šaunuoliai!
ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS
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Lietuvos vyriausybė ir Seimas
jau senokai atliko visus namų darbus,
tačiau, kaip prieš išvykdamas į Briu-
selį sakė premjeras Algirdas Butke-
vičius, ,,paskelbus reiks per porą mė-
nesių priimti dar apie 100 naujų įsta-
tymų ir pataisų”. Tą patvirtino ir už
ES mokesčius, muitų politiką, auditą
bei kovą su sukčiavimu atsakingas eu-
rokomisaras Algirdas Šemeta: „Būti-
na užtikrinti, kad gyventojai ir vers-
las žinotų visas su euro įvedimu su-
sijusias detales”.

Tiesa, reiktų priminti, jog ne taip
jau lengvai Vyriausybė gavo Seimo su-
tikimą. Euro  įvedimas buvo labai
gardus kąsnelis politikams populis-
tams. Net ir praėjusią savaitę, Europos
taryboje svarstant euro įvedimo klau-
simus, tam visokiais būdais priešinosi
net ir kai kurie Lietuvos europarla-
mentarai – Valdemaras Tomaševskis,
Rolandas Paksas... Seime ilgą laiką

priešinosi eurui Darbo partijos par-
lamentarai. 

Nėra eurui palankiai nusistatę
ir visi Lietuvos gyventojai – prita-
riančiųjų ir abejojančiųjų proporcijos
nuolat kinta – tai į vieną, tai į kitą
pusę. Tačiau, kaip rodo Estijos ir Lat-
vijos pavyzdžiai, po euro įvedimo šie
svyravimai gerokai aprimsta ir vis
daugiau gyventojų ima remti naująją
šalies valiutą. 

Suprantama, verslininkams la-
bai niežti delnus pasipelnyti net ir iš
valiutos perskaičiavimo. Bet daug
įstaigų, organizacijų ir visuomeni-
nių judėjimų ketina rimtai kontro-
liuoti tokius verslininkus. Netgi pa-
skelbta akcija – kai kurios parduotu-
vės gaus specialius ženklus, kuriuose
pirkėjas galės būti ramus – čia nebus
pasinaudota padėtimi, ir kainos išliks
„garbingos”.

Labai keista klausyti skeptiškų
kalbų, kad įvedus eurą sumažės pen-
sijos, kurios ir dabar labai mažos.

161 diena, 3 val. 54 min. ir 30 sek. Verkia, oi verkia pensininkai, kad
gaus mažiau. Tačiau jie negali paaiš-
kinti, kaip anot jų eurais pensiją jie
gaus gerokai mažesnę, tačiau padidės
mokesčiai... Vienu metu ir didėja, ir
mažėja. Net ir charizmatiškoji buvusi
Finansų ministrė Ingrida Šimonytė,
vos ne iki užkimimo nepavargstanti
kalba, jog pensijos nei sumažės, nei pa-
didės, mokesčiai nei sumažės, nei pa-
didės – tiesiog bus tik kiti pinigai, ki-
tokie nominalai. 

„Manau, kad tai buvo akivaizdi to
didžiulio Lietuvos darbo ir atliktų re-
formų išvada. Tai daugiau nei tik sim-
bolinis aktas visiems euro zonos skep-
tikams. Dabar visos Baltijos šalys bus
euro zonoje ir tai yra milžiniškas pa-
siekimas”, – spaudos konferencijoje
Briuselyje sakė Maroš Šefčovič, Euro-
pos Komisijos vicepirmininkas.

„Dabar bus darbas pristatant vi-
suomenei euro privalumus ir galbūt ga-
limus trūkumus. Tam yra pasiruošu-
sios mūsų ministerijos, šiandien priė-
mus galutinį sprendimą dėl Lietuvos
stojimo į euro zoną prasidės antras eta-
pas, viešinimo etapas ir aktyvus darbas
su visuomene. Manau, kad šiandien at-

likus apklausą tikinčių euru būtų dau-
giau kaip 50 procentų”, – sakė Lietuvos
ministras pirmininkas A. Butkevi-
čius. Jis  patikino, kad kursas – 3,4528
lito už 1 eurą – nebus pakeistas. 

Tuo pat metu Briuselyje buvo duo-
tas ženklas įjungti laikrodį Vilniuje, Ge-
dimino prospekte, virš įėjimo į Lietu-
vos banką. Jis rodo ne tik lito keitimo
į eurą kursą, tačiau ir tikslų laiką, kiek
liko dienų, valandų, minučių ir se-
kundžių iki akimirkos, kada įsigalios
euras. Įjungiant jis rodė 161 dieną, 3 va-
landas 54 minutes ir 30 sekundžių.

Beliko laukti ir ruoštis

Beje, kiek anksčiau Lietuvos ban-
ko valdybos pirmininkas Vitas Vasi-
liauskas buvo susilažinęs iš savo lie-
menės, kad euro kursas liks nepa-
keistas. „Viena iš didžiausių baimių dėl
euro įvedimo yra kursas. Aš galiu la-
žintis: statau už tai, kad kursas nesi-
keis. (...) Galime lažintis iš mano lan-
guotos liemenės”, – pasiūlė V. Vasi-
liauskas. 

Liemenė liko Vitui Vasiliauskui.  



kad re žisierius jai pasakęs: „Jeigu tu būtum vaidinusi
kur nors Europoje, tave būtų ant rankų nunešę nuo
scenos, ...o lietuviai tokie šalti”... Išties mes ne same
ispanai ar italai, kurie iš susižavėjimo gali pasiekti
ekstazės, bet galima suprasti ir tą 1940-ųjų Vil niaus
žiūrovus – juk scenoje buvo vai dinama svetimus idea-
lus propaguojanti pjesė, – atrodo, tai buvo pa sakoji-
mas apie bolševikinę revoliuciją – šarvuotį Potiom-
kiną, – ir auditorija ne galėjo verkti iš džiaugsmo, nes
žmo nės širdyse išgyveno ką tik įvy kusios okupaci-
jos skausmą. Nors aktorė gal ir buvo patikėjusi
savo he rojės idealais ir gal tikrai vaidino genialiai,
bet ji kalbėjo apie svetimus idealus, tuos idealus, ku-
riais remiantis buvo pavergta jos žiūrovų gimta ša-
lis.

Daug dešimtmečių okupacijos lai kotarpiu mūsų
poetai, prozinin kai, dramaturgai taip pat rašė ir kad
galėtų išlikti padorūs, išmoko kalbėti vadinamąja
Ezopo kalba, – pasakyti ne tik tai, kas yra eilutėje, žo-
dyje, bet ir už eilutės, už žodžio, potekstėje, ką galė-
jome suprasti tik mes patys ir ko negalėjo suprasti
tie, svetimieji. Bet ra šytojai, žodžio kūrėjai užmiršo
vie na – idealizmą, nes nenorėjo ideali zuo ti svetimų
didvyrių, o savų nebuvo galima. Todėl ir visuomenė,
kelias kartas negirdėjusi idealių dalykų, atprato
nuo šviesių spalvų ir aukštų idealų. Atrodo, kad ap-
skritai mes ne beturime kuo didžiuotis, ką mylėti, ką
garbinti savo tautoje. Ir istorikai mūsų istorijos di-
džiuosius mato pirmiausiai kaip despotus. Tiesa, apie
is torikus kita kalba – galima pagalvo ti, kad kai ku-
rie istorikai, ypač vyresnės kartos, rašiusios sovie-
tinę istoriją, kuria pagal buvusių mūsų okupan tų
rusų užsakymą. O kaimynams rusams, kurių jungo
mes atsikratė me, ypač jų saugumui (šiandien jis va-
 dinamas Federaline saugumo tar nyba), labiau pri-
imtina, kad pas mus būtų kuo blogiau, kad mūsų žmo-
nės niekuo netikėtų, kad bodėtųsi savo istorija ir ne-
turėtų idealų, bet kuo daugiau gero girdėtų apie rusų
kultū rą ir gyventų rusų kultūros terpėje. To dėl per
mūsų didžiąsias tautos šventes į Lietuvą paprastai
koncertuoti atsiunčiami žymiausi Rusijos atlikė-
jai. Paprastai tariant, kad neatprastume nuo visko,
kas rusiška, nes jie (netgi paprasti rusai) vis tiek kada
nors tikisi čionai grįžti. Jiems nesu prantama, kad bal-
tai iš tiesų nenori būti su rusais, jiems atrodo, kad
mus valdo kažkokie fašistai, kurie mus lai ko geleži-
nėse replėse, kaip koks putinas juos.

Grįžkime prie partizanų. Tai iš tiesų buvo žmo-

nės didvyriai, kurie sutiko geriau mir-
ti, negu pasiduoti priešui, jam tarnauti,
jam pataikauti, daryti ne tai, ką nori tu,
o ką tau lie pia tavo pavergėjas. Jau vien
ką reiš kia partizanų vadai Jonas Že-
maitis-Vytautas ir  Adolfas Ramanaus-
kas-Va nagas. Jie  tikrai  ati tinka  visus
did vyriams keliamus reikalavimus. Par-
 tizanų vadą Vanagą gyvą okupantai tie-
siog išmėsinėjo, bet vis tiek nepa laužė,

jis mirė tikė damas, kad jo idealai nežus, kad jo vals-
tybė kada nors išsilaisvins. Ir Jonas Žemaitis sa kė:
aš tikiu, kad mano valstybė bus laisva. Ir jie buvo tei-
sūs, jų valstybė yra laisva. Buvo teisūs ir paprasti –
ei liniai partizanai, kurių pavardžių gal mes niekada
nesužinosime (skaičiuojama, kad miškuose žuvo 10
tūkstan čių vyrų). Jau vien tai, kad jie pasi ryžo geriau
mirti, bet netarnauti blo giui, iškelia juos į didvyrius.
Tiesa, tarp jų buvo visokių, kai kurie rusų kariuo-
menės ar stribų paimti gyvi išdavė draugus, nes no-
rėjo gyventi, nes bijojo mirti. Buvo netgi tokių, ku-
rie parsidavė ir tapo vadinamaisiais smogikais – jie
įsitrin davo į partizanų būrį ir jį sunaikindavo patys
– pirma įbėrę migdomųjų į valgį ar gė rimą – arba at-
vesda vo rusų kariuo menę. Bet taip pasielgę jie nu-
stojo bū ti partizanais, tų mes ir nevadiname didvy-
 riais, – jie išdavikai ir jų amžiais gėdysis jų palikuo -
nys. Mūsų didvyriai tie, kurie ištvėrė, kurių idealai
uždegė kartą po kartos ir Lietuvą atvedė iki Kovo 11-
osios.

Šį kartą moralo nebus – kokie esame, tokie šioje
kartoje ir liksime. To kius mus nulipdė gyvenimas, mū -
sų krašto likimas. Mano kaimynė daž nai prisimena
pokarį gimtose pa miškėse – koks jis buvo sun  kus –
nak tį reikėjo bijoti banditų, dieną – stri bų. Aš jos ne-
drįstu pataisyti, kad tie, kurie ateidavo naktį, nebu-
vo banditai, o buvo mūsų Tėvynės gynėjai, nes žinau,
kad jos nepakeisiu. Jos su pratimas buvo kalamas de-
šimtmetis po dešimtmečio, kad tie, kurie išėjo į miš-
ką, kad tie, kurie rusams priešinosi, buvo banditai (da-
bar sakytų – teroristai, kaip sako apie čečėnus, ku rie
iki šiol nenori pasiduoti rusų okupantams). Mūsų
krašto žmonių po žiūris pasikeis nebent po šimto metų.
Jau mūsų vaikų vaikaičiai, jeigu istorija mūsų žemei
bus gailestinga, is torijos mokysis apie partizanus kaip
apie didvyrius, o ne kaip apie ban ditus. Stribų, KGB-
istų ir kitų tautos išdavikų palikuonių atmintyje jau
bus išsitrynusi jų giminės gėda, o tokios Rusijos, ko-
kia yra dabar, gal jau nebebus ir nebebus kas kiršina
mus tarpusavyje. Ir kaip toje pasakoje – visi gražiai
gyvensime, idealizuo sime savo protėvius ir mylėsime
vie nas kitą. Beje, šiandieniniuose jaunimo virtua-
liuose fantastiniuose žai di muose, kuriuos jie taip
mėgsta žaisti, veikia ne vien blogiukai, ten yra ir idea-
lių herojų, kurie atsidavusiai kovoja už tiesą ir visa-
da laimi. Taigi nieko neprarasta – jaunimui reikia
idealų. O jeigu reikia, juos susikursi me, nes dėkingos
istorinės medžiagos – į valias.

Neseniai jaunas kultūrologas vie-
 no iš Lietuvos radijų komentare
kalbėjo dalyvavęs partizanams

pami nėti skirtame renginyje, kuriame
moksleiviai buvo paruošę programą,
idealizuojančią partizanus. Kultūros
žmogui esą tas idealizavimas nepa ti kęs,
nes atrodęs nenatūralus. Ir tik vie nas vai-
kinukas, papasakojęs apie partizaną,
mėgusį rengti balius, išgelbėjo „partizanų
autoritetą” kultūros žmogaus akyse – partizanai tapę
tik ro viškesni. Šiam intelektualui, pasi ro  do, trūko
tamsių spalvų, idealai jam buvo nesuprantami.

Čia tik vienas pavyzdėlis, bet jis yra tipiškas
mūsų, ypač intelektualų, visuomenei. Kad paprasti
žmonės šiais laikais niekuo nebetiki, galima suprasti
– jiems gal trūksta žinių ar jie nesugeba apibendrinti
ar atsirinkti (kitaip į Seimą nerinktų apsivogu sių,
susikompromitavusių ryšiais su KGB ir t. t.), o po to
jaučiasi apgauti, visur ima įžiūrėti suktybę, ap-
gaulę, melą. O intelektualai, matyt, iš princi po yra
skeptikai, nes taip išauklėti. Kuo nors žavėtis mūsų
valstybėje, matyti gėrį, didžiuotis jiems nepriim tina.
Pasirodo, net ir jaunosios kartos kultūros žmogus jau
yra apsikrėtęs skepsio bakterijomis. O juk visa tau-
tos išmintis, ypač liaudies daina, kris talizuoja gėrį
– rodo, kad žmogus siekia idealo, ieško idealių herojų,
karžygių, kad jie palaikytų genties stiprybę ir vie-
nybę. Visos tautos turi savų didvyrių, visos ideali-
zuoja savuo sius ir dažniausiai tai būna už lais vę ko-
vojusieji ir žuvusieji. Nie kuo netikint sunku gyven-
ti visuo me nėje – tarp žmonių. Nors, pagalvoju, tie šim-
tai tūkstančių po Nepriklau somybės atgavimo išva-
žiavę į užsienius – tai juk taip pat tam tikras ro diklis
– iš dalies jie norėjo gerovės pa siekti anksčiau negu
to būtų pasiekę Tėvynėje, bet, kita vertus, tikriausiai
jie buvo nusivylę ir čia nematė idealų, pavyzdžių, ku-
riais norėtų sekti ir dėl kurių norėtų gyventi.

Viliuosi, kad tas netikėjimas nė ra mūsų tautos
savastis. Manau, kad tai liekana iš tų tamsiųjų oku-
pa cijų laikų, kai viskas buvo grįsta melu ir kai mums
buvo brukami svetimi idea lai, dažniausiai ir tie ne-
tikri, o iš galvoti netgi nelabai išmintingų gal vų
(švelniai tariant). Ir tai tęsėsi ke letą kartų, todėl ta
baimė kuo nors iš širdies tikėti, – idealizuoti, – ma-
tyt, per sidavė ir į dabar pradedančią sa varankiškai
mąstyti kartą, kuri pati nematė išsigimėliškų so-
vietinio lai kotarpio idėjų, bet kurią išauklėjome mes,
netikintys. 

Prisimenu, jau Anapilin išėjusi garsi sovietinių
laikų aktorė Monika Mironaitė (ji tikrai buvo gera
aktorė, tik jos gyvenamasis laikotarpis buvo jai ne-
dėkingas; ir poetas Justinas Mar cinkevičius buvo ge-
ras poetas, tik gimė nelaiku) yra pasakojusi, kad Lie-
 tuvai atgavus Vilnių ji su teatru iš Kauno persikėlė
į Vilnių, kur ją už klupo sovietinė okupacija. Jau so-
vieti nės okupacijos metais ji vaidinusi vieno sovie-
tinio rusų dramaturgo pjesėje ir vaidinusi taip gerai,
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Trūkumas idealų 
gyvenimą tik apsunkina
AUDRONĖ V. ŠKIUDAITĖ

Atkelta iš 1 psl.

Ukrainos Vidaus reikalų minis-
terija skelbia gavusi neginčijamų įro-
dymų, kad Rusijos gynybos ministras
Sergejus Šoigu prisidėjo prie ginklų
perdavimo separatistams Ukrainoje,
taip pat – kad jis koordinuoja įvairių se-
paratistų būrių veiksmus.

,,VRM gavo neginčijamų įrody-
mų, kad Rusijos ministras Sergejus Šoi-
gu prisidėjo prie tiesioginių veiksmų,
perduodant vadinamųjų Luhansko
liaudies respublikos ir Donecko liau-
dies respublikos separatistams ginklų
– „Grad” sistemų, tankų, artilerijos ir
kt., – spaudos konferencijoje sakė Uk-
rainos vidaus reikalų ministras   An -
tonas Geraščenka.

– Tai susiję su tuo, kad ankstesnė
separatistų koordinavimo sistema Uk-
rainoje pasirodė esanti neveiksminga.
Anksčiau vienoms teroristų grupėms
vadovavo Federalinė saugumo tarnyba,
kitoms – Rusijos generalinio štabo Vy-
riausioji žvalgybos valdyba. Šiuo metu

priimtas sprendimas, kad vi-
siems separatistams Ukrai-
noje, taip pat ginklų perdavi-
mui vadovaus S. Šoigu.

A. Geraščenka pranešė,
jog tikrinama informacija,
kad būtent S. Šoigu suderino
zenitinio raketų komplekso
,,BUK-1” perdavimą separa-
tistams tam, kad jie galėtų
numušti ukrainiečių lėktu-
vus.

Anot A. Geraščenkos, S.
Šoigu susijęs ir su separatis-
tų rengimu: ,,Šiuo metu ga-
vome neginčijamų įrodymų,
kad Rusijos Gynybos minis-
terija rengia tankistus, kurie paskui pa-
tenka į Ukrainą ir kovinių tankų eki-
pažuose suduoda smūgius ukrainiečių
kariams”.

