
Iš k.: Vokietijos kanclerė A. Merkel, Gruzijos premjeras Irakli Garibashvili, Prancūzijos prezidentas François Hollande, Moldovos pre-
zidentas Nicolae Timofti, Latvijos prezidentas Andris Bērziņš, Europos Parlamento pirmininkas Martin Schulz ir Lietuvos prezidentė
Dalia Grybauskaitė. Roberto Dačkaus nuotr.
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Bendrai kurti saugumą ir gerovę

DALIA SHILAS

„Kernagi, saugok sveikatą”,
– kaž kodėl priminiau pa-
skutinį kartą jam atvykus

į Bostoną 2004 m. birželį. Jis atsakė
su įprasta ironija „Tu ką!!!”. Neži-
nojau, kad nebesusitiksi me. Tuo-
met apskritai neįsivaizdavo me, kad
Kernagiui kas nors gali atsitikti.

Vežiau Vytautą pirkti dovanų
šei mai. Po keleto metų džiaugėmės
su laukę: Vytautas – vaikaičių, o
mes – sūnaus.

„Mėgstu lietų, – artėjant išėjusio
amžinybėn vyro 64-tam gimtadie-
niui, parašys Dalia Kernagienė. –
Vaikys tėje, tuoj po perkūnijos išbė-
gusi į kie mą, pasiutusiai taškydavau
balas. Kai girdžiu barbenant lašus į
stogą, pajuntu savotišką transą.
Sode statė mės namą. Vytautas sva-
jojo apie ža lią pievą su kalneliu
anū kams ir apie mūsų miegamąjį po
stogu, kad girdėtume lietų. Niekada
netikėjau, kad kas nors gali surai-
tyti šitokį gyvybingą žmogų”. 

– 14 psl.

Lietuvos Respublikos prezidentė Dalia Grybauskai-
tė Rygoje kartu su kitais ES ir Rytų partnerystės ša-
lių vadovais nubrėžė tolesnės ES Rytų partnerystės

politikos gaires. Susitikime vadovai pabrėžė, kad ši poli-
tika yra paremta bendrais interesais ir įsipareigojimais,
kurie stiprina demokratiją, įtvirtina teisės viršenybės prin-
cipą, sustiprina žmogaus teises ir pamatines laisves,
tarptautinės teisės normas ir principus.

„Rytų partnerystė jau dabar kuria gerovę mūsų Rytų
kaimynystėje. ES ir toliau padės savo Rytų partnerėms vyk-
dyti reformas, stiprinti jų ekonomiką ir institucijas, ko-
voti su korupcija. Demokratiškesnės, modernesnės ir
europietiškesnės Rytų partnerės taps atsparesnės išorės

spaudimui ir patrauklesnės investicijoms. Stabilios ir eu-
ropietiškos Rytų partnerės – visos Europos interesas”, –
sakė Prezidentė.

Rygos viršūnių susitikimo dalyviai aptarė dabartinę
geopolitinę situaciją Europoje ir jos saugumui kylančias
grėsmes. Vadovai išreiškė paramą teritoriniam Rytų
partnerių vientisumui, jų nepriklausomybei ir suvere-
numui. Rytų partnerystės tikslas – sukurti bendrą de-
mokratijos, gerovės, stabilumo ir glaudaus bendradar-
biavimo erdvę. Vadovai pripažino Rytų partnerių Europos
integracijos siekį, įvertino jų padarytą pažangą ir aptarė
tolesnius tikslus.

– 2 psl.

V.  Kernagis 2004 m. prie Spouting Rock,
Kennebunkporte.        V. Sužiedėlio nuotr.

Gegužės – 19-oji Vytauto gimtadienis. D. Shi-
las  ant V. Kernagio paminklinio suoliuko Vil-
niuje. 

„Kol baltas paukštis danguje 
dar gieda tau ir man”



site mano liudytojai Jeruzalėje ir visoje Judėjoje bei
Sama ri joje, ir lig pat žemės pakraščių (Apd 1, 8).

Ką veikė Jėzaus mokiniai po šio siuntimo? Pir-
miausia jie drauge su Jėzaus motina Marija meldė-
si ir laukė Šventosios Dvasios nužengimo. Per Sek-
mines gavę Šventosios Dva sios krikštą, jie ėjo į pa-
saulį, skelbė Evangeliją, liudijo apie Jėzaus prisi kė-
limą, kentėjo ir mirė už Jėzų, už jo atneštą gerąją Ži-
nią apie tai, kuo Die vas nori mus apdovanoti.