JAV ambasadorius Ukrainoje
Geoffrey Pyatt socialiniame tinkle
,,Twitter” paviešino palydovo darytas
teroristų mokymo centro Rusijoje nuo-
traukas. Šis centras yra visai šalia

Nyderlandai gedi

sienos su Ukraina.
Trečiadienį Ukrainos ministras

pirmininkas Arsenijus Jaceniukas
pareiškė, jog Rusija  prisidėjusi prie te-
rorizmo Ukrainos teritorijoje finan-
savimo. Ukrainos atstovai ne kartą
pabrėžė, jog Rusija savo teritorijoje
ruošia teroristus.

Liepos 23 d. taip pat pranešta, kad

prorusiški separatistai Rytų Ukrai-
noje numušė du karinių oro pajėgų
naikintuvus. Pasak Ukrainos Gynybos
ministerijos atstovo Oleksejaus Dmit-
raškovskio, lėktuvai ,,Suchoi-25” nu-
mušti virš teritorijos, vadinamos Sa-
vur Mogila. Kiekvienu naikintuvu ga-
lėjo skristi po du pilotus. 

Pagal BNS ir ELTA pranešimus

Lėktuvas su žuvusių kūnais netrukus pakils skrydžiui per Atlantą. EPA–ELTA nuotr.
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RY T YS
Rytỹs – rytinis, iš rytų pučiantis vėjas. Puslapis „Rytys” pristato JAV lietuvių naujienas iš rytų pakrantės valstijų.

Diplomatas išvyko, palikdamas šiltus prisiminimus
RŪTA ANDRIUŠKEVIČIŪTĖ

Amerikos lietuvių mylimas Lie tu vos
Respublikos (LR) generalinis konsu-
las New Yorke Valdemaras Sa rapinas
baigė savo kadenciją ir išvy ko atgal į
Lietuvą. Gimtinėje jo jau laukia naujos,
vyriausiojo patarėjo nacionalinio sau-
gumo klausimais, pareigos, kurias at-
likti jį pakvietė LR prezidentė Dalia
Grybauskaitė. 

Valdemaras Sarapinas turi di-
 džiulę darbo valstybės tarny-
boje patirtį, pradedant nuo

darbo LR Krašto ap saugos ministeri-
joje (KAM), vėliau atstovaujant Lie-
tuvą kaip gynybos atašė Jungtinėse
Amerikos Valstijose bei Kanadoje. Po
to sekė darbai krašto apsaugos srity-
je: Civilinės saugos departamento prie
KAM direktoriaus pavaduotojas, LR
KAM viceministras bei valstybės sek-
retorius. Valdemaras Sarapinas taip
pat dirbo LR Vyriausybės kancleriu
bei, prieš užimant generalinio konsu-
lo pareigas, LR Užsienio rei ka lų mi-
nisterijos vyriausiuoju patarė ju.

Konsulo pareigas V. Sarapinas ėjo
nuo 2010 metų rugpjūčio 25 dienos
iki 2014 metų liepos 11 dienos. Per tuos
ketverius metus jis ne tik nu veikė ne-
mažai darbų, aktyviai dalyvavo Ame-
rikos lietuvių bendruome nės gyveni-
me, bet ir spėjo pelnyti vietos lietuvių
simpatijas. Norėda mos atsidėkoti už
konsulo indėlį į lietuvių bendruome-
nės gyvenimą bei visokeriopą pagalbą,
įvairios lietuvių organizacijos liepos
6 dieną organizavo padėkos renginį –
atsisvei ki nimą su Valdemaru Sara-
pinu. 

Tai, kad generalinis konsulas
buvo gerbiamas bei mylimas lietuvių
bendruomenėse patvirtino ir Lietu vių
Bendruomenės Centrinio New Jersey
apylinkės pirmininkė Rasa Miliūtė bei
Long Island apylinkės pirmininkė Ra-
mutė Žukaitė. Abi pašnekovės apie kon-
sulą bei apie jo nuveiktus darbus at-
siliepė itin teigiamai. Bandėme pa-
kalbinti ir patį konsulą, bet jo dar-
botvarkė iki išvykimo buvo suskai-

čiuota iki paskutinės minutės. Tikimės,
kad vėliau pavyks išgirsti ir jo paties
mintis apie darbą LR ge ne raliniame
konsulate New Yorke.

– Kas labiausiai įsiminė iš ge neralinio
konsulo darbo kadencijos?

– Rasa Miliūtė: Sunku ką nors iš-
skirti, nes yra labai daug gražių pri si-
minimų. Su Lietuvos genera li niu kon-
sulu Centrinės New Jersey apylinkės
lietuvių bendruomenę sie ja ketverių
metų bičiulystė. 

2010 metų rudenį, mūsų bendruo-
menei kartu su estų ir latvių New Jer-
sey bendruomenėmis vos susikūrus, or-
ganizavome pirmąjį ren ginį – Baltų vie-
nybės dienos pa minėjimą. Į renginį pa-
kvietėme tuo metu kaip tik diplomati-
nę tarnybą LR konsulate New Yorke
pradėjusį generalinį konsulą Valde-

ma rą Sara piną su žmona Vyte. Nuo
tada, visus šiuos ketverius metus, jie
buvo dažni mūsų bendruomenės sve-
čiai – nė karto nėra atsisakę dalyvau-
ti mūsų rengiamose šventėse, kultūri-
niuose ir sporto renginiuose. Laikome
juos savo bendruomenės nariais ir bi-
čiuliais. 

Štai  Baltų vienybės dienos pa mi-
nėjimuose, kurių iš viso buvo keturi, V.
Sarapinas visuomet gražiai atstovau-
davo Lietuvą kaip puikus  prelegentas
pristatant mūsų šalį. Kartu su mūsų
bendruomene V. Sarapinas du kart su-
tiko Naujuosius metus, dalyvavo ke-
turiose vasaros šventėse, ku riose pa-
sakė įsimintinus bei nuošir džius svei-
kinimus susirinkusiems lietuviams.
Vasaros šventėse kartu ir polką su
mumis sutrypdavo, ir pa dai nuodavo.
Paskutinėje šventėje, kartu su žmona

Vyte, net grojo šventiniame koncerte su
Violetos Kundro tienės vadovaujama
vaikų   muzikos grupe „Spindulėlis”. 

Būdamas lietuviškos kultūros pro-
paguotojas, konsulas dabojo mūsų ben-
druomenės tautinių šokių kolektyvą
„Viesulas” ir grupę „Spindu lėlis”. Jis
pasiūlė tarptautinės turizmo parodos
„The New York Times Travel Show” or-
ganizatoriams šias grupes dvejus me-
tus iš eilės   kviesti į parodą, kurioje
jiems teko garbė pa sirodyti ir garsin-
ti Lietuvą.

Taip pat, būdamas aistringas krep-
šinio mėgėjas, V. Sarapinas apsilan-
kydavo ir mūsų sporto renginiuo se.

Išskirti reikėtų  tai, kad konsulas
yra šiltai bendraujanti asmenybė,
trykšta energija, ja užkrečia ir aplin ki-
nių bendruomenių lietuvius. 

Per ketverius metus konsulatas

Liepos 6 d. į Susivienijimo Lietuvių Amerikoje kiemelį gausiai susirinkę lietuviai surengė padėkos-atsisveikinimo vakarą su Lietuvos
ge neraliniu konsulu New Yorke Valdemaru Sarapinu. Iš kairės: konsulo žmona Vytė Sarapinienė, konsulas Valdemaras Sarapinas, LB
New Yorko miesto apylinkės pirmininkė Rasa Sprindys, LB New Yorko apygardos pirmininkas Algirdas Grybas ir kiti dalyviai.

Arūno Tirkšliūno nuotraukos

Konsulas su žmona Vyte sulaukė daug atsisveikinimo dovanų. Iš kairės: Vytė Sarapinie-
nė, Valdema ras Sarapinas, New Yorko miesto LB pirmininkė Rasa Sprindys, New Yorko
apygardos pirmininkas Algir das Grybas, New Jersey LB pirminin kė Rasa Miliūtė ir Sau-
lius Marijus Udra.

Į atsisveikinimo su New Yorko generaliniu konsulu Valde maru Sarapinu popietę atvyko
ir JAV LB Krašto valdybos pirmininkė Sigita Šimkuvienė. Iš kairės: Vytė Sarapinienė, New
Jersey LB pirmi ninkė Rasa Miliūtė,  Sigita Šimku vienė,  Valdemaras Sarapinas,  Vera
Udra ir Saulius Marijus Udra.
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LINA VAITIEKŪNAITĖ

Atlantos lietuvių bendruomenė birželio 21 d. susirinko su-
tikti pačią įsimintiniausią vasaros šventę – Jo nines, kokių
iki šiol dar nebuvo Geor gia valstijoje…

Visi visi – seni ir jauni – buvo pa raginti balnoti savo
bėrius, papuošti ir iškaišyti gėlynais savo išeigi-
nes ka rietas ir vežimaičius bei traukti į subatos

vakarėlį Joninių link, kur visus pasitiko „Amerika pir-
tyje”… Čia buvo šokiai, dainos, žaidimai ir laužai. Visų
svečių laukė muzikantai iš Lietuvos, paršiukas iš rūkyklos
ir kopūstai iš „bačkos”. O svarbiausia – čia tvyrojo lie-
tuviška dvasia, kuri vi sus atvykusius ir vienijo!

Šventės dalyviai tvirtina, kad Geor gia valstijoje gy-
venantys lie tu viai sudaro nedidelę bendruomenę, ta-
čiau visus juos vienija tikslas su stiprinti užsienyje gy-
venančių lietuvių norą bendrauti tarpusavyje, di džiuotis
savo kilme ir palaikyti savo tautos tradicijas. „Vienas iš
mūsų tikslų yra pažadinti ir skatinti lietuvių ir jų atža-
lų, gyvenančių toli nuo tė vynės, lietuvišką savimonę ir
pagarbą savo šaknims”, – aiškina lietuviai ir vis aktyviau
organizuoja tautines šventes.

Joninės yra viena pagrindinių švenčių, padeda At-
lantos lietuviams išlaikyti savo tautos savimonę, o kar-
 tu ir geriau pažinti vieni kitus, at ras ti naujų draugų.

Iki šiol Joninės būdavo panašios, tačiau šiemet jos iš-
siskyrė. Atlantos Lietuvių Bendruomenės pirmininko pa-
vaduotojas Vykintas Genys pasakoja, kad šiais metais ben-
druomenę papildė Klaipėdoje režisūrą baigusi Valia Bra-
čiulytė, kuri yra kupina energijos ir naujų idėjų, padėjusių
šiemet gimti ir naujoms Joninėms – „Amerikos pirtyje”
dvasioje.

„Mes prieš Jonines susitikome, aptarėme ir, pasida-
linę idėjomis, nusprendėme surengti ūkininkų ‘Ameri ka
pirtyje’ susibūrimą. Nupirkau didelį paršiuką, užmer-
kėme, išrūkė me ir papuošėme juo stalą. Apsiren gėme 1910
m. stiliaus drabužiais”, – pasakoja V. Genys ir džiaugia-

Atlantos lietuviai Jonines šventė „Amerikos pirtyje” dvasioje

Atlantos Lietuvių Bendruomenė suorganizavo įsimintiną Joninių šventę, kurioje buvo linksma ir smagu.
Loreno Žilvyčio nuotraukos

si at si radusia galimybe į renginį pakviesti tuo metu Jung-
tinėse Amerikos Vals ti jose viešėjusius muzikantus. „Taip
jau sutapo, kad tuomet Amerikoje vie šėjo Kęstutis Jab-
lonskis ir Euge nijus Jonavičius, kurie susirinku siems
mūsų Joninėse ir surengė akus tinį koncertą”.

Eugenijus Jonavičius Atlantos lietuvių bendruome-
nės Jonines prisimena kaip labai gražią ir jaukią  tautiečių
šventę, kuri suvienijo visus su sirinkusius, o patiems dai-
nininkams leido pasijusti lyg būtų koncertavę gimtinėje
– Lietuvoje. „Mes buvome nustebę ir sužavėti, kaip lie-
tuviai Amerikoje sugeba išlaikyti savo tautiškumą. Gal
net daugiau nei lie tu viai gyvenantys Lietuvoje”, – pasa-
kojo svečias. „Jie ir taip yra užimti, gy vena pakankamai
toli vienas nuo ki to, tačiau vis tiek dažnai susirenka ir
įvairiomis priemonėmis bando išlai ky ti lietuviškas tra-
dicijas”.

Šventėje dalyvavę lietuviai tvirtina, kad muzika ir
pats renginys buvo nuostabus. „Atlantoje lietuviai gyvena
toli vienas nuo kito. Nors ir tame pačiame mieste, bet mes
paprastai nesu si tinkame. Joninės mus suartina”, – sako
bendruomenės nariai. „Kar tu pa žaidžiame, pašokame, pa-
valgome. O į Jonines mes visi renk amės be reklamos, nes
jose mums labai gera!”

Susirinkusius džiugino Kęstučio Jablonskio ir Eugenijaus Jona-
vičiaus akustinis koncertas.

Atlantos Lietuvių Bendruomenės pirmininko pavaduotojas Vy-
kintas Genys ir energinga Atlantos bendruomenės naujokė Va-
lia Bračiulytė, pasitarę nusprendė Jonines švęsti „Amerika pirtyje”
tema.

New Yorke labai pasikeitė. Jis tarsi at-
gijo, konsulo dėka jis tapo meni ninkų,
verslo žmonių, šviesuomenės susibū-
rimų centru, kur vykdavo lietu vių me-
nininkų parodos, muzi kuodavo atlikė-
jai, buvo skaitomos paskaitos ekono-
minėmis, verslo ir kul tūros temomis.
Taip pat V. Sara pino pastangų dėka
konsulate atliktas remontas. 

– Ramutė Žukaitė: Nuo pat ka denci-
jos pradžios New Yorke, atrodė, kad ge-
neralinis konsulas Valdemaras Sara-
pinas tarp mūsų, vietinių lietuvių, jau-
čiasi tarsi namie. Jis labai greitai pri-
sijungė prie lietuvių bendruomenės
gyvenimo.  Konsulas su žmona Vyte
Sarapiniene dalyvavo ir parėmė visas
mūsų paruoštas Lietu vos valstybės
šventes, renginius ir di desnius susi-
rinkimus. 

Kaip tik pirmaisiais konsulo dar-
 bo metais mes buvome pralaimėję pa-
s kutinę bylą Aukščiausiame New Yor-
ko teisme dėl Aušros Vartų bažny čios
išsaugojimo Manhattane. Maty damas
mūsų padėtį, V. Sarapinas tęsė prieš tai
dirbusio   generalinio   konsu lo   Jono
Pas lausko norą padėti išlai kyti kitą pa-
veldą – Susivienijimo Lietuvių Ameri -
koje (SLA) pastatą New Yorke, ir nutarė
tame pastate su savo šeima išsinuomoti
butą.  

Generalinis konsulas sugebėjo už-
 baigti konsulato patalpų remonto pro-
jektą ir praeitų (2013 m.) metų rug sėjį
buvo naujai suremontuoto  konsulato
atidarymas. Per praėjusius metus  kon-
sulate buvo daug nepakartojamų kon-
certų bei meno parodų.

– Kaip vertinate konsulo darbą  kaden -
ci jos laikotarpiu?

– Rasa Miliūtė: Tik teigiamai. Tai pa-
vyzdys, kaip turėtų dirbti dip lomatai
svečiose šalyse bei išlaikyti tokį betar-
pišką ryšį su lietuvių bendruomenėmis.

– Ramutė Žukaitė: V. Sarapinas yra
pasišventęs ir talentingas diploma-
tas. Jis moka pritraukti lietuvių ben-
druomenę. Kur tik V. Sarapinas daly-
vaudavo, žmonės visada labai laukdavo
išgirsti jo išsamias, protingas ir nuo-
širdžias paskaitas.  

Būdamas aukšto lygio diploma tas,
jis puikiai atliko savo pareigas ne tik
bendraudamas su aukštais Lietu vos ir
užsienio valstybių pareigūnais, bet ir
niekada nepraleido progos pa bendrauti
su paprastais žmonėmis. V.  Sarapinas
yra labai šilto būdo, visus išklausyda-
vo  ir su visais bendraudavo.  Tai, kad
jis atstovauja visiems – nuo paprasto
žmogaus iki aukšto pareigūno – yra ge-
riausia valdžios atstovo savybė. 

Mes, New Yorko lietuviai, esame la-
bai dėkingi už tai, kad turėjome pro gą
dirbti ir puoselėti lietuvybę su tokiu at-
sidavusiu žmogumi. 

– Ko palinkėtumėte gene rali niam kon-
sului dirbant naujose pareigose?

– Rasa Miliūtė: Žinant tai, kad  bū-
simos pareigos reikalauja didelės at-
sakomybės ir nuolatinio buvimo ži-
niasklaidos akiratyje, labiausiai lin-
kėtume stiprybės, ištvermės bei svei-
katos. Taip pat – atlaikyti visus sun-
kumus ir netikėtumus, iškilsian čius
naujajame darbe. Žinoma, linki me, kad
jų būtų kuo mažiau.

Taip pat nepamiršti mūsų, už atlan-
tės lietuvių, bei sugrįžti pasi svečiuoti.
Didžiausios sėkmės mūsų konsu lui. 

– Ramutė Žukaitė: Nenuostabu, kad
LR prezidentė D. Grybauskaitė pa-
kvietė V. Sarapiną užimti tokias svar-
bias ir atsakingas pareigas. Kon sului
linkime daug laimės, sėkmės, sveikatos
ir ištvermės.
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SKAUT YBĖS  KELIAS

PAKVIETImAS PASIDžIAUgTI gAmTA

Š. m. liepos 19 d. – rugpjūčio 2 d.
per 200 lietuvių skautų ir skaučių

sto vyklauja Rako miškuose. Skau-
tai su sirenka iš Čikagos rajonų
tuntų: „Ne rijos” jūrų skaučių,
„Aušros Var tų/Ker navės” ir „Li-
tuanicos” tun tų. Taip pat sto-

vyklaus skautai iš Cleve lan do
„Neringos” tunto ir iš Wa shing to-

no miesto. 
Šiais metais skautai ir skautės sto-

vyklauja dvi savaites. Šių metų sto  vyklinė tema: Kristijono Do-
ne lai čio – „Metai”. ,,Lituanicos” tuntas sa vo pastovyklę pavadino:
„Ruduo”, „Ne rijos” tuntas – „Vasara”, „Aušros Vartų/Kernavės”
tuntas – „Ledynas” (Žiema) ir Jaunos Šeimos – „Pavasa ris”. Kas-
dien stovyklos veiklos te mos atspindės keturis  metų  lai kus.

Kaip ir kiekvienais metais, skautai ir skautės gilinis ir tobulės
skautamokslio kursuose. Vadovai toliau va dovausis „Rodom –
darom” principu. Stovykla žada bū ti smagi ir la bai įspūdinga.

Liepos 26–27 d. kviečiame tėvelius, draugus atvažiuoti ir
aplankyti mūsų gražią stovyklą. Liepos 26 d., šeštadienį, vyks
šv. Mi šios, iškilmingas vėliavų nuleidimas, bendras laužas.
Sek madienį nuo 10 val. r. – Jūros diena (viskas vyksta Čikagos
laiku).

Galite pernakvoti stovykloje, bet turite atsivežti savas pa-
lapines ir  lai kytis stovyklos taisyklių. Neno rin tiems miegoti pa-
lapinėse pranešame, kad Ludington miestelyje (netoli Ra ko sto-
vyklos) yra gražių  viešbučių.

Stovyklos adresas: 1918 E Hawley Road Custer, MI 49405;
tel. informacijai 231-757-2572

Daugiau informacijos rasite  stovyklos tinklalapyje: www.ra-
kas. org

Lauksime visų!
v.s. fil. Aušra Jasaitytė Petry,

stovyklos direktorė

Liepos 15 d. 5 val. r. 7 skautai (iš kairės): Petras Remeikis, Andrius Rasutis, Kęstas Jodwalis, Julius Lie-
tuvninkas, Linas Kelečius, Donatas Ramanauskas ir Vytenis Lietuvninkas susirinko Pasaulio lietuvių cent-
re Lemonte, iš kur pradėjo kelionę dviračiais į vasaros stovyklą, kuri įsikūrusi Rako miškuose. Ši gru-
pelė dviratininkų  pasivadino ,,Pilki vilkai”. Pradėję savo ilgą kelionę pirmą dieną jie įveikė daugiau nei
200 mylių (nuvažiavo iki New Buffalo miestelio, MI). Ten prie gražaus keliautojų būrio prisijungė ir  kiti
dviratininkai.  

Aušros Jasaitytės Petry nuotr.

Į RAKą – DVIRAčIAIS

Išeivijos studentams – Lietuvos valstybės parama

Išeivijos lietuviams, jų vaikams, vai-
kaičiams, provaikaičiams ar lietu-
vių kilmės užsieniečių vaikams su-

teikiama galimybė pasinaudoti valsty-
bės parama studijoms Lietuvos eduko-
logijos universitete (LEU). Teisę gauti
paramą turi priimtieji į pirmosios ir
antrosios pakopų studijas.

Išeiviai ir užsienio lietuviai pre-
tenduoti gali į dviejų rūšių paramą: sti-
pendiją ir socialinę išmoką. Stipendijos
skiriamos vienam studijų semestrui
ir išmokamos kas mėnesį iki to se-
mestro pabaigos. Stipendijos dydis – 3
BSI (šiuo metu 390 Lt) per mėnesį. So-
cialinė išmoka (vienkartinė išmoka)
skiriama atsižvelgus į pretenduojančio
gauti paramą asmens socialinę padėtį
(nuo 700 Lt iki 1100 Lt). Parama neski-
riama studentams, studijuojantiems
tų šalių, iš kurių jie atvyko, kalbas.

Studentas, norintis gauti paramą,
privalo užsiregistruoti Valstybinio stu-
dijų fondo interneto tinklalapyje ir
elektroniniu būdu užpildyti nustatytos
formos paraišką.

LEU, vienintelio profiliuoto uni-
versiteto Lietuvoje, vienas iš tikslų yra
ugdyti mokslui, švietimui ir kultūrai
imlią, išsilavinusią ir išprususią vi-
suomenę, gebančią efektyviai naudotis
mokslo pasiekimais ir konkuruoti aukš-
to lygio technologijų ir švietimo, kul-
tūros ir edukacinių paslaugų srityje, ug-
dyti jaunimo dorą, patriotizmą ir pi-
lietiškumą, toleranciją ir solidarumą
pasauliui.

Universitete veikia 7 fakultetai:

Filologijos fakultetas, Gamtos, mate-
matikos ir technologijų fakultetas, Is-
torijos fakultetas, Lituanistikos fakul-
tetas, Socialinės edukacijos fakultetas,
Sporto ir sveikatos fakultetas, Ugdymo
mokslų fakultetas. Juose studentai gali
pasirinkti iš 39 bakalauro (pirmosios
pakopos) studijų programų ir 29 ma-
gistrantūros (antrosios pakopos) studijų
programų. Šiais metais patvirtintos ir
4 naujos bakalauro studijų programos:
Lietuvių filologijos ir istorijos peda-
gogika, Istorijos ir etikos pedagogika,
Katalikų tikybos ir istorijos pedagogi-
ka, Interneto ir medijų technologijos.
Studentai, pasirinkę naujas studijų
programas (išskyrus Interneto ir me-
dijų technologijas), per tą patį studijų
laiką įgis du kvalifikacinius laipsnius.

Lietuvoje vidurinį išsilavinimą
įgijusiems išeivijos ir lietuvių kilmės
užsieniečių vaikams, vaikaičiams, pro-
vaikaičiams, kurie ne mažiau kaip tre-

jus metus yra gyvenę užsienyje, o at-
vykę į Lietuvos Respubliką pradėjo
mokytis ne ankstesnėje kaip aštuntoje
klasėje, 2014 metais pagal geriausiai vi-
durinio ugdymo programą baigusiųjų
eilės sudarymo tvarkos principus prie
paskaičiuoto konkursinio balo pride-
dama papildomų balų Švietimo ir moks-
lo Ministro nustatyta tvarka. Šie as-
menys dalyvauja bendrajame priėmime
į valstybės finansuojamas ir nefinan-
suojamas studijų vietas (su studijų sti-
pendija ar be jos).      

Siekiant sudaryti palankias stoji-
mo į valstybės finansuojamas vietas są-
lygas išeiviams ir lietuvių kilmės už-
sieniečiams, kurie išsilavinimą užsie-
nio institucijose liudijančius doku-
mentus gauna jau pasibaigus bendra-
jam priėmimui į Lietuvos aukštąsias
mokyklas, LAMA BPO organizuoja pa-
pildomą priėmimą (rugpjūčio mėn.
antroje pusėje) į tas studijų progra-

mas, kur dar yra likusių laisvų vietų.
Visi LEU studentai turi galimybę

gyventi universiteto bendrabučiuose
Vilniaus miesto centre, šalia universi-
teto. Laisvu nuo paskaitų metu stu-
dentai gali dainuoti, šokti, vaidinti
LEU meno kolektyvuose, užsiiminėti
įvairiomis sporto šakomis ir atstovau-
ti universiteto komandoms, dalyvauti
universiteto mokslo ir meno draugijų
veikloje. Daugiau informacijos apie
studijų programas ir studijas LEU: el.
p. stojimas@leu.lt, tinklalapis
www.leu.lt/priemimas.

Iš užsienio atvykę studijuoti lietu-
vaičiai kviečiami prisijungti prie Už-
sienio lietuvių studentų klubo ir daly-
vauti jo veikloje. Vilniaus lietuvių
namų Užsienio lietuvių Švietimo sky-
rius vykdo užsienio lietuvių kilmės
studentams skirtus edukacinius pro-
jektus, organizuoja renginius ir teikia
įvairiapusę informaciją. Skyrius įkūręs
Užsienio lietuvių studentų klubą. In-
formacija teikiama el. paštu: cent-
ras@lnamai lt.

Išeivija yra laikomi Lietuvos Res-
publikos piliečiai, ne mažiau kaip tre-
jus metus gyvenantys užsienyje, arba
užsienio valstybių piliečiai, netekę Lie-
tuvos Respublikos pilietybės. Lietuvių
kilmės užsieniečiu yra laikomas už-
sienietis, kurio bent vienas iš tėvų ar se-
nelių yra ar buvo lietuvis ir kuris pri-
pažįsta save lietuviu. Daugiau infor-
macijos apie paramos suteikimo sąly-
gas ir tvarką Valstybinio studijų fondo
tinklalapyje www.vsf.lt.  LEU info
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Praėjusią savaitę teko dalyvauti
prasmingoje vakaronėje – lie-
pos 17-ąją Vilniaus paveikslų ga-

lerijoje iš kil mingai pristatyta Mari-
jos Remienės sudaryta rašytojo, moks-
lininko ir pe dagogo kunigo Kęstučio
Trimako knyga Mano pasaulėjautos ke-
lionė. 

Į Vilniaus paveikslų galeriją su si-
rinkusiems svečiams plačiai papa sako-
ta apie išskirtinę prieš metus Anapilin
iškeliavusio kunigo, psicho logo, inte-
lektualo K. Trimako asme nybę. 

Draugo fondo pirmininkės leidė jų
tarybos narės M. Re mienės organi-
zuota vakaronė iš ties buvo šauni. Apie
kunigą K. Tri maką šiltai pasa kojo
Šiaurės Ame rikos atei tininkų tarybos
pirminin kas To mas Girnius, teisinin-
kas, ateitinin kas Vygantas Malinaus-
kas, ku ni gai Gediminas Kijauskas,
Evaldas Vi tulskis, aktorius Egidijus
Stanci kas, klierikas ateitininkas Vin-
centas Liz denis, istorijos mokslų dak-
tarė Aldo na Vasiliauskienė. Įdomiai
kuni gą K. Trimaką prisiminė buvęs
Lie tuvos ateitininkų federacijos pirmi -
ninkas Liutauras Serapinas. 

Beveik dvi valandas užtrukusiai
vakaronei vadovavo rašytoja, laik raš-
 čio „Draugas” šeštadieninio kultūros

priedo redaktorė Renata Šerelytė. Sve-
čiai turėjo progos išgirsti pianisto
Aido Puodžiuko ir smuikininko Lino
Valucko atliekamų kūrinių.

Tarp susirinkusiųjų į vakaronę
mačiau rašytoją Eugenijų Ignatavi-

Kunigo Kęstučio Trimako atminimui

„Draugas” ieško geradarių
Labai svarbu, kad lietuviška, ka talikiška spauda pasiektų kuo daugiau

skai tytojų  ne tik Amerikoje ar  Kana doje, bet ir Lietuvoje. 
Daugelį metų ,,Draugas” ne mo kamai siunčiamas toms įstai goms ir

pavieniams asmenims Lie tuvoje bei Amerikoje, kurie rodo ypa tingą dė me  sį
religiniams bei kultūriniams klau simams.

Siekdami sumažinti ,,Draugo” iš laidas, ieškome geradarių, kurie ga lėtų
užsakyti ,,Draugą” šiems asme nims ar įstaigoms:

Vyskupui Rimantui Norvilai (Marijampolė);
Kardinolui Audriui Juozui Bač kiui (Vilnius);
Vyskupui Jonui Ivanaus kui (Kai šiadorys);
Vyskupui Lionginui Virbalui, SJ (Panevėžys);
Arkivysku pui Sigitui Tamkevi čiui (Kaunas).

Taip pat – Vilniaus universiteto mokslinei bibliotekai; Lietuvos gy ven to-
jų genocido tyrimo centrui; Lie tuvių literatūros ir tautosakos mokslinei bib-
lio tekai; Lietuvos Res pub likos nuolatinei atstovybei prie JT (New York); Ma -
rijos Nekaltojo Prasi dėjimo seserų vienuolyno bibliotekai (Putnam, CT),
Kongreso bibliotekai (Washington, DC).

Skaitytojai, kurie norėtų ir galė tų užsakyti laikraštį šiems asme nims arba
įstaigoms,  gali kreiptis į ,,Drau go” administraciją tel. 773-585-9500.  Bū sime
dė kingi už jūsų supratimą ir dosnumą.  Nauja knyga padovanota ir vakaronėje dalyvavusiam Azerbaidžano konsului Lietuvo-

je Vugarui Ibrachimovui.

 čių, publicistę Aldoną
Žemaitytę, „Vorutos”
redaktorių Juozą Ver-
cin ke vičių, istoriką
Stanislovą Bucha vec-
 ką, profesorę, habili-
tuotą mokslų daktarę
Oną Voverienę, žurna-
listę, redaktorę, leidėją
Audronę Viktoriją
Škiu daitę... 

Įdomu tai, kad
tarp svečių, pagerbu-
sių kunigo atminimą,
buvo ir Azer baidžano
ambasados Lietuvoje
konsu las Vugaras Ib-
rachimovas. Azer bai-
 džano ambasados kon-
sului V. Ibra chimovui
padovanota knyga
„Ma no pasaulėjautos

kelionė” su valstybinės Jono Basana-
vičiaus premijos laurea tės, mecenatės,
visuomenininkės gerb. M. Remienės
autografu, foto gra fai skubėjo įamžin-
ti besišnekučiuojančius M. Remienę ir
V. Ibrachimo vą.  

Iš kairės: Renata Šerelytė, Marija Remiene, kun. Gediminas Kijauskas 
G. Visocko nuotraukos

Vakaronės dalyviai pirmą kartą paėmė į rankas ką tik išleistą K. Trimako knygą ,,Mano pa-
saulėjautos kelionė”

Kodėl Azerbaidžano diplomatai
susidomėjo šiuo renginiu? Jokios pa-
slapties nėra – JAV lietuvių laik raštis
„Draugas” praėjusiais metais buvo pa-
skelbęs straipsnių apie Azer baidžaną. 

Be kita ko, veikalo apie Kęstutį Tri-
maką sudarytoja M. Remienė įžan  ginia-
me žodyje rašo: „Ši kunigo Kęstučio Tri-
mako knyga, kurią mieli skaitytojai per-
skaitys Lietuvoje bei išeivijoje – jau pa-
skutinė ir neužbaigta. Tai tik dalis to,
ką autorius buvo sumanęs parašyti, bet
klastinga liga jį pakirto 2013 m. liepos
19 d., net neįpusėjus knygos. Šis leidi-
nys sudėtas iš dviejų dar neskelbtų
knygų. Pir miau sia skaitytojas suras pa-
skuti nią ją, kurią kunigas K. Trimakas
nu sprendė rašyti 2012 m. kovo vidury-
je jau sunkiai sirgdamas.

Natūraliai prie jos prisišlieja an -
troji – karo pabėgėlių stovykloje po ka-

rinėje Vokietijoje ir JAV parašyti jau-
nuolio dienoraščiai – kelios rank rašti-
nės užrašų knygutės, surastos po kun.
K. Trimako mirties, tvarkant jo rank-
raštyną. Tai unikalūs jaunuolio teks-
tai – svarstymų, meditacijų ir maldų
junginys, kuriuos jis skiria Dievo Mo-
tinai Marijai.

Paskutinėje knygos dalyje skel-
 bia mi atsiminimai apie autorių – su
juo bendravusių, dirbusių asmenybių
įžvalgos, kuriose kaip veidrodyje at si-
spindi šviesaus atminimo kun. K. Tri-
mako gyvenimas, jo kūryba, atlikti
darbai – šakotas bei įvairiapusis gy ve-
nimas išeivijoje ir Lietuvoje”.

Skyriuje „Kitų upių pašauktas” ra-
šytoja R. Šerelytė rašo:

„Kunigas Kęstutis Trimakas – iš-
skirtinis žmogus, kurio dvasioje har-
moningai jungėsi ir veiklus pilie tinis
pradas, ir mąstytojo bruožai, ir nuo-
širdus menininko smalsumas. Gal ne
veltui jo nueitas gyvenimo ke lias toks
turtingas ir įvairialypis – kun. K. Tri-
makas atsiskleidė ir kaip Šiaurės Ame-
rikos ateitininkų dvasios vadas bei il-
gametis ‘Ateities’ redaktorius ir aktyvus
bendradarbis, kaip psichologijos moks-
lų daktaras ir šių mokslų praktikas, te-
ologijos dės  tytojas ir pedagogas, jauni-
mo švietėjas, savitas poetas ir daili-
ninkas (...). Pagaliau netgi politika, toji
daž no keikiama sritis, nebuvo kun.
Kęs tučiui svetima. Jis aktyviai domė-
josi ir Lietuvos, ir JAV politiniais įvy-
 kiais, ypač susijusiais su žmogaus gy-
 vybės, saugumo temomis, jam itin rū-
pėjo apsaugoti tuos, kurie vadinami ma-
žiausiasiais – vaikus ir senu kus. Viena
iš kovos priemonių jam vėlgi buvo
spausdintas žodis (parašė šia tema ne-
mažai straipsnių), o kita – malda.”

Beje, tai jau antrasis sykis, kai tu-
 rėjau garbės dalyvauti iš Amerikos at-
vykusios M. Remienės vakaronėje.
Pirmą sykį tai nutiko 2013-ųjų liepos 2-
ąją, kai toje pačioje Vilniaus paveiks-
lų galerijos salėje gausiai susirinkę
kultūrininkai, politikai, žurnalistai, vi-
suomenės veikėjai, rašytojai turėjo
progos susipažinti su M. Remienės so-
lidžiu, išliekamąją, pažintinę vertę
turinčiu veikalu „Mūsų likimai Ame-
 rikoje: asmenybių portretai”.

Programą paįvairino smuikininkas Linas Valuckas ir pianis-
tas Aidas Puodžiukas.
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Parengė Vitalius Zaikauskas

LIETUVA  IR PASAULIS

ES privalo sustabdyti „mistralizacijos” politiką 
Briuselis (ELTA) – Europos Są-

jungoje (ES) vis garsiau girdisi ragi-
nimai skelbti Rusijai ginklų embargą.
„Ginklų tiekimą Rusijai sunku patei-
sinti”, – prieš Bendrijos užsienio rei-
kalų ministrų susitikimą sakė Švedi-
jos diplomatijos vadovas Carl Bildt.

Lietuvos užsienio reikalų minist-
ras Linas Linkevičius pavadino tra-
gediją „lūžio tašku”. „Mes jau kalbame
ne tik apie atakas ir ginklų gabenimą
per sieną, bet apie teroristinį išpuolį”,
– sakė jis ir pareikalavo separatistus
Luhansko ir Donecko respublikose va-
dinti teroristais, o ne separatistais.

Keli ministrai pasisakė už ES
ginklų embargą Rusijai. Būtina, kad
ES nuspręstų netiekti Rusijai ginklų,
nes mes matome, kad šie ginklai toliau
perduodami separatistams, kalbėjo
Austrijos diplomatijos vadovas Se-
bastian Kurz. Ankstesniuose susiti-
kimuose ministrams nepavyko susi-
tarti dėl ginklų embargo. Toks žingsnis
būtų keblus Prancūzijai, kuri yra su-

dariusi su Maskva milijardinės vertės
sandorį.