Šiandien nesurasime žemyno, ku rio nebūtų
pasiekusi Evangelijos žinia. Ten, kur visai neseniai
buvo tik misijos, šiandien Bažnyčia žydi ir yra gy-
vybinga. Tačiau ten, kur Evan gelijos žinia jau seniai
paskelbta, vis iš naujo kyla pavojus, kad ji gali būti
primiršta ir dėl kokios nors „pažangos” stumiama
į šalį. Kiek daug, pri sidengiant pažanga, buvo ir yra
skelbia ma pačių niekingiausių dalykų, ku rie net ne-
panašūs į pažangą! 

Dievas per Jėzų Kristų mus nepaprastai apdo-
vanojo, iškeldamas į savo vaikų garbę. Dievas pa-
žadėjo dalytis su mumis amžinojo gyvenimo laime.
Visa tai yra toks didelis turtas, kad jį net sunku de-
ramai įvertinti. Šis turtas nepalyginamas su tuo, ką

žmogus šioje žemėje gali įsigyti. Suvokimas,
kad esame mylinčio Tėvo globoje ir kad
mūsų laukia amžinoji laimė, turi pripildy-
ti mūsų širdis ne tik didelio džiaugsmo, bet
ir noro šia žinia da ly tis su kitais žmonėmis.

Marija Magdalietė, radusi tuščią kapą
ir suvokusi, kad Jėzus yra gy vas, bėgo šia
žinia pasidalyti su Jė zaus draugais. Apaš-
talas Paulius, su tikęs Jėzų kelyje į Damas-
ką ir iš jo mo kinių sužinojęs apie Gerąją

naujieną, apkeliavo daugelį šalių, patyrė daug iš-
bandymų ir visur nenuilstamai skelbė apie Jėzaus
prisikėlimą.

Panašiai ir mes, jeigu žinia apie Jėzaus prisi-
kėlimą ir žengimą į dan gų yra visiškai mūsų su-
vokta, turime prisipildyti didelio džiaugsmo ir noro
šią žinią nešti kitiems.

Šiais metais prisimename vyrus ir moteris,
kurie Dievui pašvenčia savo gyvenimą. Pasaulio vai-
kams tai sunkiai suprantama: kaip galima šia me pa-
saulyje atsisakyti šeimos ar tur tų? Tačiau tikintiems
Jėzaus pri sikėlimu ir priėmusiems jo Žinią šitai yra
visiškai suprantamas daly kas – normalu jau dabar,
kol gyvename žemėje, rimtai pradėti gyvenimą su
tuo, su kuriuo gyvensime per visą amžinybę.

Šiandien gyvename dvasiniams dalykams labai
nepalankioje kultūroje, nes yra aukštinami tik pi-
nigai ir pramogų pilnas gyvenimas. Beveik laikoma
stebuklu, kai tokioje aplin koje atsiranda pašaukimų
į kunigystę. Tačiau jauni vyrai, patyrę Evan gelijos
žinios džiaugsmą, turėjo ir turės drąsos pasišvęsti
kunigo tar nys tei, kad galėtų skelbti ir liudyti apie
Prisikėlusįjį.

Kristaus Žengimo į dangų šventė ti-
kinčiajam yra labai brangi, nes pri-
mena Jėzaus sugrįžimą pas Tėvą ir

beldžiasi į mūsų širdis, ragindama neį-
strigti šioje žemėje tarp daiktų ir pinigų, ne-
pasiduoti nuodėmės vilionėms, bet visuomet
žvelgti į tikslą – kur sugrįžo Jėzus, ir mes te-
nai turi me sugrįžti. Be šios vilties žmo-
gaus gyvenimas žemėje netenka svarbiausio
pamato ir statomas ne ant uolos, bet ant smė-
lio (plg. Mt 7, 26).