ES šalių vadovai praėjusią savai-
tę dar prieš lėktuvo tragediją nu-
sprendė sugriežtinti sankcijas Rusijai.
Sankcionuojamųjų sąrašas bus išplės -
tas bendrovėms ir organizacijoms, ku-
rios kelia grėsmę Ukrainos suverenu-
mui ir teritoriniam integralumui ar fi-
nansiškai remia separatistus. Sąra-
šas turi būti baigtas ruošti iki mėnesio
pabaigos. 

Tuo tarpu, nepaisydama kritikos,
Prancūzija parduos Rusijai karo laivą.
Vienas iš dviejų ,,Mistral” tipo desan-
tinių laivų beveik baigtas statyti ir spa-
lį bus perduotas Maskvai, pirmadienio
vakarą pareiškė prezidentas Francois
Hollande.

Prancūzų diplomatai aiškino, kad
projekto sustabdymas Prancūzijai pa-
kenktų labiau nei Rusijai – Paryžiui
grėstų finansinės nuobaudos. Ar Ru-
sija sulauks ir antrojo laivo, esą pri-
klausys nuo jos elgesio.

ES vis garsiau pasisako ginklų embargą 

New Yorkas (LT urm.lt) – Jungti-
nių Tautų Saugumo Taryba liepos 21 d.
vienbalsiai priėmė rezoliuciją, griežtai
smerkiančią Malaizijos oro linijų lėk-
tuvo numušimą virš Ukrainos terito-
rijos, ir pripažino Ukrainos pastangas
organizuoti tarptautinį įvykio tyrimą.

Rezoliucijoje taip pat reikalaujama,
kad katastrofos vietą ir jos apylinkes
kontroliuojančios ginkluotos grupės
nesiimtų jokių veiksmų, dėl kurių kil-
tų grėsmė įrodymų išsaugojimui, ir
nedelsiant suteiktų prieigą įgaliotoms
tyrimą vykdančioms institucijoms, Eu-
ropos saugumo ir bendradarbiavimo or-
ganizacijos (ESBO) specialiajai tyri-

mo misijai ir Tarptautinei civilinės
aviacijos organizacijai.

Lietuva tapo viena rezoliucijos
bendraautorių ir balsavimo paaiški-
nime išreiškė susirūpinimą dėl to, kad
užsienio šalių kontroliuojamos gink-
luotos grupuotės riboja Ukrainos ir
tarptautinių ekspertų bei ESBO stebė-
tojų galimybę patekti į katastrofos vie-
tą ir vykdomas nepateisinamas įrody-
mų naikinimas. Lietuva taip pat pažy-
mėjo, kad atsakomybė už lėktuvo nu-
mušimą tenka tiems, kas į Ukrainos Ry-
tus siunčia kovotojus, ginklus ir sun-
kiąją karinę techniką. Tai yra gink-
luotos agresijos prieš Ukrainą dalis.

JT pasmerkė Malaizijos lėktuvo numušimą

Kijevas (ELTA) – Ukraina, siek-
dama sureguliuoti kruviną konfliktą ša-
lies rytuose, skelbia dalinę gyventojų
mobilizaciją. Parlamentas Kijeve liepos
22 d. patvirtino atitinkamą Prezidento
Petro Porošenkos dekretą. Tokio žings-
nio būtinybė grindžiama „teroristinių
veiksmų Rytų Ukrainoje išplitimu”,
dėl kurių žūva civiliai ir kareiviai. Da-

linė mobilizacija reiškia, kad į armiją
masiškai šaukiami karinei tarnybai
tinkamo amžiaus vyrai ir rezervistai. 

Su papildomomis pajėgomis ir
technika P. Porošenka nori dar griež-
čiau smogti prorusiškiems separatis-
tams Rytų Ukrainoje. Tai esą būtina Uk-
rainos nepriklausomybei išsaugoti. 

Ukraina skelbia dalinę gyventojų mobilizaciją

Vilnius (technologijos. lt) – Vil-
niaus universiteto (VU) palydovas „Li-
tuanicaSAT-1” netrukus baigs savo mi-
siją. Jis turėtų sudegti atmosferoje po
savaitės – liepos 24–28 dienomis. Kauno
technologijos universiteto palydovas
sudegė gegužę.

Pasak vieno iš VU palydovo kūri-
mo iniciatorių Lauryno Mačiulio, mi-
sijos metu buvo patikrinti tam tikri
technologiniai sprendimai, kurie pa-
teisino išsikeltus lūkesčius.

„Vienas iš pagrindinių buvo radi-
jo retransliatorius, pagamintas čia,
Lietuvoje. (…) Taip pat galiu pasigirti,
kad „LituanicaSAT-1” yra pirmasis to-
kios klasės palydovų, kuris sėkmingai
išbandė dažninės moduliacijos balso
retransliatorių kosmose”, – sakė moks-

lininkas.
Misijos metu padary-

tos ir pirmosios lietuviš-
kos nuotraukos iš kosmoso,
jas planuojama netrukus
paviešinti. Sėkmingai kos-
mose išbandyti ir kiti Lie-
tuvoje sukurti palydovo
komponentai, tokie kaip

saulės elementai, skrydžio kompiuteris
ir jo programinė įranga, palydovo kor-
pusas ir antenos.

Palydovo kūrėjas pabrėžė, kad įro-
dytas gebėjimas sukurti kosminę la-
boratoriją Lietuvoje, kuri atvers duris
tolesniems moksliniams eksperimen-
tams kosmose.

„Mūsų eksperimentinė laboratorija
jau veikia, tad, manau, kitą kartą moks-
lininkai nebijos dėti savo brangių moks-
linių įrenginių, o verslininkai – inves-
tuoti į palydovą”, – tvirtino L. Mačiulis.

Jis užsiminė ir apie antrojo paly-
dovo, kuris jau kuriamas Vilniaus uni-
versitete, misiją. Šio palydovo tikslas –
atlikti tarptautinę mokslinę misiją, pa-
naudojant palydovus tinkle realaus lai-
ko termosferos tyrimams.

Vilnius (BNS) – Lietuvos prezi-
dentė Dalia Grybauskaitė pareiškė,
kad Europos Sąjunga (ES) privalo keis-
ti savo poziciją Rusijos atžvilgiu, ir per-
spėjo, kad delsimas imtis griežtų prie-
monių gali tik paskatinti agresiją.

„Kol kas matome europinės poli-
tikos ‘mistralizaciją’, (...) kada vertybės
ir saugumas paminamas vardan pel-
no”, – sakė Prezidentė, turėdama min-
tyje dviejų Prancūzijos karo laivų
„Mistral” pardavimą Rusijai už dau-
giau nei milijardą eurų.

„Jeigu Europos valstybės ir to-
liau elgsis taip neryžtingai, kaip elgė-
si iki šiol, tuomet tai galima įvardyti
kaip tiesioginį pakvietimą agresoriui
būti dar agresyvesniam ir eiti toliau.
Kaip praėjusio amžiaus trisdešimtai-
siais metais nebuvo sustabdytas na-

cizmas, taip dabar mes matome agre-
syvų „didžiarusišką” šovinizmą, kurio
rezultatai – ataka prieš civilius lėktu-
vus”, – sakė Prezidentė.

Prezidentės interviu paskelbtas
prieš prasidedant ES užsienio reikalų
ministrų susitikimui, kuriame keti-
nama tartis, ar Rusijai taikyti naujas
sankcijas dėl paramos prorusiškiems
separatistams, kuriuos Ukraina ir Va-
karai kaltina numušus keleivinį lėk-
tuvą.

D. Grybauskaitė situaciją Ukrai-
noje liepos 22 d. Lenkijoje aptarė su re-
giono šalių prezidentais – Varšuvoje
vyko Baltijos ir Višegrado (Lenkija, Če-
kija, Slovakija ir Vengrija) šalių bei
Bulgarijos ir Rumunijos prezidentų su-
sitikimas.

Palydovas baigia misiją 

Vilnius (ELTA) – Vyriausybė pa-
tvirtino naujos sudėties Lietuvos na-
cionalinių kultūros ir meno premijų
komisiją – jai trejus metus vadovaus fi-
losofas, buvęs europarlamentaras Leo-
nidas Donskis.

11 narių komisijoje taip pat dirbs
kompozitorius ir dirigentas Vaclovas
Augustinas, teatro ir kino aktorius
Juozas Budraitis, literatūrologė Vik-

torija Daujotytė-Pakerienė, dirigen-
tas Juozas Domarkas, architektė ur-
banistė Jūratė Jurevičienė, režisie-
rius Oskaras Koršunovas, literatūro-
logas Mindaugas Kvietkauskas, skulp-
torius ir filmų kūrėjas Deimantas Vir-
gilijus Narkevičius, skulptorius Arū-
nas Sakalauskas bei fotomenininkas
Stanislovas Žvirgždas.

Nacionalinių premijų komisijai vadovaus L. Donskis

Vilnius (ELTA) – Vilniaus miesto
savivaldybės taryba liepos 23 d. nu-
sprendė suteikti vardus dešimčiai be-
vardžių gatvių Naujosios Vilnios ir
Panerių seniūnijose.

Naujojoje Vilniuje iki tol pavadi-
nimo neturėjusios gatvės bus pava-
dintos Škotų, knygnešės Felicijos Bort-
kevičienės, pirmojo Lietuvos vidaus
reikalų ministro Vlado Stanišinsko,
pirmojo Lietuvos teisingumo ministro
Petro Leono, pirmojo nepriklausomos

Lietuvos finansų, susisiekimo bei pre-
kybos ir pramonės ministro Martyno
Yčo, žymaus politikos ir visuomenės
veikėjo, Lietuvos Vyriausybės ir Lie-
tuvos banko vadovo Juozo Tūbelio,
Nepriklausomybės akto signatarų Jono
Smilgevičiaus, Jokūbo Šerno ir Jono
Vailokaičio vardais.

Paneriuose esančiai bevardei gat-
vei bus suteiktas Skirpstų pavadini-
mas.

Sostinėje – naujos gatvės

Amsterdamas („Draugo” info) –
Pranešimai, kad iš sudužusio „Ma-
laysia Airlines” lėktuvo aukų vagia-
mos kreditinės kortelės, privertė Olan-
dijos bankus imtis „prevencinių prie-
monių” prieš galimas apgavystes, savo
pranešime spaudai nurodė Olandijos
bankų asociacija.

Dėl nederamo elgesio su aukų pa-
laikais ir tragedijos įrodymais, išsi-
barsčiusiais 40 kvadratinių kilometrų
plote, kilo tarptautinis pasipiktini-

mas. 
Apsišaukėliškos Donecko liaudies

respublikos ministras pirmininkas
Aleksandras Borodajus pripažino, kad
vietos gyventojai galėjo pasinaudoti
aukų kreditinėmis kortelėmis, nors
žurnalistai, buvę įvykio vietoje tvir-
tino, jog tai darė patys separatistai. 

Žuvusiųjų artimiesiems bus kom-
pensuota už bet kokį piktnaudžiavimą
svetimomis mokėjimo kortelėmis, nu-
rodė Olandijos bankų asociacija.

Nužmogėjimas: kas nutiko aukų kredito kortelėms?

ELTA nuotr.
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VERSLO N AUJIENOS

Bankai turės teikti 
žinias apie finansines operacijas

W. Schaeuble įspėja ECB dėl 
galimo kainų burbulo

Skaičiuoklė parodys, 
kur panaudojami mokesčiai 

Po JAV sankcijų pasaulyje krenta akcijos

Po iš Amsterdamo į Kuala Lumpur skridusio „Malaysia Airlines” orlaivio
sudužimo Ukrainos rytuose smunka daugelio Azijos rinkų akcijų in-
deksai.  Japonijos pagrindinio indekso „Nikkei 225” lygis sumenko dau-

giau kaip 1 proc., Honkongo „Hang Seng” indeksas, atsidarius rinkoms, kri-
to 0,8 proc., tuo tarpu bendrojo Šanchajaus akcijų indekso vertė kilstelėjo 0,4
proc.

Oro linijų bendrovės „Malaysia Airlines” akcijų vertė jau nukrito dau-
giau kaip 11 proc. Šiais metais vežėją ištiko dvi stambaus masto katastrofos.

Jungtinių Valstijų akcijų indeksai taip pat smuko po lėktuvo sudužimo
ir naujienų iš Gazos ruožo – investuotojai parduoda turimas akcijas ir ima-
si supirkinėti saugesnius aktyvus – auksą ar JAV valstybines obligacijas. „Dow
Jones Industrial Average” indeksas užsidarius rinkoms sumenko 0,94 proc.,
S&P 500 – 1,18 proc., o technologijų bendrovių akcijomis prekiaujantis Nas-
daq – 1,41 proc.

Rusijos rinkose vertybinių popierių kaina smuko dėl JAV pradėtų taikyti
naujų sankcijų prieš šalies įmones, jas taip pat paveikė ir nukritęs „Malay-
sia Airlines” orlaivis. MMBV indeksas krito 1,6 proc., RTS indeksas – 2,37 proc.

Šalies finansų rinkų ekspertai mano, kad Rusijos įmonių vertybinių po-
pierių kaina ir toliau turėtų  kristi.                                                                  ELTA

Valiutų santykis (2014 metų liepos 23 d.) 
1 USD (JAV doleris) – 2,55 LTL 
1 EUR (euras) – 3,45 LTL
1 AUD (Australijos doleris) – 2,40 LTL
1 CAD (Kanados doleris) – 2,38 LTL 
1 GBP (Didžiosios Britanijos svaras sterlingų – 4,36 LTL 
1 NZD (Naujosios Zelandijos doleris) – 2,22 LTL

Parengė Vitalius Zaikauskas 

Vokietijos finansų ministras
Wolfgang Schaeuble įspėjo Eu-
ropos centrinio banko (ECB)

pareigūnus: švelni monetarinė poli-
tika gali sukelti aktyvų kainų bur-
bulų formavimąsi. 

„Negalime apsaugos nuo burbu-
lų susidarymo palikti tik vyriausybių
priežiūrai, – pareiškė pareigūnas
verslo dienraščiui ‘Handelsblatt’. –
Centriniai bankai taip pat turi ati-
džiai stebėti šį faktorių svarstydami
tolesnę savo finansų politiką”.

Duodamas bendrą interviu su
Prancūzijos finansų ministrų Michel
Sapin, W. Schaeuble nurodė, kad „kai
kuriose nekilnojamojo turto rinkos dalyse pastebimas kainų burbulų forma-
vimasis”. Panašių įspėjimų jis jau buvo pateikęs ir anksčiau.

Tiesa, liepos 21 dieną pasirodžiusiame interviu Vokietijos ministras atmeta
prancūzų pasiūlymą devalvuoti eurą. „Nemanau, kad politinės diskusijos apie
euro keitimo kursą, kurį nustato rinkos, yra būtinos”, – teigia jis ir priduria,
kad vyriausybės įsikišimas „niekada nepadėjo pasiekti gerų rezultatų”. 

ELTA

Lietuvoje veikiantys komerciniai bankai ir kitos finansų institucijos pri-
valės teikti kriminalinei žvalgybai informaciją apie gyventojų ir įmo-
nių finansines operacijas.

Vyriausybė pritarė tai numatančiam nutarimo projektui, kurį parengė
Vidaus reikalų ministerija.

Pasak premjero Algirdo Butkevičiaus, tokiais veiksmais siekiama užkirsti
kelią ekonominiams ir finansiniams nusikaltimams.

„Tai yra ekonominių pažeidimų prevencijai skirtas nutarimas, kuriuo kri-
minalinės žvalgybos tyrėjams būtų realiu laiku suteikta informacija apie as-
mens vykdomas finansines operacijas. Tai padėtų operatyviai sureaguoti į da-
romą ekonominį pažeidimą ar nusikaltimą ir tam užkirsti kelią”, – sakė Al-
girdas Butkevičius.

Anot Vidaus reikalų ministerijos, tokios informacijos teikimo galimybė
yra numatyta Kriminalinės žvalgybos įstatyme, tačiau gyventojų ir įmonių
finansinių operacijų kontrolės ir fiksavimo tvarkos iki šiol nebuvo.

Tikimasi, kad naujoji tvarka leis efektyviau vykdyti pinigų plovimo ir te-
roristų finansavimo prevenciją, neteisėtai įsigyto turto paiešką, organizuo-
tų nusikalstamų grupuočių finansinių išteklių kontrolę.                         

BNS

Atšaukiami lėktuvų skrydžiai į Izraelį

Liepos 22 d. JAV federalinė aviacijos administracija (FAA) informavo JAV
avialinijų bendroves, jog joms draudžiama 24 valandų laikotarpiu vyk-
dyti skrydžius į Tel Avivą. JAV avialinijos ,,Delta”, ,,United” ir ,,US Air-

ways” patvirtino atšaukusios skrydžius.
,,Delta” pranešė, kad antradienį Izraelio policijai patvirtinus, kad šalia

oro uosto nusileido raketa,  skrydis iš New Yorko į Tel Avivą buvo nukreip-
tas į Paryžių.

Liepos 23 d. Lenkijos oro linijų bendrovė LOT taip pat pranešė dėl keleivių
saugumo iki pirmadienio atšaukianti skrydžius iš Varšuvos į Izraelį. 

Avialinijos paslaugas sustabdė praėjus mažiau nei savaitei po Izraelio
karinės sausumos operacijos pradžios Gazoje ir aviacijos bendrovėms pa-
saulyje peržiūrint savo skrydžių maršrutus virš konflikto teritorijų. Atsar-
gumo priemonių imtasi po liepos 17 dieną Rytų Ukrainoje įvykusios Malai-
zijos keleivinio lėktuvo katastrofos.

ELTA

„Apple” skirta 400 mln. JAV dolerių bauda

JAV technologijų milžinė „Apple” sutiko sumokėti 400 mln. JAV dolerių
baudą, kad būtų nutraukta byla dėl kaltinimų galimu nelegaliu ben-
dradarbiavimu su leidyklomis nustatant elektroninių knygų kainas.

Kompensaciją „Apple” tektų sumokėti, teismui atmetus apeliaciją dėl 2013
metais pateikto nuosprendžio, kuriuo patvirtinama bendrovės kaltė pažeidus
antimonopolinius įstatymus, reguliuojančius kainų nustatymą. Teisėjų ma-
nymu, „Apple” bendradarbiavo su penkiomis leidyklomis dirbtinai keldama
el. knygų kainas. Pati bendrovė savo kaltę ar vykdytus nelegalius veiksmus
neigia.

„Nedarėme nieko blogo, todėl tikime, kad teisingas faktų vertinimas tai
parodys”, – sakė ,,Apple” spaudos atstovė Kristin Huguet.

Jeigu ,,Apple” skirtą baudą teismas patvirtins, visi 400 mln. JAV dolerių
bus skirti žalos dėl pakeltų kainų patyrusiems pirkėjams, dar 20 mln. JAV do-
lerių bendrovei sieks teisinės išlaidos.

Leidyklos, kaltinamos bendradarbiavusios su ,,Apple” – ,,Hachette Book
Group”, ,,HarperCollins Publishers”, ,,Penguin Group (USA) Inc”, ,,Macmillan”
bei ,,Simon & Schuster Inc” – pagal iškeltą atskirą bylą jau sumokėjo 166 mln.
JAV dolerių.   ELTA

Kiekvienas iš mūsų kasdien mokame mokesčius, tačiau retas galėtų pa-
sakyti, kiek mokesčių sumoka per mėnesį ar per metus. Lietuvos lais-
vosios rinkos institutas (LLRI) pristato naują skaičiuoklę, kuri parodys

žmogui ne tik, kiek mokesčių jis sumoka, bet ir atskleis, kaip panaudojami jo
sumokėti pinigai. Ją rasite www.mokumokescius.lt.

„Iniciatyva ‘Moku mokesčius’ siekiame supažindinti Lietuvos gyventojus,
kiek ir kokių mokesčių jie sumoka, ir parodyti, kur jie panaudojami. Nors mo-
kame mokesčius, dažnai jų nemokame ta prasme, kad nežinome, kokie jie yra.
Juk darbdaviai perveda atlyginimą jau sumokėję visus mokesčius nuo atlygi-
nimo, pirkdami prekes parduotuvėse matome ir mokame kainą jau su pridėti-
nės vertės mokesčiu (PVM), pildamiesi degalus – ir su PVM, ir su akcizu. Ši skai-
čiuoklė paprastai ir aiškiai parodys visus sumokėtus mokesčius. Manome, kad
gauti rezultatai daugelį nustebins”, – naująją skaičiuoklę pristato LLRI vyres-
nioji ekspertė Kaetana Leontjeva.

Pavyzdžiui, minimalų atlyginimą uždirbantis žmogus nuo algos per metus
sumoka apie 5 600 litų mokesčių. Darbuotojo ir darbdavio įmokos „Sodrai” su-
daro 3 718 litų, privalomojo sveikatos draudimo įmokos – 1 080 litų, gyventojų
pajamų mokestis – 774 litus, įmoka į Garantinį fondą – 24 litus.

„Mokesčių nuo atlyginimo žmogus nemato, nes į žmogaus sąskaitą šie pi-
nigai niekad nepatenka – jo mokesčius į biudžetą perveda darbdavys. Svarbu
ir tai, kad dalis mokesčių vadinama darbdavio mokesčiais, nors ekonomine pras-
me tikrasis jų mokėtojas yra dirbantis žmogus. Lygiai taip pat ir apsipirkdami
parduotuvėje net nesuvokiame, kiek sumokame mokesčių, nes jie yra paslėp-
ti kainoje. Piktindamiesi aukštomis kainomis, iš tiesų piktinamės pernelyg aukš-
tais vartojimo mokesčiais”, – teigia ekspertė.

Skaičiuojama, kad jeigu žmogaus išlaidos paprastoms prekėms ir paslau-
goms per mėnesį sudaro 1 700 litų, per metus jis sumoka 3 540 litų PVM. Ben-
zino už 300 litų per mėnesį įsipilantis žmogus per metus sumoka 1 800 litų mo-
kesčių tik nuo degalų.

„Svarbu ne tik, kiek mokesčių žmogus sumoka, bet ir kur jo sumokėtos lė-
šos panaudojamos. Skaičiuoklėje, kurią rasite adresu www.mokumokescius.lt,
gausite savo asmeninį kasos kvitą už 2014-aisiais sumokėtus mokesčius. Suži-
nosite, kiek jūsų sumokėtų mokesčių šiemet skirta pensijoms, sveikatos apsaugai,
švietimui ir mokslui, policijai, krašto apsaugai, teismams ir kitoms biudžeto iš-
laidoms”, – vardina K. Leontjeva.

Internetinėje skaičiuoklėje įvedę savo atlyginimą ir išlaidas paprastoms, ak-
cizinėms ir lengvatinėms prekėms ir paslaugoms, vartotojai sužinos, kiek mo-
kesčių jie sumoka per mėnesį ir per metus. Įvedus šią informaciją, kiekvienas
vartotojas gaus asmeninį kasos kvitą už 2014 m. sumokėtus mokesčius.

LLRI, įgyvendindama švietėjišką iniciatyvą „Moku mokesčius”, siekia pa-
prastai ir patraukliai parodyti gyventojams, kiek ir kokių mokesčių jie sumo-
ka, bei supažindinti su valstybės išlaidomis.

Laisvosios rinkos institutas
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LAIMA APANAVIČIENĖ

Šiemet mano vasara skirta lituanistiniam švie-
timui. Dalyvavusi Šve dijoje vykusiame litua-
nistinių mokyklų mokytojų sąskrydyje ,,Drau -

gystės tiltas” (š. m. birželio 13–15 dienomis), skridau
į Lietuvą. Čia birželio 25–27 dienomis Druskinin kuo-
se, Valstybės ir savivaldybių tarnautojų mokymų
centre „Dainava”, vyko  Švietimo ir mokslo minis-
terijos (ŠMM)  surengtas užsienio šalių lituanistinių
mokyklų mokytojų seminaras. Kaip žinia, prieš
pusantrų me tų Švietimo ir mokslo ministerija per-
ėmė užsienyje esančių lietuviškų mokyklų nefor-
malaus ugdymo įstai gų veiklos koordinavimą, o
liepą su kako vieneri metai, kai ŠMM įsteig tas Už-
sienio lietuvių skyrius (vedėja Virginija Rinkevi-
čienė). Šio skyriaus trys pagrindinės kryptys – ug-
dymo turinio stiprinimas, pagalba mokytojams ir jų
kvalifikacijos tobulinimas. Reikia pasakyti, kad
skyriaus dirban tieji iš karto ėmėsi veiklos: analizavo
lietuviškų mokyklų situaciją, aiškino si, kokie žmo-
nės dirba po visą pa saulį išsimėčiusiose mokyklo-
se, su kokiomis problemomis dažniausiai susiduria
ir pamatę, kad viena iš pa grindinių problemų – mo-

kytojų kva l ifikacijos klausimas, nutarė surengti  jau
antrąjį šiais metais seminarą (gruodžio mėnesį
buvo organizuotas seminaras  į rytuose gyvenančius
ir ten emigravusius tautiečius) lituanistinių mo-
kyklų mokytojams.

Švietimo ir mokslo ministerijos žiniomis šiuo
metu pasaulyje veikia daugiau nei 160 neformalio-
jo ugdymo lituanistinių mokyklų, jose mokosi  per
6 000 mokinių. Be to, ŠMM koordi nuoja 10-ties už-
sienyje veikiančių lietuviškų formaliojo ugdymo mo-
 kyk lų veiklą. Šiose mokyklose moko si 1 600 mokinių.
Pastaraisiais metais įsikūrė naujos lituanistinės mo-
kyklos Jungtiniuose Arabų Emyratuose, Kazachs-
tane, Nyderlanduose, Vene sue loje ir Turkijoje, dvi
naujos mo kyklos šiais metais atidaromos ir JAV.

Seminaras Druskininkuose buvo skirtas ne-
formalių lituanistinių mo kyklų mokytojams, kurie
sukviečia mokinius kartą per savaitę ir ku riems la-
bai rūpi, kad užsienyje gyve nan tys vaikai ne tik ne-
pamirštų kalbos, bet ir išlaikytų tapatybę. Į Drus ki-
ninkus sugužėjo 54 mokytojai iš 17 šalių: 16 iš Jung-
tinės Karalystės, 14 iš JAV, 5 iš Airijos, po 2 iš Ka-
nados, Lenkijos, Australijos, Norvegijos, Šve dijos, po
vieną iš Argentinos, Egipto, Islandijos, Italijos, Lat-
vijos,  Suomijos, Šveicarijos, Prancūzijos, Urugva-
jaus.

Europoje ir Amerikoje šiuo metu yra nemažai
atvykusių kvalifikuotų mokytojų, tačiau yra ir ne-
mažai lituanistinių mokyklų, kuriose mokytojai ne-
turi net pedagoginio išsilavinimo. O ir kvalifikuo-
tiems mokytojams reikalinga pagalba. Gyvenimas
ne sto vi vietoje, mokytojas pats turi visą laiką mo-
kytis, stebėti naujoves, mo kėti jas perteikti moki-
niams. Tad Druskininkuose vykusiame semina re ir
buvo diskutuojama apie litua nistinio švietimo už-
sienio lietuviš kose mokyklose esmines kryptis, pe-
dagogų kompetencijos ir tautinio tapatumo ugdymą,
lietuvių kalbos išlai kymą daugiakalbėje aplinkoje,
mokymo metodus bei mokinių motyvacijos skati-

Seminare – mokytojai iš 17 pasaulio šalių

Lituanistinių mokyklų mokytojų seminaras Druskininkuo se. Laimos Apanavičienės nuotraukos

nimą. Dalyviai daug diskutavo, dalyvavo kūrybinė-
se dirbtuvėse.

Seminaruose taip pat dalyvavo Lietuvos moky-
tojai-praktikai, pa skai tas vedė universitetų dėstytojai.
Edukologijos universiteto Filosofijos katedros do-
centas dr. Liutaras Degė sys skaitė paskaitą „Tauti-
nis tapatumas Lietuvoje ir užsienyje”; Lietuvių kal-

bos instituto direktorė dr. Jolanta Zaborskaitė
kalbėjo apie tai ,,Kaip išlaikyti lietuvių kal-
bą daugiakalbėje aplinkoje”. Emocinga buvo
privataus darželio tinklo ,,Vaikystės sodas”
įkūrėjos dr. Austėjos Landsbergienės  pas-
kaita ,,Mokymo metodai dvikalbėje aplinko-
je. Mokinių motyvacijos skatinimas”, pas-
kaitininkė nemažai rėmėsi ir savo šeimos, ku-
rios trys vai kai augo užsienyje, pavyzdžiu. 

Seminaro dalyviai, pasidalinę į dvi gru-
pes, dalyvavo kūrybinėse dirbtuvėse. Vieną
grupę Karalienės Mor tos mokyklos pradinių
klasių mokytoja-metodininkė Jolanta Star-
kienė pakvietė į kūrybines dirbtuves ,,Inte -
gruota lietuvių kalbos ir etnokultū ros pa-
moka bei didaktiniai žaidimai”, su kita gru-
pe Ugdymo plėtotės centro Ugdymo turinio
skyriaus Kal bų ir meninio ugdymo poskyrio
vedėja dr. Zita Nauckūnaitė dalinosi idėjų
banku ,,Kokia gali būti pamoka?”  

Po kavos pertraukos Vilniaus Simono
Daukanto gimnazijos technologijų mokytoja
ekspertė vedė vie nai grupei tautodailės pa-
moką, kitai – Gitara Povilaitienė, Kauno lop-

šelio  darželio ,,Vaikystė” logopedė-specia lioji peda-
gogė ekspertė, pristatė žai dimų rinkinį 4–8 metų vai-
kams, Rasa Šavareikaitė, Ugdymo plėtotės centro Ug-
dymo turinio įgyvendinimo ir or ganizavimo vedėja,
kalbėjo apie ,,Mo kymo metodus dvikalbėje aplinko-
je”, o Vytauto Didžiojo gimnazijos istorijos mokyto-
ja ekspertė dalijosi patirtimi apie Lietuvos istorijos
mokymą. 

Birželio 27 d. Vytauto Didžiojo uni versiteto
Socialinių mokslų fakulteto Edukologijos ka-
tedros dėstytoja dr. Odeta Norkutė ir šio uni-

versiteto Profesinio rengimo studijų centro darbuo-
toja Vaida Butautė pristatė uni versiteto projektą ,,Li-
tuanistinis modelis”.

Kaip visada mokytojams, atvyku siems į semi-
narą, trūksta diskusijų. Šį kartą buvo bandoma šią
klaidą ištaisyti. Semina-
ro dalyviai buvo su skirs-
tyti į 4 grupes, kuriose
vyko gana karštos dis-
kusijos. Diskusijų mode-
ratoriais buvo L. Degėsys
ir L. Apa navičienė (1 gru-
pė), J. Zabors kaitė ir D.
Navickienė (2 grupė),
Rasa Šavareikaitė ir A.
Teišerskis (3 gru pė) bei
Zita Nauckūnaitė ir D.
Lyde kienė (4 grupė).
Buvo diskutuojama tau-
tinio tapatumo Lietuvoje
klausimais, kalbama
apie tai, kaip išlaikyti
kalbą dvikalbėje aplin-
koje, kokius pasirinkti
metodus, kaip skatinti
mo kinių motyvaciją ir ki-
tais aktualiais klausimais.

Grupelė apskritojo stalo diskusijos dalyvių (iš kairės):  JAV LB Švietimo tarybos pirmininkė
Daiva Navickienė, LR Užsienio reikalų ministerijos Užsienio lietuvių departamento dar-
buotoja Aušra Dubauskienė, PLB atstovė Lietuvoje Vida Bandis, Pasaulio Lietuvių Ben-
druomenės pirmininkė Danguolė Navickienė.

Į seminarą atvykę mokytojai iš Pietų Amerikos: Pablas Victoria Ko-
ruza (Argentina) ir Virna Vilimavičius (Urugvajus) mėgaujasi Drus-
kininkų apylinkės vaizdais.

Pasibaigus diskusijoms vyko bendras diskusijų ap-
tarimas ir seminaro užbaigimas. ŠMM kancle ris D.
Numgaudis ir ULS vedėja V. Rinkevičienė seminaro
dalyviams įteikė diplomus. 

Seminaro metu taip pat vyko apskritojo stalo dis-
kusija, kurioje dalyvavo ŠMM kancleris D. Num gau-
dis, ULS vedėja V. Rinkevičienė, Užsienio reikalų mi-
nisterijos Užsie nio lietuvių departamento darbuotoja
Aušra Dubauskienė, Pasaulio Lie tuvių Bendruome-
nės pirmininkė Dan guolė Navickienė, PLB atstovė
Lietuvoje Vida Bandis,  PLB Švietimo komisijos pir-
mininkė Laima Apana vičienė, JAV LB Švietimo ta-
rybos pirmininkė Daiva Navickienė, Airi jos LB pir-
mininkas Arūnas Teišers kis, Jungtinės Karalystės LB
Švie ti mo tarybos pirmininkė Daiva Lyde kienė, ŠMM
darbuotoja Daiva Žem gulienė. Diskusijos metu buvo
aptarta lituanistinio švietimo situacija ir kryptys, li-
tuanistinių mokyklų finan savimas, lituanistinių
mokyklų vai kų motyvacijos skatinimas, lietuvių
kalbos pasiekimų vertinimas. 

Šį kartą seminare dalyvavo gau sus būrys JAV li-
tuanistinių mokyklų atstovų. Mokytojai galėjo pa-
matyti skir tumus tarp Europoje ir JAV vei kiančių li-
tuanistinių  mokyklų. Nors skirtumų yra, tačiau pa-
bendravus su mokytojais aiškiai matosi, kad  mūsų
tikslai – vienodi. Mes susiduriame su panašiomis
problemomis, o pasita rus ir bendradarbiaujant gal pa-
vyks tas problemas lengviau išspręsti, o mo ky tojai
įgytas žinias tikrai galės pritaikyti ir savoje aplinkoje. 

Seminaro metu mokytojams bu vo suruošta gra-
ži kultūrinė programa – garlaiviu plaukėme į Liš-
kiavą, pa buvojome netoli Druskininkų esan čiame
Naujasodės kaime, kuriame tautodailininkas, medžio
drožėjas Antanas Česnulis yra įkūręs puikų medžio
skulptūrų muziejų, lankėmės M. K. Čiurlionio me-
morialiniame mu ziejuje. 

Dienos prabėgo greitai, tačiau įspūdžiai ilgai dar
liks mūsų širdyse. O svarbiausia, kad ŠMM ne tik pra-
deda suprasti tikruosius užsienyje įsikūrusių mo-
kyklų mokytojų rūpes čius ir vargus, ką pripažino ir
kancleris D. Numgaudis, bet ir stengiasi atrasti są-
lyčio taškus. „Norėjome, kad šių mokyklų atstovai su-
sipažintų, pasidalintų savo patirtimi. Juk kiekvie-
name krašte yra sava kultūra ir savi papročiai, eg-
zistuoja tam tik ros problemos, su kuriomis susiduria
mokytojai. Toks seminaras yra puiki proga jiems pa-
bendrauti ir įgyti patirties”, – sakė Užsienio lietuvių
skyriaus vedėja V. Rinkevičienė.
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1999 m. – Vil niaus marijonų vienuolyno vyresnysis.
V. Aliulis gerai žinomas ir kaip liturginės lite-

ratūros leidėjas. Jis pa ra šė pastoracinės teologijos va-
do vėlį, parengė Romos katalikų „Apeigyną” Lietuvos
vyskupijoms, Katalikų ka lendorių – žinyną. Jis re-
dagavo Ro mos mišiolo vertimą (8 t. 1982–1994 m.), Č.
Kavaliausko Naujojo Testa men to vertimą, bendra-
darbiavo žinia s k lai doje religinio švietimo, mora lės
ir kitais klausimais. Lietuvos televizijos žiūrovai, ra-
dijo klausytojai nuolat girdėjo jo balsą, jis komenta-
vo ir įvairias iškilmes iš Vatikano.

Už visų šių sausų faktų slypi il gas, labai turi-
ningas ir prasmingas gyvenimas. Kai į Marijampo-
lės pro katedrą, prilaikomas pagalbininkų ir pasi-
remdamas lazda įžengė Kunigas, visi susirinkusieji
atsistojo ir jautė, kad mato prieš save žmogų, kuris
jau tapęs vos ne legenda. Silpnas fiziš kai, bet labai
stiprus dvasiškai V. Aliulis kreipėsi į susirinku-
siuosius sakyda mas, kad tokia proga nori ne skaityti
pamokslą, o prisiminti savo gyveni mą. Ir pradėjo jis
sakydamas, kad už viską nori padėkoti Dievui ir jo
atsi prašyti.