Evangelistas Lukas, pradėdamas Apaštalų dar-
bų knygos pasakojimą apie pirmuosius Bažnyčios
žings nius, primena Jėzaus pasirodymus po prisi-
kėlimo ir žengimą į dangų: Jėzus pakilo aukštyn, ir
debesis jį pa slėpė nuo jų akių. Kai mokiniai žvelgė į
dangų, prie jų atsirado du vyrai baltais drabužiais
ir pasakė: Jėzus paimtas nuo jūsų į dangų, sugrįš taip
pat, kaip esate matę jį žengiant į dangų (Apd 1, 11). Tai-
gi, esame žmonės, lau kiantieji Jėzaus sugrįžimo, ir
tai mū sų gyvenime turi būti svarbiausia, o visa kita
– tik antraeiliai dalykai. 

Išsiskirdamas su mokiniais, Jė zus paliepė: Eikite
į visą pasaulį ir skelbkite Evangeliją visai kūrinijai.
Kas įtikės ir pasikrikštys, bus išgelbėtas, o kas netikės,
bus pasmerktas (Mk 16, 15). Dabar pasidaro aišku, ko-
dėl Jėzus surinko mokinių būrį ir leido jiems kele-
rius metus būti šalia ir klausytis jo žodžių. Visa tai,
ką jie matė ir girdėjo, turės skleisti po platų pasau-
lį. Ar tai įmanoma misija vienuolikai silpnų vyrų? 

Įsakęs eiti į visą pasaulį, Jėzus pažadėjo savo mo-
kinius stiprinti Šven tosios Dvasios jėga: Kai ant jūsų
nužengs Šventoji Dvasia, jūs gausite jos galybės ir tap-
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eikite, skelbkite,
liudykite!

ARKIVYSK. SIGITAS TAMKEVIČIUS
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Rygos viršūnių susitikime vado-
vai pabrėžė, kad būtina didinti Rytų
partnerystės šalių atsparumą spaudi-
mui, kurį jos šiuo metu patiria – stip-
rinti jų institucijas, didinti teisėsaugos
nepriklausomumą, kovą su korupcija,
vykdyti viešojo administravimo re-
formą.

Vadovai sutarė, jog didžiausias
Rytų partnerystės programos priori-
tetas artimiausiu metu bus sklandus
ir kuo greitesnis laisvosios prekybos

sutarčių su Gruzija, Moldova ir Uk-
raina įgyvendinimas. Susitikime pa-
žymėta, kad ES ir Ukrainos laisvosios
prekybos sutartis įsigalios nuo 2016
metų sausio. Ukrainai ir kitoms Rytų
partnerėms atsiveria 500 mln. varto-
tojų turinti ES rinka. Prekyba su ES
sustiprins šių šalių ekonomikas, pa-
didins jų konkurencingumą, atvers
galimybių verslui ir pritrauks daugiau
investicijų. Skaitmeninė ekonomika –
dar viena sritis, kurioje ES ir Rytų par-
tnerės toliau stiprins bendradarbia-
vimą.

Vadovai Rygoje taip pat išreiškė
lūkestį, kad Ukraina ir Gruzija arti-
miausiu metu įgyvendins reikalingas
reformas ir šių šalių žmonės į ES ga-
lės keliauti be vizų. Taip pat siekiama
paprastesnės vizų išdavimo tvarkos Ar-
mėnijos ir Baltarusijos piliečiams.

Rytų partnerystės susitikimo da-
lyviai pabrėžė, kad energetinio sau-
gumo užtikrinimas yra bendras visos
ES ir Rytų partnerių interesas. Šioje
srityje ypatingas vaidmuo tenka Azer-
baidžanui. Būtina sukurti gerai  vei-
kiančia energetikos rinkas su stabi-

Bendrai kurti saugumą ir gerovę liomis, skaidriomis ir investuotojams
palankiomis sąlygomis.

Taip pat svarbu ir toliau vystyti
bendradarbiavimą transporto srityje
– plėtoti transporto jungtis, didinti jų
saugumą ir efektyvumą, gerinti lo-
gistiką ir į transporto sektorių pri-
traukti daugiau investicijų. Vadovai
įsipareigojo toliau vystyti bendradar-
biavimą ir švietimo, kultūros, inova-
cijų srityse.

Šis susitikimas tapo pirmąja ES
vadovų galimybe po visuotinių rinki-
mų Didžiojoje Britanijoje susitikti su
perrinktu šalies premjeru David Ca-
meron.

Prezidentė Dalia Grybauskaitė,
CNN televizijos paklausta, ar pritaria
reformoms, kurių siekia D. Cameron,
pabrėžė, kad yra skirtingų nuomo-
nių, skirtingai matoma, kaip Europa
turėtų plėstis ir kokią Europą mes mė-
giname sukurti. 

,,Mes norime stiprios ir vienin-
gesnės Europos, kuri galėtų konku-
ruoti ir susidoroti su iššūkiais. Kartais
kitos šalys norėtų Europą paversti
vadinamuoju ‘arbatos klubu’, kur su-
sirinkusieji sėdi, diskutuoja, aptari-
nėja įvairias problemas, bet nieko ne-
nusprendžia. Mes to nenorime. Mes
esame pasirengę spręsti problemas,
diskutuoti. Šiandien kalbama apie
migracijos politiką, apie ją diskutuo-
jama, bet jokie konkretūs sprendimai
nepriimti. Mes kalbėsim toliau, dis-
kutuosim, nes tai mums svarbu, Di-
džioji Britanija svarbi ES, tikimės,
kad ir ES svarbi Didžiajai Britani-
jai”, – sakė Lietuvos vadovė.

Prezidentės spaudos tarnyba
Lietuvos prezidentė Dalia Grybauskaitė Rygoje kartu su kitais ES ir Rytų partnerystės šalių vadovais nubrėžė tolesnės ES Rytų partnerystės
politikos gaires. Roberto Dačkaus nuotr.



MYKOLAS DRUNGA

„Torių pergalė – Europos praradimas”. Taip de-
šiniosios  pakraipos žurnalistų „senasis vil-
kas” Patrick J. Buchanan pavadino vedamąjį
straipsnį savo įkurtame tinklalapyje „Ameri-
can Conservative”.

Jis iš karto rėžė šit kaip: „David Cameron yra
pats sėkmingiausias torių (britų  konservato-
rių) partijos vadovas nuo Margaret Thatcher

laikų. Tačiau gali būti, jog istorija paliudys, kad jis
su savo sėkme privedė prie savo paties šalies skili-
mo ir prie Didžiosios Britanijos atsiskyrimo nuo Eu-
ropos Sąjungos.”

Toliau P. J. Buchanan dėstė taip, pradėdamas
klausimu ir tuoj pat į jį atsakydamas: „Kaipgi D. Ca-
meron vadovaujamiems toriams pavyko užsitikrinti
daugumą? Pirma, jie į rinkimų kampaniją atėjo su
rimtu nuveiktų darbų sąrašu.

Dar svarbiau – jie Ed Miliband leiboristų par-
tiją užsipuolė kaip per daug kairią, jog valdytų, ir
įspėjo, kad leiboristų vyriausybė taptų secesionis-
tinės (atsiskirti siekiančios) Škotijos nacionalinės
partijos įkaite, nes be škotų nacionalistų balsų Mi-
liband niekada parlamente nesurinktų daugumos.
Leiboristai nuo šio kaltinimo niekaip negalėjo iš-
sisukti, nes jis iš esmės teisingas.

Torių vykdomas Škotijos nacionalinės partijos
vaizdavimas kaip po Didžiosios Britanijos pamatais
besirausiančios ir slapta dirbančios išvien su lei-
boristais turėjo toriams pridėtinės vertės dar ir tuo,
kad tai  padėjo Škotijos nacionalinei partijai susi-
šluoti beveik visus – 56 iš 59 – Škotijai skirtų man-
datų Londono parlamente.

Rezultatas tas, kad Britanijos leiboristų parti-
ja savo šiaurinėje tvirtovėje, Škotijoje, beveik iš-
naikinta.  Kaip leiboristai nuo šios amputacijos at-
sigaus, dabar sunku pasakyti.

Tačiau ką tai reiškia Jungtinei Karalystei ap-
skritai paėmus?” – klausė toliau P. J. Buchanan ir
paskui išrutuliojo savo atsakymą, su kuriuo ne-
trukus pasiginčysime ir mes.

„Idant išlaikytų Škotiją Jungtinėje Karalystė-
je, D. Cameron pažadėjo perduoti kai kurias apmo-
kestinimo ir pinigų išleidimo privilegijas škotų par-
lamentui, – teigė P. J. Buchanan, – bet to nepakaks.
Kodėl ne? Ogi dėl to, kad škotai bus priversti West-
minsteryje (Didžiosios Britanijos parlamente) sėdėti
penkerius metus ir žiūrėti, kaip torių ministras pir-
mininkas, vadovaudamasis torių principais, išmė-
sinės gerovės valstybę, kurią jie, škotai, prisiekė iš-
laikyti sveiką.