Tvirtu ir taip gerai atpažįstamu balsu kunigas
pasakojo apie savo vai kystę, kai teko ganyti
karves ir avis, apie savo tėvus, apie susižavė-

 jimą ku nigo seleziečio Jono Bosko veikla, apie moks-
lo metus Marijampolės ma rijonų gimnazijoje, čia dir-
busius iškilius mokytojus, kurių pavardes iki šiol pui-
kiai prisimena. Pasukti marijonų vienuolio keliu V.
Aliulį paskatino kunigas Juozas Grigaitis.

„Per tuos 70 metų man likimas lėmė dirbti ir būti
šalia tokių iškilių dvasininkų kaip arkivyskupas Teo-
filius Matulionis, vyskupas Ju li jonas Steponavičius,
vyskupas Juo zas Tunaitis, kardinolai Vincentas
Sladkevičius ir Audrys Juozas Bač kis. Per tą laiką
teko dirbti septyniolikoje bažnyčių, ir niekur nebu-
vo blogai. Todėl raginu jaunus kunigus nebijoti ryž-
tis kunigystei, nebijoti tarnauti nedidelėse parapijose.

Ku ni gystė – nelengvas, bet labai prasmingas pašau-
kimas”, – kalbėjo kunigas.

V. Aliulis dėkojo Lietuvos vyskupams, kurie jį pa-
kvietė dirbti Lie tuvos vyskupų liturginėje komisijoje.
Tada buvo rengiami svarbūs religiniai leidiniai – Mi-
šiolas, Mišiolo skaiti niai, Apeigynas. Tuometė so-
vietinė valdžia leido rengti šiuos leidinius, nes, pasak
kunigo, buvo ir nemažas Ame rikos lietuvių spaudi-
mas dėl bū tinybės turėti tuos leidinius.

V. Aliulis prisiminė, kaip buvo leidžiamas nau-
jas Naujojo Testamento leidimas, koks įdomus ir
reikšmingas buvo darbas Lietuvos biblijos draugijoje.
Po to kunigas gavo Lietu vos vyskupų įgaliojimus da-
lyvauti Lietuvos Sąjūdyje, ir tą jo aktyvią ir reikš-
mingą veiklą iki šiol visi gerai prisimena.

„Nuo sovietų valdžios nedaug esu nukentėjęs –
pusantros savaitės bu vau suimtas, sovietiniai orga-
nai du kartus bandė mane užverbuoti. Labai sunkiai
išgyvenau net keturis kartus, kai buvo išblaškyta ma-
rijonų vienuolija. Džiaugiuosi, kad su vys ku pu Jonu
Boruta sėkmingai darba vomės slaptuose katechetų
kursuose. Ža vėjausi arkivyskupo Sigito  Tamke vi-
 čiaus, monsinjoro Alfonso Svarins ko, kunigo Juozo
Zdebskio veikla ir drąsa, bet pats tiek drąsos nieka-
da neturėjau”,  – prisipažino kunigas.

Jis atsiprašė visų už tai, kad kartais paskendęs
darbuose aplinkiniams parodydavo per mažai drau-
 giš kumo, kad daug ko nespėjo padaryti, kad ne visada
pakankamai išklausydavo kitus. Kunigas padėkojo su-
sirin kusiems už tai, kad padėjo jam atsi prašyti Vieš-
paties ir leido jam padė ko ti už visas malones, kurių
dėka Lietuvos kunigų karta tiek daug nu veikė Lie-
tuvos labui.

Jaudinančią kalbą, kurios proka tedroje įdėmiai
klausėsi šimtai tikin čiųjų ir kuri buvo transliuojama
per „Marijos radiją”, kunigas V. Aliulis baigė palin-
kėjimais. Jis linkėjo maldos dvasios, kvietė kas rytą
ir vakarą iš lėto persižegnoti ir sukaupus min tis mels-
ti, kad Dievas ne mūsų valią vykdytų, o mums visiems

leis tų vyk dyti Jo valią. Jei to ne-
pamiršime, tai į mūsų gyvenimą
ateis daug gerų da lykų.

Iškilmingas šv. Mišias pro-
katedroje, dalyvaujant Vilkaviškio
vysku pui Rimantui Norvilai, ku-
ris džiau gėsi tokiu ypatingu ku-
nigo V. Aliuliu jubiliejumi bei
vyskupui emeritui Juozui Že-
maičiui aukojo Kaišiadorių vys-
kupijos vyskupas emeritas Juo zas
Matulaitis. Joms pasibaigus, ku ni-
 gas V. Aliulis buvo sveikinamas
Pa laimintojo Jurgio Matulaičio
koply čio je, vėliau rinktasi para-
pijos salėje. Ne vienas tądien Ma-
rijampolė pro ka tedroje lankęsis ti-
kintysis sakė, kad yra laimingi,
jog Lietuva turėjo ir tu ri tokių ku-
nigų, kurių asmenybės švie sa šil-
do ir rodo gyvenimo kelią. 

ALGIS VAŠKEVIČIUS

Liepos 6–13 dienomis Marijam polės Šv. Arkangelo My-
kolo prokatedroje kaip ir kiekvienais metais  vy ko pa-
laimintojo arkivyskupo Jurgio Matulaičio paskelbimo
palaimintuoju minėjimas ir atlaidai. Minėjimo metu
dėkota Dievui už Palaimintojo Jurgio Matulaičio už-
tarimu patirtas malones, melsta jo paskelbimo šven-
tuoju. Prie palaimintojo altoriaus su dėtos naujos vo-
tos, liudyta apie Pa lai mintojo užtarimu gautas malones.

Savo dienas per atlaidų oktavą turėjo katalikiš-
ki judėjimai ir bendruomenės, socialiniai dar-
buotojai ir savanoriai, švietimo ir žiniasklaidos

darbuotojai, kunigai ir pašvęstieji, li go niai, slaugy-
tojai ir medikai, atskira diena buvo skirta jaunimui,
o lie pos 13-ąją, pagrindinę iškilmių dieną, buvo
melstasi už sužadėtinius, darnias ir iširusias šeimas,
vaikus ir vi sus tarnaujančius šeimų sielovadoje.
Kasdien buvo vykstama į šalia Ma ri jam polės, Lūgi-
nės kaime esančią pa laimintojo gimtinę, buvo rengia -
mos agapės, koncertai.

Liepos 12-ąją buvo ne tik jaunimo diena, bet vyko
dar vienos ypatingos iškilmės – paminėtos iškilaus
kunigo, daugeliui labai gerai žinomo, prisimenamo
ir gerbiamo Vaclovo Aliulio, MIC 70-osios kunigavi-
mo metinės. 

Kunigas, marijonas, gerai žinomas visuomenės
ir buvęs aktyvus Lie tuvos Sąjūdžio veikėjas, einan-
tis 94-uosius metus, vėl sugrįžo į Mari jam polę, savo
jaunystės miestą, kur 1933–1940 metais mokėsi ma-
rijonų gimnazijoje, kur vėliau kunigavo Šv. Vincen-
to Pauliečio bažnyčioje. Čia jis įsikūrė vargdienių se-
serų vienuolijos įsteigtuose Švč. Marijos globos na-
muo se, bet netrukus vėl žada grįžti į Vil nių, kur Švč.
Marijos Nekalto Pra sidėjimo bažnyčioje padeda ki-
tiems kunigams marijonams. Artimiau siuo se jo pla-
nuose – knyga apie ku ni gą Praną Račiūną. Per savo
gyvenimą septynias kalbas mokantis V. Aliulis yra
suredagavęs apie 30 knygų.

Į marijonų vienuoliją V. Aliulis įstojo 1937 metais.
1945-aisiais jis bai gė Kau no tarpdiecezinę kunigų se-
mina riją, Teologijos fakultetą. Kunigu bu  vo įšven-
tintas  1944 metų birželio 11 dieną. 1945–1948 m. ku-
nigavo Va rė noje, Marijampolėje, nuo 1948 m. – Vil-
 niaus arkivyskupijos parapijose. 1965–1979 m. buvo
Lietuvos vyskupų konferencijos Liturgijos ir bažnyti -
nės muzikos komisijos sekretorius, 1980–1990 m.
pirmininkas. 

1970–1974 m. V. Aliulis buvo Kaun o tarpdiecezi-
nės kunigų seminarijos vicerektoriumi, iš pareigų at-
leistas so vietinės valdžios nurodymu. 1979–1993 m. ku-
nigavo keliose Vilniaus bažnyčiose. 1980–1989 m.
buvo moterų vienuolių teologijos ir katechetikos slap-
tų kursų vienas vadovų, parengė daugumą vadovė-
lių. Dėstė slaptoje kunigų seminarijoje, parengusio-
je apie 20 kunigų Lietuvai ir Ukrainai. Nuo 1991 m.
V. Aliulis – Lietuvos katalikų mokslų akademijos na-
rys.

Itin aktyviai kunigas reiškėsi prasidėjus Atgi-
mimui. Jis organizavo katali-
kišką spaudą, rašė teolo gi-
 nius, publicistinius straips-
nius, 1988–1991 m. Buvo Sąjū-
džio Seimo Ta rybos narys,
1988–1992 m. – vienas ka talikų
blaivybės sąjūdžio organizato -
rių, Lietuvos Biblijos draugi-
jos stei gėjų, 1992–1995 m. ir
nuo 1999 m. jos prezidentas.
Būtent V. Aliulis 1989 m. įkū-
rė žurnalą „Katalikų pasau-
lis”, iki 1991 m. buvo jo vyriau -
sias  redaktorius, 1990–1993
metais – leidyklos „Katalikų
pasaulis”direktorius, 1989–
1992 m. – Lietuvos ateitininkų
fede racijos dvasios vadas.
1989–1993 m. V. Aliulis buvo
Lietuvos marijonų vice- ma-
rijonų vienuolijos generali-
nis vi karas, 1993–1996 m. – Ro-
mos marijo nų vienuolyno, nuo

Kunigas marijonas Vaclovas Aliulis, SJ:

„Atėjo laikas padėkoti Dievui ir jo atsiprašyti”

Kunigas Vaclovas Aliulis dėkojo Dievui ir jo atsiprašė. A. Vaškevičiaus nuotraukos

J. Matulaičio koplyčioje buvo minimas Palaimintasis arkivyskupas.



nai, ar atsimeni dar kelią į mus? – Aš tai
užmiršau, bet štai boba parodė, – juokais
tarė. – Mr. And Mrs. Laukaitis, – supa-
žindino Vitkus atvykusius su Vera.

– Be jo mes čia prapultumėm. Jis
mus apdovanoja mėsa ir kitais skanės-
tais. Tai Mūsų tautietis ir draugas.

– Antanai, susipažink su ponia
Vera Gordei. Tik šiandien pirko far-
mą. Turėsi naują kostiumerį.

– Mes turim visko: ir dešrų, ir kel-
basų, ir vendzinų ir rūkytų, ir kukintų.
Bet pa ruski, tai ni be, ni me, ni kuku-

rieku. Arba lietuviškai,
arba amerikoniškai –
taip ir pasakyk jai, Vy-
tautai.

– Tai tu jai pats pa-
sakyk amerikoniškai.

– Ma’m, po ruski ni
druski, – ir Antanas iš-
skėtė rankas. – We speek
American. – Pleased to
meet you...386

Scena, kurią apysa-
kos Vištų karalija auto-
rius Jonas Klajūnas ap-
rašo, beletris tiškai at-
veria duris į erdvę, kuri
lietuvių pasaulio vaiz-
duotėje dažniausiai kyla
kaip masinė. Veiksmas
vyksta vištų fermų ra-
jone tarp Greenland, Pa.
ir Atlantic City. Auto-
rius susodina šeiminin-
kus Vitkus ir atvykėlius
Laukaičius ir romiame

kaimynų pokalbyje įpina dar tokį siu-
žetą:

Antanas Laukaitis kadaise buvo
bučeris Brooklyne, N.Y., vėliau turėjo
grosernę Pennsylvanijoj mainose, gi
prieš dešimt metų atvyko į šią apylinkę
ir neblogai įsitaisė. Jo žmona jam buvo
puiki draugė. Ji dirbo krautuvėje, kai vy-
ras išvežiodavo prekes po farmas. Abu
buvo linksmi, gero būdo, visų mylimi
žmonės, ir geri lietuviai.

– Žinai, Vytautai, čionai daugiau
lietuvių atsirado. Iš karto trys šeimynos,
ir visos iš krajaus. Dorothy Town Ric-
kerto farmą nusipirko Jonas Kašuba; gi
Vie nuoliktoje Avenue, žinai tą gražiąją
Zandersono farmą, nusipirko Julius
Bazilius; o Risley – iš to mirusio švedo
našlės farmą įsigijo Sinkauskas. Maty-
tum, kaip jie tvarkosi, net malonu žiū-
rėti.387

385. Eidintas, Alfonsas. Lietuvių kolumbai, p. 93–94.

386. Klajūnas, Jonas. Vištų karalija. Niujorkas (?),
1944.

387. Ten pat, p. 26–27.
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saulinis karas pažymėjo ne tik ribą
tarp vienos – senųjų grinorių ir kitos
– nau jųjų dipukų lietuvių bangos, bet
ir ribą tarp tėvų ir senelių ir naujosios
kartos amerikiečių gyvensenos. Ame-
rikoje gimusioji jaunuomenė atsisakė
uniforminio būvio ir įsiliejo į plačias
energingo amerikietiško gyvenimo
sroves. Lietuviai jau nebepriklausė
vieno ar kelių tipų darbininkijai, o
savo kasdienio gyvenimo sce narijus jie
rašė vis išradingiau.

1944 m. dar gyvavo apskritai su-
prantama, bet retai benorima žemės
ūkio vei kla. Lietuvių diasporos keliai
ėjo link industrinių didmiesčių, ku-
riuos pasiekdavo minios, ir priešingai
– tolyn nuo padūmavusio gatvės šur-
mulio, kuriais grįždavo tik nedaugelis.
1944 m. nupieštas paveikslėlis iš Pen-
silvanijos:

Trokas užsuko į Vitkų kiemą ir, pri-
važiavęs įėjimą, sustojo. Išlipo gana sto-
roka pora, vyras ir moteris.

– Sveiks, Vytautai. – Sveiks, Anta-

KARKLO DIEGAS
lietuvių pasaulio istorija

EGIDIJUS ALEKSANDRAVIČIUS

131

3. Kasdienybės horizontai:
Amerikos lietuvių kultūra  ir
tapatybės  permainos po II
pasaulinio karo

Mičigano ežero dvelksmas plaiks-
to vėliavas vėjų miestu vadinamos Či-
kagos mokslo ir industrijos muziejaus
prieigose. Galingiausios pasaulio šalies,
kurios pionieriai nesižvalgė į praeitį,
bet energingai skynėsi kelią ateitin, is-
torija ilgėja. Atmintis plečiasi toliau ir
giliau – ne tik XIX a. vidurio pilietinio
karo vaizdai amerikie-
čių akiratyje. Nesenai
atvertas naujas Mokslo
ir industrijos muziejaus
paviljonas, kuriame ro-
domas milžiniškas eks-
ponatas, ilgai po karo
buvęs kone JAV valsty-
bės paslaptimi ir pasi-
didžiavimo II pasauli-
nio karo pergalėmis
sim bolis. Tai vokiečių
povandeninis laivas,
kurį amerikiečių karo
pajėgos po kelis mėne-
sius trukusios me-
džioklės pagavo prie
Šiaurės Afrikos kran-
tų.

Lankytojų patogu-
mui preparuotas karo
mašinerijos stebuklas
dabar prieina mas vi-
siems ir ilgą laiką po pa-
viljono atidarymo buvo
bene labiausiai lankoma muziejaus
vieta. Nepaprastą istoriją pasakoja gi-
das, dažniausiai koks nors sava noris,
buvęs karo laivyno karininkas. Vo-
kiečių u-boat įgula, parodžiusi begali-
nį ryžtą ir išradingumą galiausiai pa-
baigė išteklius ir turėjo pasiduoti. Lai-
vo ka pitonas padarė viską pagal sta-
tutą: pasiduodama įgula užminavo lai-
vą, atidarė kingstonus ir tik tada suli-
po į ame rikiečių valtis. Laivas kartu su
visomis enigmos šifrų paslaptimis ne-
galėjo atitekti priešui.

Bet būtent tada būrelis amerikie-
čių komandosų, vadovaujamų Zenon
Luko sius, mikliai sulindo į vandens už-
liejamą laivą, rizikuodami gyvybėmis
greitai jį išminavo, ir taip į amerikie-
čių karinio laivyno rankas pakliuvo tai,
ko perimti nė nesisapnavo. Tai yra
viena iš legendinių karo pabaigos is-
torijų, apie kurias rašoma knygose ir
rodoma kinuose. O kartojama šios is-
torijos herojaus pavardė išryškina
naujas lietuvių diasporos tapatybės
puses. Zenon Lukosius – čikagiečių
lietuvių vaikas, kuris galėjo pats pri-
siminti sunkų imigrantų likimą nuo
skerdy klų džiunglių iki Amerikos pi-
liečio patriotizmo.

Tūkstančiai Amerikos lietuvių ko-
vėsi II pasaulinio karo mūšiuose. Tai
turėjo būti paskutinis imigrantų įsi-
šaknijimo naujoje tėvynėje etapas.
Amerikos lietu viai, senosios diasporos
vaikai ir anūkai tapo garbingais savo
šalies šeimininkais. Karo metų gyve-
nimas ir visuomenės mobilizavimas
pergalės prieš nacistinę Vo kietiją ir Ja-
poniją labui paliko gilų ir garbingą pėd-
saką lietuvių diasporos kely je. Lietuvių
organizacijos 1941–1945 metais įsi-
traukė į paramos karo reikmėms ju-
dėjimą: rėmė karius, siuvo drabužius,
gamino ligoninių ir pirmosios pagalbos
priemones, siuntė į frontą dovanas. Mo-
terys organizavo atskiras draugijas
paramai, rinko aukas, o JAV valdžiai
surinktus pinigus įteikdavo, pabrėž-
damos, jog tai lietuvių auka. Štai či-
kagiečiai 1943 m. už paaukotą milijoną
dolerių nupirko bombonešį, kuris pa-
kilo į orą, pakrikštytas Lituanicos var-
du. Ročesterio lietuviai neatsiliko. Jų

dėka JAV karinis oro laivynas pasipil-
dė lėktuvu Lithuanian Knight, o bos-
toniškiai lietuviai surinko pinigus, už
kuriuos karinėms pajėgoms buvo nu-
pirktas lėktuvas ir tankas. Lietuvių ka-
talikų kunigų susivienijimo auka –
dar vienas lėktuvas Lithuanica’s Das-
hing Star.385 Iš įvairių lietuvių koloni-
jų ėjo tokios aukos, jos rodė, kad lietu-
vių amerikietiškasis patriotizmas de-
rėjo su diasporos tradicija. Didžiulės au-
kos liudijo dar ir tai, kad lietuviai iš
džiunglių skurdo bendruomenės jau
buvo tapę labiau pasiturinčiais žmo-
nėmis, kurie galėjo lygiai su kitais
Amerikos piliečiais dėtis prie bendro ir
kilnaus reikalo.