O to išmėsinėjimo Škotijos nacionalinė partija,
kartu su leiboristais, niekaip neįstengs sustabdyti.
Ši situacija neabejotinai sužadins škotų reikalavi-
mus surengti naują referendumą, kurį laimėti
jiems bus gerokai daugiau galimybių, negu buvo pir-
mąjį kartą – tada referendumas pralaimėjo 45 pro-
centais prieš 55.”

Kaip tik čia mums norisi P. J. Buchanan pa-
prieštarauti. Pirma, abejotina, ar D. Cameron vy-
riausybė siūlys dar stipriau apkarpyti Britanijos so-
cialinės gerovės programas nei ligi šiol – juk torius
šiuose rinkimuose palaikė ir tie, kurie tokioms prog-
ramoms bent iš dalies ar net visiškai pritaria.

O pats D. Cameron save pakartotinai vadino
„moderniu konservatoriumi su atjauta” ir teigė, jog
„socialinė atsakomybė” yra esminė jo politinės fi-
losofijos dalis.

Žinoma, daugelis nekonservatorių tai laiko
muilo burbulų pūtimu, tačiau vis tiek, kaip prane-
šė kairiųjų dienraštis „Guardian”, D. Cameron per
savo antrąją kadenciją žadėjo įgyvendinti „mėly-
nakalnierių (suprask, darbininkams priimtiną)
konservatizmą”.

Taigi radikalaus gerovės valstybės demonta-
vimo gali ir nebūti.

Antra, net jeigu D. Cameron politika daugeliui
Škotijos piliečių stipriai neįtiktų, vis tiek neaišku,
ar Škotijos nepriklausomybės referendumas, su-
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Ar dėl D. Cameron pergalės 
Didžioji Britanija skils ir išeis iš ES?

rinkęs 44,7 procentus balsų 2014 metais, kada nors
ateityje sulauktų, tarkim, ne 49 procentų – o jau ir
tai būtų stiprus padidėjimas, bet peršoktų būtinus
50 procentų, kurių negavus Škotijos atsiskyrimas
nuo Didžiosios Britanijos ir vėl subliukštų.

Tokia mūsų nuomonė, o dabar tęskime P. J. Bu-
chanan minčių dėstymą.  

„Ko Škotijos nacionalinė partija nori? Socialinės
gerovės valstybės  išlaikymo, britų branduolinių ra-
ketų pašalinimo iš Škotijos karinių bazių ir pačios
Škotijos išstojimo iš Jungtinės Karalystės”, – rašo P.
J. Buchanan ir priduria: „Bet škotų nacionalizmas
užtikrintai išprovokuos ir jam atsakantį anglų na-
cionalizmą. O Škotijos reikalavimas atsiskirti gali
sukelti tokį atgarsį Anglijoje, kad juo pasinaudos ir
Jungtinės Karalystės nepriklausomybės partija,
sulaukusi 13 procentų visų Britanijos balsų, tris kar-
tus daugiau nei Škotijos nepriklausomybės partija,
bet vis tiek tegavusi tik vieną mandatą Londono par-
lamente.

Jos populistinis vadovas Nigel Farage pasi-
traukė, kai jam nepasisekė laimėti mandato sau. O
vis dėlto Jungtinės Karalystės nepriklausomybės par-
tija ir prieš Europos Sąjungą nusistatę toriai, kurių
vienas kitas sėdi D. Cameron ministrų taryboje, su-
laukė premjero pažado, kad iki 2017-ųjų bus su-
rengtas nacionalinis referendumas dėl išstojimo iš
Europos Sąjungos.

Ir štai pamąstykime, kaip šių partijų interesai
jas visas stums tokios  Anglijos, kuri bus laisva ir nuo
Europos Sąjungos, ir nuo Škotijos, link.

Nepatenkinti torių politika, tačiau neįstengda-
mi jos pakeisti škotai turbūt sukels konfliktus par-
lamente, kurie stiprins atsiskyrimo norinčias jėgas.
Buvęs Škotijos nacionalinės partijos vadovas Alex
Salmond, laimėjęs vietą Londono parlamente, kaip
tik tai ir žadėjo.