XX a. pirmaisiais dešimtmečiais
susiformavęs uždarų imigrantų geto že-
mėla pis pamažu keitėsi. Jaunoji ame-
rikiečių lietuvių karta vis labiau įgijo
individualių bruožų ir tolo nuo tradi-
cinio pirmos generacijos imigrantų
gyvenimo, vertusio laikytis drauge,
jausti kaimyno, dar nepamiršusio kai-

mo talkų kultūros, petį. II pa-

Lietuvių ir Metropolitano operos žvaigždės pagerbimo vakaras, organizuotas Lietuvos
vyčių Niujorke. 1949 m. gegužės 22 d. 
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ĮVAIRūS

DR. JOVITA KERELIS
DR. DAIVA BIDVA
DANTŲ GYDYTOJA

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

Tel. 708-598-8101

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, m.D.
KARDIOLOGAS – ŠIRDIES  LIGOS

7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652

Kab. tel. 773-471-3300

ŠirDieS ir KrAUjAGYSliŲ liGOSChirUrGAi

ViDAUS liGOS 

EDmUnDAS VIžInAS, m.D., S.C.
VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS

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

Chicago, IL 60638
Tel. 773-229-9965

Valandos susitarus

AKiŲ liGOS

ARAS žLIOBA, m.D.
AKIŲ LIGOS – CHIRURGIJA
219 N. Hammes Avenue

Joliet, IL 60435
Tel. 815-741-3220

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

Lietuviams sutvarkys dantis už prieinamą kainą 
Susitarimui kalbėti angliškai arba lietuviškai

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

Chicago, IL
Tel. 708-422-8260 

DAntŲ GYDYtOjAi

Advokatas
gInTARAS P. čEPĖnAS

6436 S. Pulaski Rd., 
Chicago, IL 60629

Tel. 773-582-4500
Valandos susitarus

ADVOKATAI

DR. RENATA VARIAKOJYTĖ
SKAUSMO GYDYMO SPECIALISTė

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

Nugaros, kaklo, galvos, sąnarių bei kitų
skausmų gydymas

SKAUSMO GYDYMAS

� Moteris ieško žmonių priežiūros dar-
bo su gyvenimu. Didelė darbo patirtis, mi-
nimali anglų kalba, nevairuoja. Gali pa-
keisti savaitgaliais. Tel. 773-940-5264.

� Moteris, turinti ilgametę žmonių prie-
žiūros darbo patirtį, ieško darbo su grį-
žimu arba su gyvenimu. Kalba angliškai,
turi automobilį ir labai geras rekomen-
dacijas. Tel. 630-664-2777.

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

� Moteris, medikė, pasišventusi ligonių
ir senų žmonių priežiūrai, patyrusi, sąži-

ninga ir atjaučianti, ieško darbo. Vairuo-
ja, turi automobilį, JAV pilietė. Gali dirb-
ti ir su gyvenimu Čikagoje ir jos prie-
miesčiuose. Tel. 773-330-0092.

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

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

� Dirbanti, legali, rami pagyvenusi mo-
teris nori išsinuomoti kambarį Čikagos
pietiniuose rajonuose. Tel. 708-789-
3377, palikti žinutę.

Amerikos atradėjas Kristupas
Kolumbas – Jogailos anūkas?

Istoriko Manuel Rosa, Jungtinėse
Valstijose gyvenančio portugalo,
vei kalą „Kolumbas. Atskleistoji is-

torija” centre yra garsiausias Didžių-
jų atradimų amžiaus jūrininkas Kris-
 tupas Kolumbas, viena iš pačių pa-
 slaptingiausių asmenybių Europos is-
torijoje. Pasauliui nežinomas jo tikra-
sis vardas, gimimo vieta, nežino ma, kas
buvo jo tėvai, iš kokios jis kilęs gimi-
nės.

Manuel Rosa smarkiai pakeitė ofi-
cialiąją Kolumbo istoriją. Knygoje,
remdamasis dokumentais, jis įrodo,
kad Kolumbas iš tikrųjų buvo aukštos
kilmės didikas, kad tais laikais jis bu -
vo labai išsilavinęs žmogus, pui kus
na vigacijos specialistas. Plauk da mas į
vakarus ieškoti Indijos Ko lumbas ži-
nojo, kad plaukia į kitą že myną, nebu-
vo pasiklydęs, tačiau tu rė jo kitų tikslų.
Jis buvo didysis ap simetėlis ir dvigubas
agentas, tarna vęs Ispanijai, bet ištiki-
mas Portu ga lijos karaliui. Plaukda-
mas į Ameriką Kolumbas norėjo su-
klaidinti ispanus, kad šie nesikėsintų
į Portugalijos aukso prekybą Afrikoje
ir prekybą prieskoniais Indijoje. Jam
pavyko, tačiau galiausiai Ispanija per-
prato jo apgavystę.

Admirolas taip niekada ir neat-
 skleidė savo tapatybės paslapties. Šią
paslaptį nuo mūsų skiria daugiau kaip
500 metų. Manuel Rosa kruopš čiai iš-
tyrinėjo daugelio garsių Europos di-
dikų giminių genealogijos medžius ir
daug senųjų dokumentų ir priėjo prie

išvados, kad garsusis jūrininkas Ame-
rikos atradėjas buvo Jogailaitis.

Autorius yra aptikęs labai intri-
 guojančių dokumentų apie Kolumbo
kilmę, iš šios knygos sužinome sensa-
cingą naujieną, kad Ameriką atra dęs
jūrininkas buvo ne paprasto audė jo iš
Genujos sūnus, o buvo Jo gailos vaikai -
tis, sūnus Jogailaičio Vla dislovo III, ku-
ris nežuvo mūšyje prie Varnos, kaip
ma noma, bet slapta apsigyveno Madei -
ros saloje Henriko Vokiečio vardu ir
vedė Portugalijos bajoraitę.

Kone visi didieji geografiniai at-
radimai Kolumbo laikais buvo vykdo-
mi iš Portugalijos, tad čia taip pat iš-
samiai pateikiama anuometinės Eu-
ropos istorija dėmesį koncentruojant į
Portugaliją ir laivybą.

Rengėjų info

Rugpjūčio 8 d., penktadienį,  7 val. vakaro Balzeko lietuvių kul-
tūros mu ziejuje istorikas Manuel Rosa prista tys savo knygą „Ko-
lumbas. Atskleis to ji istorija”, kurią bus galima įsigyti renginio metu.
Ši knyga buvo pristatyta 2014 m. Vilniaus knygų mugėje.  

Muziejaus adresas: 6500 S. Pu laski Rd., Chicago IL, 60629. Tel.
773-582-6500
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Čikagos širdyje – Čikagos širdyje – 
akcija Baltijos keliui atmintiakcija Baltijos keliui atminti
Mieli lietuviai, 

rugpjūčio 23 d., šeštadienį, 3 val. p. p.
susirinkime Čikagos Daley Plaza aikštėje (50
W Washington St., Chicago, IL 60602) kar-
tu su mūsų broliais latviais, estais, amerikie-
čiais, ukrainiečiais bei kitų demokratiją mylinčių
tautų atstovais ir dalyvaukime akcijoje „Embrace
Freedom the Baltic Way”. Koncertuos dainuojan-
čios revoliucijos simbolis, grupės „Antis” įkūrėjas Al-
girdas Kaušpėdas, latvių muzikantas ir dainininkas Ar-
mands Birkens, estų dainininkė Kristi Roosmaa, o taip
pat „Dainava”, „Suktinis” ir kiti meniniai kolektyvai. Dalyvaukime gausiai – kaip
prieš ketvirtį amžiaus, parodykime visiems, kad laisvės dvasia gyva. 

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

,,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. 
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MŪSŲ  STALUI

Gardūs kepiniai iš sluoksniuotos tešlos
Kiekvienai šeimininkei kartais pri stinga lai-

ko, o pamaitinti šeimą vis tiek reikia. Tokiu atveju
gali pa gelbėti gatava šaldyta tešla. Ir nerei kia ma-
nyti, kad ji tinka tik desertams.

Be abejo, pačios šeimininkės su meile pa-
gaminta šviežia tešla – pati skaniausia. Vien
pats jos ruošimo pro cesas ką reiškia? O jeigu į jį
įsitraukia dar mažieji šeimos nariai, tai tampa tik-
ru ritualu.

Tačiau tuomet, kai skubame, kai grįžus po
darbų norisi greitos vaka rienės, tiks kepiniai iš pa-
prastos parduotuvėje nusipirktos šaldytos tešlos.
Gaminti iš jos – paprasta, tad savo ku linarinius
gebėjimus gali drąsiai de monstruoti ir neįgu-
dusios šeiminin kės, ir netgi pasmaližauti suma-
nę mo  kyklinukai. Juolab kad ši tešla tin ka ne tik
saldiems kepiniams. Ji puikiai dera ir su sūriu ar
varške, ir su mėsa, ir su daržovėmis. Tad šeimi-
ninkėms telieka pasiteikti fantaziją. Keletą receptų
pasiūlysiu ir aš.

„Sraigės” su dešra, grybais ir sūriu

Reikės: 1 sv sluoksniuotos mieli nės tešlos, 0,5 sv
kietojo sūrio, šaltai rūkytos dešros, svogūno, 8–10 gry-
bų, pomidorų padažo.

Tešlą atšildykite, lakštą iškočio ki te,
kad būtų plonesnis, aptepkite po midorų
padažu (geriau tinka su daržovėmis ar žo-
lelėmis), ant viršaus užbarstykite stam-
biai sutarkuotą deš rą. Kitas sluoksnis –
grybai, ap kep ti su puse svogūno, toliau –
smul kiai supjaustytas likęs žalias svo-
gūnas ir stambiai tarkuotas sūris. Teš los
lakštą suvyniokite, įstrižai supjaustyki-
te ir palikite pastovėti 30 minučių. Kep-
kite įkaitintoje orkaitėje, kol įgaus auk-
sinį atspalvį. Likus kelioms minutėms iki
kepimo pabaigos bandeles galima pa-
barstyti žalu mynais arba tarkuotu sūriu.

Pyragėliai su vištiena ir grybais

Reikės: 1 sv sluoksniuotos be mie lės te-
šlos, 1 sv vištienos filė, puodelio grybų, puo-
delio svogūnų laiškų, 2 česnako skiltelių,
puodelio riebios grieti nėlės, 1 kiaušinio, se-
za mo sėklų, čiobrelių, druskos, maltų juo-
dųjų pipirų, alyvuogių aliejaus.

Vištienos file ir grybus supjaus tykite
vienodo dydžio gabalėliais. Svo gūnų laiš-
kus ir česnakus susmul kinkite. Keptuvėje su aly-
vuogių alie jumi pakepkite svogūnus, tada su berkite
česnakus ir pakepkite dar mi nutę. Tada sudėkite viš-
tienos filė ir troškinkite 5–6 minutes. Suberkite
gry bus ir viską kepkite, kol išgaruos skystis. Su-
pilkite grietinėlę ir kaitin kite, kol užvirs. Pyragėlių
įdarą kepkite tol, kol jis taps tirštas. Tada pa gardin-
kite čiobreliais, pipirais ir druska. Atšildytą tešlą iš-
kočiokite ir supjaustykite kvadratėliais. Į kiek vie no
vidurį dėkite įdaro. Kvadra tėlių kraštus sudrėkin-
kite vandeniu ir priešingus kraštus sutvirtinkite taip,
kad išeitų vokeliai. Kiekvieno iš jų viduryje būtina
palikti nedidelę ertmę. Pyragėlius aptepkite kiauši -
nio plakiniu ir pabarstykite sezamo sėklomis. Jeigu
turite laiko, juos 20 minučių palaikykite šaldytuve,
jei ne – kepkite neatšaldytus orkaitėje tiek laiko, kiek
nurodyta ant tešlos pa kuotės.

Sūrio ir svogūnų pyragas

Reikės: 1 sv sluoksniuotos tešlos, pusę puodelio
fetos sūrio, tiek pat kie tojo sūrio, kelių ryšelių svogū-
nų laiš kų, ryšelio krapų, 4 kiaušinių, maltų juodųjų
pipirų, sezamo sėklų, 1 kiau šinio trynio, 1 šaukšto pie-
no.

Svogūnų laiškus ir krapus smul kiai sukapoki-
te, sudėkite kvadratėliais supjaustytą fetą ir kietą-

jį sūrį, įmuškite kiaušinius ir gerai išmai šy kite. Pa-
gardinkite pipirais. Tešlą pa dalykite į dvi dalis.
Vieną dalį išklo kite ant popieriumi išklotos ir svies-
tu pateptos kepimo formos. Su for muokite kraštelius.
Tešlą suba dy kite šakute. Sudėkite paruoštą įdarą, už-
 denkite kitu tešlos lakštu ir gerai užspauskite kraš-
tus. Trynį išplakite su pienu ir šiuo mišiniu aptep-
kite py ragą. Pabarstykite sezamo sėklomis ir 20 mi-
nučių pašaukite į įkaitintą orkaitę iki 400˚F tempe-
ratūros. Kai pyragas iškeps, palaikykite jį kepimo for-
moje penkias minutes, tuomet išimkite ir dar leiskite
pastovėti 5–10 minučių.

Pyragas su pomidorais ir sūriu

Reikės: 1 sv bemielės sluoksniuotos tešlos, 3 vi-
dutinio dydžio pomido rų, 8 oz mozzarellos sūrio, 2 pa-
prikų, 0,5 puodelio kietojo sūrio, itališkų žo lelių mi-
šinio, alyvuogių aliejaus.

Paprikas supjaustykite į keturias dalis, pašali-
nę sėklas aptepkite alie jumi ir 10 minučių pašauki-
te į or kai tę. Pomidorus supjaustykite grie ži nėliais.
Kietąjį sūrį sutarkuokite, mozzarellą supjaustykite
grieži nė liais. Skardą išklokite kepimo popie riumi ir
ant jo dėkite tešlos lakštą. Pabarstykite sūriu. Pa-
prikas ištrau kite iš orkaitės ir nulupę odeles su-
pjaustykite šiaudeliais. Tada sluoks niuodami išdė-
liokite pomidorus, papri kas ir sūrį. Viršų pabars-
tykite itališkomis žolelėmis. Pašaukite 15 minučių
į iki 400˚F temperatūros įkai tintą orkaitę.

Pyragas su brokoliais ir špinatais

Reikės: pakuotės (du lakštai) sluoksniuotos be-
mielės tešlos, apie 8 oz brokolių, 0,5 sv špinatų, 1–2
šaukštelių grūdėtosios varškės, 0,5 lazdelės svies to,
druskos, maltų juodųjų pipirų.

Špinatus nuplaukite ir, nupjovę kotelius, palikite,
kad apdžiūtų. Tuo met supjaustykite ir kelias minutes
pakepinkite keptuvėje su sviestu. Vie ną tešlos lakš-
tą iškočiokite ir išklokite ant sviestu patepto kepi-
mo po pieriaus. Ant viršaus sudėkite špinatus. Bro-
kolius (jei šaldyti – atšildy kite) sudėkite ant špina-
tų ir pabars tykite grūdėtąja varške. Pagardinkite
druska ir pipirais. Iškočiokite kitą tešlos lakštą ir už-
dėkite ant įdaro. Kepkite iki 400˚F temperatūros įkai-
tintoje orkaitėje 20–25 minutes.

Pyragas su kepenimis

Reikės: 1 sv sluoksniuotos mieli nės tešlos, apie du
sv jaučio kepenų, 2 svogūnų, morkos, puodelio grie-
tinės, druskos, maltų juodųjų pipirų ir kitų priesko-
nių, aliejaus.

Kepenis, pašalinę plėveles, supjaustykite smul-
kiais kubeliais, mor ką sutarkuokite, svogūnus su-
smul kin kite. Tarkuotas morkas ir svogū nus pake-
pinkite su aliejumi 10 minučių, tada sudėkite kepe-

nis ir kepkite dar dešimt minučių, paskui su krės kite
grietinę, pagardinkite druska, pi pirais ir kitais
prieskoniais, iš mai šykite ir dar patroškinkite 5 mi-
nutes. Tešlą iškočiokite. Kepimo formą pa tepkite alie-
jumi, tešlą išklokite taip, kad kraštai nusvirtų. Su-
dėkite įdarą ir uždenkite kraštus. Patepkite alie jumi.
Kepkite 30 minučių iki 350˚F temperatūros įkaitin-
toje orkai tėje.

Pyragas su kopūstais

Reikės: 2 lakštų sluoksniuotos mielinės tešlos, ne-
didelio kopūsto, 3–4 šaukštų sviesto, šviežių krapų, 3–
4 kie tai virtų kiaušinių, žalio kiaušinio, druskos.

Kopūstą smulkiai supjaustykite ir su sviestu
troškinkite apie 30 mi nučių, kol suminkštės. Neap-
kepkite. Kubeliais supjaustykite virtus kiau ši nius,
smulkiai sukapokite krapus. Pravėsusius kopūs-
tus sumaišykite su kiaušiniais ir krapais, šiek tiek
pasū dykite. Į kepimo skardą ar formą paklokite te-
šlos lakštą ir ant jo išdėkite įdarą, palikdami šiek tiek
vietos prie kraštų. Užklokite antru lakštu ir su tvir-
tinkite kraštus. Pyragą aptepkite lengvai išplaktu
kiaušiniu. Pašaukite į iki 400˚F temperatūros įkai-
tintą orkaitę ir kepkite 40–45 minutes.