Tuo metu toriams, Škotijai atsiskyrus nuo Jung-
tinės Karalystės, švies dar gražesnė ateitis. Juk
Škotija jiems prarasta, o Jungtinėje Karalystėje, su-
sidedančioje tik iš Anglijos, Wales ir Šiaurės Airijos,
toriams ateitis garantuota.

O Jungtinės Karalystės nepriklausomybės par-
tijai būtų lengviau pasiekti išstojimo iš Europos Są-
jungos tikslą, jeigu už Europos Sąjungą pasisakan-
čių škotų nebeliktų Jungtinėje Karalystėje ir jie ne-
begalėtų balsuoti referendume dėl Britanijos ateities.

Pagaliau leiboristams Škotijos nacionalinė par-
tija dabar yra ne tik jų stipriausia varžovė į šiaurę
nuo Adriano sienos, bet ir akmuo po kaklu Anglijoje.
Kokia nauda iš Škotijos leiboristams dabar?”.

„Tačiau Jungtinė Karalystė, – tęsia P. J. Bucha-
nan, – galėtų būti tik pirmoji iš kelių senosios Eu-
ropos valstybių, kurios suskiltų ar atsiskirtų nuo Eu-
ropos Sąjungos. Jeigu Škotija paliktų Jungtinę Ka-

ralystę, tai, be abejo, išjudintų grandininę reakciją
Ispanijos Katalonijoje, Italijos Veneto regione ir
Belgijos Flandrijoje.

Be to, jėgos, varančios Europos Sąjungą prie
skaldymosi, šiandien daug stipresnės nei tos, kurios
skatina politinių ir ekonominių ryšių gilinimą.
Pirmaisiais pokario dešimtmečiais transnaciona-
lizmas ir globalizmas, sienų atvėrimas ir išnykimas,
įgaliojimų perdavimas iš tautinių valstybių į trans-
nacionalinių institucijų bei elitų rankas atrodė be-
veik nesustabdomas.

Bet šiandien viskas atrodo kitaip. Jean Monet jau
praeityje. Atėjo Marine Le Pen ir Nicola Sturgeon,
Škotijos nacionalinės partijos vadovės, laikai. Ver-
tybių rinkoje 2015-aisiais auga populizmo, patrio-
tizmo, nacionalizmo akcijų vertė. 

Šiaurės šalims, kaip antai Vokietijai ir Olandi-
jai, įgriso palaikyti tuos, kuriuos jos laiko tingesniais
ir išlaidesniais Viduržemio šalių klubo nariais. O
Graikijoje ir Ispanijoje populistinėms partijoms

įkyrėjo galo neturintys vokiečių reikalavimai verž-
tis diržus. Daugumoje Europos šalių reiškiasi par-
tijos, norinčios arba atsiskirti, arba nusistačiusios
prieš imigraciją ar Europos Sąjungą. Kai kur, kaip
Didžiojoje Britanijoje, yra ir vienų, ir kitų.”

„Skersai išilgai Europos žmonės trokšta atgau-
ti savo sienas iš Europos Sąjungos kontrolės ir su-
stabdyti imigraciją, ypač iš kitos Viduržemio jūros
pusės, kur terorizmas, skurdas ir per didelis žmonių
gausumas stumia į šiaurę milijonus arabų, afrikie-
čių ir musulmonų, nesugebančių asimiliuotis į eu-
ropietišką kultūrą.  

Šitie europiečiai siekia atkurti savo nepriklau-
somybę, formuoti valstybes, atspindinčias tikrąją jų
tapatybę. Dėl to ir mes, amerikiečiai, leidomės į karą
1775-aisiais, kai mes taip pat spyrėme savo pusbro-
liams į pasturgalį”, – baigė savo straipsnį interne-
tiniame žurnale „American Conservative” žurna-
listas Patrick J. Buchanan.

Taip, nuo savęs pridursime, yra galimybė, kad
škotai paseks senu amerikiečių pavyzdžiu ir atsiskirs
nuo Britanijos. Yra teorinė galimybė, jog ir Katalo-
nija atplyš nuo Ispanijos ir kad kokia nors šalis iš-
stos net iš Europos Sąjungos, gal Graikija, o gal ir
Jungtinė Karalystė. Tačiau būtų neprotinga už bent
vienos tokios galimybės virtimą tikrove statyti
daug pinigų.