Obuolinis pyragas

Reikės: 12 oz sluoksniuotos be mielės tešlos, 3 obuo-
lių, 2 kiaušinių, 3 šaukštų grietinės, cukraus, šaukš-

to krakmolo, cukraus pudros.
Į keksams kepti skirtą formą dė kite

sluoksnuotos tešlos gabalėlių sluoksnį.
Ant tešlos dėkite supjaus tytų obuolių.
Iš nurodyto kiekio tešlos ir obuolių iš-
eina keturi sluoksniai tešlos ir trys –
obuolių. Tešlos sluoksnis – paskuti-
nis. Kiekvieną obuolių sluoksnį pa-
barstykite cukrumi. Pa ga minkite už-
pilą: suplakite kiauši nius, grietinę,
krakmolą ir cukrų. Užpilkite ant py-
rago. Pyragą pašau kite į iki 350˚F tem-
peratūros įkaitintą orkaitę. Kepkite, kol
apskrus. Iš keptą pyragą pabarstykite
cukraus pudra.

Pyragas su rabarbarais

Reikės: 1 sv bemielės sluoksniuotos
tešlos, 4 stambių rabarbarų kotų, 2
kiaušinių, 0,5 puodelio riebios grieti nės,
5 šaukštų cukraus.

Rabarbarus nulupkite, supjaus ty-
kite ir nuplikykite verdančiu vandeniu.
Nuvarvinkite. Tešlą iškočio ki te ir išklo -

kite ja kepimo skardą. Ant jos sudėkite rabarbarus.
Kiaušinius išplakite su cukrumi ir grietine. Šiuo mi-
šiniu užpilkite rabarbarus. Pyragą pašaukite į iki
400˚F temperatūros įkaitintą orkaitę ir kepkite 20 mi-
nu čių, kol gražiai apskrus.

Pyragas iš Pietų Afrikos „siurprizas”

Reikės: 12 oz sluoksniuotos tešlos, indelis abri-
kosų džemo, maltų mig dolų, 1 kiaušinio trynys.

Glaistui: 0,5 puodelio cukraus, ¼ ltr. pieno, apel-
sinų esencijos, 1 arbatinio šaukštelio cinamono, 1 šauk-
šo svies to, 1/8 ltr. nestipraus „Sherry” li  ke rio, 2 ar-
batinių šaukštelių krakmolo.

Atšildykite ir iškočiokite tešlos lakštą stačia-
kampiu. Džemą sumai šy kite su migdolais ir užtep-
kite ant tešlos. Palikite neteptus kraštus. Vy niotinį
susukite nuo ilgesniosios sta čiakampio kraštinės.
Kraštus gerai užspauskite. Vyniotinį dėkite į skar-
 dą, suvilgytą šaltu vandeniu. Kepkite 30 min. 375˚F.

Cukrų pakaitinkite su pienu, apelsinų esencija,
cinamonu, „sherry” ir sviestu. Krakmolą išmaišy-
kite su dviem  šaukštais šalto vandens ir supilkyte
į karštą skystį. Maišydami skystį kaitinkite, kol su-
tirštės, ir, nu kėlę nuo viryklės, užpilkite ant iškepusio
vyniotinio (vyniotinis skaniausias šiltas!).
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Vakarinė žvaigždelė 
saulėlydyje

A † A
RONALD W. WESTHOLM

Mirė 2014 m. liepos 15 d., Mundelein, IL.
Gimė 1934 m. vasario 22 d. Sweetwater, Texas.
Gyveno Mundelein, IL, anksčiau Naperville, IL.
Nuliūdę liko: žmona dr. Palmira Janušonienė Westholm; sū -

nus dr. Rimas Janušonis su žmona Rene, sūnus Gintas Janušonis
su žmona Angelica Winner; anūkai Rasa ir Rimas, svainė Susan
Sheber ir sūnus David su šeima; švogeris Gary Dickinson ir
duktė Joann; svainė Mary Bolden su šeima bei kiti giminės.

A. a. Ronald buvo vyras a. a. Florence Westholm.
Buvo Wing Commander ir Colonel Civil Air Patrol, President

Air Force Association.
Velionis bus pašarvotas penktadienį, liepos 25 d. nuo 3 val. p.

p. iki 8 val. vak. Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S. Ar -
cher Ave. (arti Derby Rd.), Lemont, IL.

Laidotuvės įvyks šeštadienį, liepos 26 d. Pal. Jurgio Ma tu -
laičio misijoje, Lemont, kurioje 10 val. ryto bus aukojamos šv. Mi -
šios. Po šv. Mišių  a. a. Ronald bus palaidotas Šventųjų Pet ro ir
Pau liaus kapinėse, Naperville, IL.

Vietoje gėlių prašom aukoti Illinois Wing Johnson Flying
Encampment Scholarship Fund arba Pal. Jurgio Matulaičio mi -
sijai.

Nuoširdžiai kviečiame visus artimuosius, draugus ir pažįsta-
mus dalyvauti laidotuvėse.

Giliai liūdinti šeima

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

A † A
STASĖ DZEKCIORIENĖ

ILGAITĖ
(DZEK, SADIE)

Mirė 2014 m. birželio 23 d.
Gimė 1913 m. rugpjūčio 10 d. Šėtoje, Lietuvoje.
Nuliūdę liko: sūnūs Raymond (Barbara), Donald (Joyce), Algis

ir Stanley; 13 anūkų; 13 proanūkų, draugai.
A. a. Stasė buvo žmona a. a. Andriaus, kuris mirė 1966 m.
1950 m. su visa šeima atvyko į Amsterdam, NY, kur atidarė po -

pu liarų „Rūtos” restoraną. Amerikos lietuvių klubas ir Šv. Kazi -
miero bažnyčios klebonija dažnai naudodavosi jos paslaugomis.

Atsisveikinimas su velione įvyko birželio 28 d. 12 val. p. p. Šv.
Kazimiero kapinių koplyčioje, Amsterdam, NY.

Vietoje gėlių galite aukoti Community Hospice of  Colum -
bia/Greene, Catskill NY.

Nuliūdusi šeima

EDMUNDAS PETRAUSKAS

A. a. Stasys (Steve) Keras, 88 m., iš-
manus, ypač gabus, kupinas lietuviš-
kos dvasios ir ilgalaikių darbų, užge-
so 2014 m. liepos 14 d. rytui brėkš-
tant savo sodyboje Delaware, Ontario,
po ilgalaikės kovos už būtį, kaip dera
puikiam gaspadoriui, Ka nados Lietu-
vių Bendruomenės vi suo menininkui.
Turbūt nepaliko neatlik   tų darbų... 

Tik paliko dukrą Lydiją ir sūnų
Bernardą su šeimomis  bei plačiai iš-
 si  šakojusią giminę (Kanadoje, Londo-
 ne, Lietuvoje bei kt.), žymią netektį vi-
siems jį pažinusiems,  Lietuvoje mi ru-
sius tėvus ir ten praleistos jaunystės
dalį. Dailiai išgraviruotais Vytimi ir
įrašu, laikrodžiu apdovanoto taiklaus
šaulio, jauno sportininko, kovotojo už
laisvę trumplaikį... 

Turėjęs palikti tėvus ir Lietuvą,
vo kiečių buvo  paimtas   Luftwaffe
prieš lėktuvinėn gynybon Norvegi jo je.
Kaip ir daugelis kitų karo meto pa bė-
gėlių, per rūpesčiais vargingas DP iš-
vietintų asmenų stovyklas pasiekė
JAV, su šeima įsikūrė Lon do ne (Kana-
da). Pirko, remontavo, nuomavo, par  da-
vi nė jo namus. Ilgus metus iki pensijos
dirbo specializuotose Ex-Cello ir GM
Canada įmonėse. Aptikęs šaunią erd-
vią sodybą į vakarus  nuo Londono, ten
rengdavo gegužines ir dažnus subuvi-
mus. 

* * *
Kapinėse Mississaugos Ana pily je

puikus juodo granito stilizuotas kry-
 žius su Lietuvos pakelės koplytstulpiu
žymės jį, puoš vieninteles lie-
 tuviškas kapines Kanadoje. Palai do tas
liepos 17 d., dalyvaujant prel. J. Staš ke-
vičiui ir kleb. V. Staškevi čiui, arti-
miesiems giedant „Marija, Mari-
 ja...”, su anks čiau Londone (Kanada),
O’Neill St. Dismas koplyčioje prel. J.
Staške vi čiaus drąsinančiu pamokslu
pa mal dose ir iškalbiai taiklia velionio
pasekėjos,  Londono   Lietuvių  Bend-
 ru o  menės pirm. Aldonos Valaš kevi čie-
 nės atsisveikinimo dalimi.

„...Dalijamės netekties skausmu...
norime pasidalinti Jūsų skausmu. Ne-

galime pakeisti lemties... įveik ti būties.
Velionis liks Londono lietuviuose iš-
kilus lietuvybės puose lė tojas, ilgus
metus rūpestingai va do vavęs, su atsi-
davimu atlikęs bendru omeninio darbo
naštas...

Mirtis ateina nelauktai... neklau-
sia – pasiima tai, kas brangiausia – gy-
ve ni mą. Mirtis – tai slenkstis, bet ne pa-
baiga. Brangiausi išeina, tačiau nuo jų
nusidriekia Šviesa ir atminty ilgai iš-
lieka... Savo bendruomeniniais dar-
bais jis sužibo mūsų London’e kaip
žvaigždė.

Sužibo ir užgeso... vien žvaigždės
Danguj tik žėri amžinai... Angelų cho  -
rai giedos Tau Amžinybės giesmę...
kapų tyla, pušų ošimas – ramų poilsį
suteiks”.

* * *
Gedulingų pietų metu Archyvo

salėje velionį su sąmojumi prisiminė
jo ilgametis bendradarbis ir kolega, šių
eilučių autorius.

Šeimos užsakytu autobusu gau sūs
londoniečiai riedėjo  namo, lydimi il-
gesingai subtilių lietuvių liaudies me-
lodijų. 

Stasio pasigesime ilgai, jis ne pa-
 keičiamas. Šioje laikinoje ašarų pa kal-
nėje visi esame nepakeičiami, kol su-
stojame prie Amžinų namų slenks  čio.

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

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

Remkime Draugo fondą

www.draugofondas.org

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

www.draugas.orgŠv. Jono lietuvių kapinės Anapilyje – vienintelės lietuviškos  kapinės Kanadoje – priglaudė
ir a. a. Stasį Kerą.                                                                Edmundo Petrausko nuotr.
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Šiuo metu Evanstone, Hevanston galerijoje, vyksta paroda ,,Earth
and Air” (,,Žemė ir oras”), kurioje dalyvauja keturi menininkai. Tarp
jų – lietuvė Aušrinė Kerr. Aušrinė gimė Lietuvoje, gyvena ir kuria
Evanstone. Kūrybai ji jau atidavė 25-erius metus. Daugiausia
naudoja odą, bet taip pat vilną ir šilką. Jos kūriniai pasižymi spal-
vingumu, pulsuojančia energija. Paroda Evanstone vyksta iki
rugpjūčio 10-tos dienos. Galerijos adresas:

hEVAnSTOn gALLERY
531 Davis Street

Evanston, Illinois  60201

Daugiau žinių galima gauti skambinant Steve Bialer tel. 847-989-9832 arba
internete:  hevanston.com.     

Aušrinės Kerr kūrybą taip pat galima matyti Čikagos miesto centre, James R.
Thompson Center, 100 West Randolph Street, Chicago, IL. Ten vyksta paroda
,,Illinois Artisans, Chicago” (Ilinojaus amatininkai Čikagoje).  Joje irgi išstatyti Auš-
rinės Kerr darbai. Ši paroda tęsis iki liepos mėnesio pabaigos. 

,,Draugo” info  

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

Apsilankykite
,,Draugo”
tinklalapyje

www.draugas.org

PAS MUS 
IR

APLINK MUS

www.draugas.org/kalendorius

� Liepos 27 d., sekmadienį, po 10 val. r.
šv. Mišių Švč. Mergelės Marijos Nekalto
Prasidėjimo parapijos salėje (2745 W.
44th St., Chicago, IL) vyks Amerikos lie-
tuvių Romos katalikių moterų 20-os kuo-
pos susirinkimas. Narių dalyvavimas būti-
nas. Daugiau informacijos tel. 773-847-
4855.

� Švč. Mergelės Marijos Nekalto Prasi-
dėjimo bažnyčioje  Brighton Parke liepos
27 d. 10 val. r. švęsime 17-tąjį metų sek-
madienį. Eucharistijos šventimą atnašaus
kun. Gediminas Keršys. Visi kviečiami at-
vykti.

� Beverly Shores Lietuvių klubas rengia
tradicinę Vasaros gegužinę ,,Lituanica”
parke, šeštadienį, rugpjūčio 9 d., 2 val. p.
p. Kviečiame visus susiburti, pabendrauti,
stabtelėti ir pasidžiaugti  S. Dariui ir S. Gi-
rėnui skirtu paminklu. Skaniai pavalgysite,
dalyvausite žaidimuose, išbandyite laimę
loterijoje. Laukiame Jūsų atvykstant į Va-
saros gegužinę ,,Lituanica” parke. Atvykę
iki Beverly Shores traukinių stoties pasukite
link ežero Broadway gatve iki East Ripple-
water Ave, ši gatvė jus ir atves į ,,Lituanica”
parką.  Daugiau informacijos tel. 219 512
3493

� Š. m. rugpjūčio 17 d. 12 val. Teodoro
Daukanto jūrų šaulių kuopa kviečia į ge-
gužinę. Švęsime Žolinę – atsisveikinimo
su želmenimis bei gėlėmis. Mėgausitės žo-
lelių arbata, gersite šaltą alutį, valgysite

gardų šašlyką. Visus linksmins Ligita ir Al-
gimantas Barniškiai. Šventė vyks Ateiti-
ninkų namuose. Daugiau informacijos tel.
773-550-4609

� Čiurlionio galerija Jaunimo centre
(5620 S. Claremont Ave., Chicago, IL
60636) rugsėjo 5 d., penktadienį, maloniai
kviečia į 2014–2015 metų sezono atida-
rymą. Sezoną atidarysime Daivos Karu-
žaitės, Virginijos Norbuta, Leonos Petrei-
kytės-Siliūnienės ir Magdalenos Stankū-
nės paroda ,,Sudie, brangioji vasara”. Pa-
rodos atidarymas 7:30 val. v.

� Mokslo  metų atidarymas Čikagos li-
tuanistinėje mokykloje (5620 S. Clare-
mont Ave., Chicago, IL 60636) vyks rug-
sėjo 6 d., šeštadienį, 10 val. r. Maloniai
kviečiame atvykti mokinius ir tėvelius. Či-
kagos lituanistinei mokyklai reikalingi mo-
kytojai. Kreiptis į mokyklos direktorę Laimą
Apanavičienę el. paštu laimaa@hot-
mail.com arba tel. 708-296-3192.

� Švč. Mergelės Marijos Nekalto Prasi-
dėjimo bažnyčia švenčia 100-mečio jubi-
liejų. Sekmadienį, rugsėjo 21 d., 2 val. p.
p. iškilmingas šv. Mišias celebruos kardi-
nolas Francis George, O.M.I. Garbingo ju-
biliejaus  proga rugsėjo 28 d. 1 val. p. p.
Mayfield Banquet Hall (6072 S. Archer
Ave., Chicago, IL) vyks pokylis. Bilietus
galite įsigyti pas Viktorą Kelmelį tel. 773-
376-3928 arba klebonijoje tel.773-523-
1402.                           

gerbiami kraštiečiai, 
krekenaviečiai ir 

Panevėžio srities tėvynainiai
Kreipimasis į Jūsų geranoriškumą!

Kreipiamės į Jus, gerbiama sis/gerbiamoji, prašydami paremti knygos
„Krekenava laiko tėkmėje” išleidimą. Knyga jau parašyta, liko tik kai kurios
detalės, bet trūksta lėšų, kad ji išvystų dienos šviesą. Noriu pabrėžti, kad
knygą rašo ne tik krekenavičiai, bet ir išvykę iš gimtojo krašto. Jei galėtumėte
dosniau prisidėti, įrašysime Jus į knygos rė mėjų sąrašą – taip būsite pagerbti.
Taip pat padovanosime knygų. Noriu priminti, kad knyga bus prieinama ir
užsieniečiams.

Apie ką ši knyga? „Krekenavos miestelio istorija: apie Vytauto lai kus,
karus, pokarį, partizanus, trė mimus – žmonių likimus iki šių dienų; bažnyčios
istorija: kunigai, dirbę Krekenavoje; mokyklos istorija: mokytojai bei jų liki-
mai; nusipelnę žmonės: kūrėjai, skulptoriai, dailininkai, mokslininkai ir ne tik
jie... Pranykę kaimai su kiekvienos sodybos ir gyventojų aprašymu, likimais ir
ne tik jie... Padavimai, stebuklai, senolių pasakojimai...

Kiekvienas atrasite save arba galėsite atsekti tėvų, draugų, mokytojų,
kraštiečių pėdomis.

Tikrai tikiu, kad nesigailėsite, prisidėję prie šio kilnaus tikslo. Tikiu, kad
būdami drauge, džiaug si mės kartu knygos pristatymu.

Iš anksto nuoširdžiai dėkoju.
Knygos sudarytoja, žurnalistė, poetė Saulutė-genovaitė markaus kaitė.
Tel. pasiteirauti 370-698-70074
El. paštas: saulute.genovaite@gmail.com
Banko sąskaitos  nr. Genovaitės Rėgalienės vardu: LT59 7044 0600 0445

9193 AB SEB bankas
Pastaba: jei kas galėtų skirti pa ramą iš įmonės lėšų, sutaupant pelno

mokesčius, prašau pranešti, atsiųsi me leidyklos paramos rėmimui reikia mus
dokumentus ir leidyklos banko sąskaitos dokumentus.

,,Pro Felikso dureles”
Pirmosios dvi Dovilės Užubalytės-Zduoba

naujos kny gelės vaikams „Pro Felikso dureles”
siuntos buvo išpirktos kaip mat! Ir štai į ,,Draugo”
knygynėlį iš tolimosios Australijos atkeliavo dar
vienas siun tinys. Gražiai dailininkės Ados Sut -
kuvienės iliust ruotoje knygutėje lietuvių kalba
pasakojami devynmetės Rimos ir jos šuns Felikso
nuotykiai pil noje paslapčių šalyje, tarp kalbančių
gėlių ir gyvūnų.  

Knygos kaina – 10 dol. (IL pridėtinės vertės
mo kestis – 9.25 proc., persiuntimas paštu – 5 dol.).
Teiraukitės tel. 773-585-9500. 

Aušrinė Kerr su Steve Bialer parodos atidaryme liepos 19 dieną.  

Parodoje Evanstone 
– lietuvės menininkės darbai