Jungtinėms Amerikos Valstijoms buvo lengva
politiškai ir administraciškai atsiriboti nuo Di-
džiosios Britanijos, nes buvo kiti laikai ir abi vals-
tybes skyrė vandenynas. To nepasakysi apie Škoti-
ją ir Angliją šiandien ir apie jokią Europos valsty-
bę, pergyvenančią vidaus nesutarimus XXI, globa-
lizacijos, amžiuje.  

LRT 

Didžiosios Britanijos ministras pirmininkas David Cameron tarėsi  su Lietuvos Respublikos prezidente Dalia Grybaus-
kaite (k.) ir Danijos premjere Helle Thorning-Schmidt, ES viršūnių susitikime Briuselyje. EPA nuotr.
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TELKINIAI

TARA BARAUSKAITĖ,
SAULIUS KAJOTA, 
JŪRATĖ VENCKIENĖ

Praeitas sekmadienis, gegužės 3
d., buvo, kaip ir įprasta Pietų Ca-
lifor nijoje, gražus ir saulėtas.

Tačiau pa rapijiečiai, besirenkantys į
sekma die  nines pamaldas Šv. Kazi-
miero baž nytėlėje, pajuto, kad šis sek-
madienis – neeilinis. Būrys gražiai
pasipuošu sių vaikučių ir linksmai nu-
siteikę jų tėveliai išdavė, kad šian-
dien parapijoje – džiaugsminga šventė:
15 vai ku čių priima Pirmąją Komuniją
ir tam pa pilnaverčiais katalikiškosios
vi suo menės nariais! Bažnyčią puošė
gra žios vaikų su tėveliais pagamin tos
bažnytinės vėliavėlės. 

Pirmąją Komuniją priėmė vaiku-
 čiai yra nuo 7 iki 12 metų amžiaus: tai
Linas Čelkis, Matijas Donovan, Lu-
 kas Hassan, Kamilė Zauniūtė, Ema
Klimauskaitė, Kamilė Klimauskaitė,
Jovita Markus, Paula Greblikaitė, Lu-
 kas Greblikas, Dovis Gailiūnas, Alek-
sas Reivydas, Breka Petrulytė, Simonas
Lunskis, Nida Jakeliūnaitė ir Ugnė
Kairytė. Pagrindinė vaikučių globėja
ir ruošėja pirmajai Komuni jai buvo
mokytoja Tara Barauskaitė. 

Prie šio darbo prisidėjo ir moky-
tojos Sigita Newsom bei Jūratė Venc-
 kienė. Vaikai buvo ruošiami Los An ge-
les Šv. Kazimiero lituanistinės šešta-
dieninės mokyklos pamokų metu ir po
pamokų.  Dvejų metų pasiruošimo
programos metu vaikučiai mokėsi ti-
 kėjimo pagrindų, maldų, ruošėsi ir
pri  ėmė Susitaikymo sakramentą, da ly-
vavo šv. Mišiose, o dabar per parapijos
lietuviškas Mišias iškil min gai priė-
mė pirmąją Komuniją.  Kadangi šios
Mišios sutapo su ge gužinėmis pamal-
domis, vaikai gėlė mis vainikavo Dievo
Motinos Marijos statulą. Įėjimo pro-
cesijoje dalyvavo visi tuo metu bažny-
čioje buvę vaikai – jie nešė gėles.

Mišias aukojo parapijos klebo nas
kunigas Tomas Karanauskas, o jam tal-
kininkavo svečias iš Lietuvos,  Pakutos
miestelio, kunigas pranciš konas brolis
Gediminas Numgaudis. Brolis Gedi-
minas taip pat sakė ir pa mokslą. Pa-
mokslo metu jis pasidžiau gė, kad Los
Angeles lietuvių parapijoje vyksta to-
kia graži šventė. Taip pat daug pasa-
kojo apie savo asmenines patirtis ben-
dravime su Dievu, apie savo mokytojus.
Prisiminė, kaip vienas iš jo mokytojų
ir tikėjimo įkvėpėjų yra jam pasakęs:
„Štai tu dabar turi būrį draugų, kuriais
pasitiki ir jie tau atrodo ištikimi. Ta-
čiau patikėk, ateis diena, kai visi tie
draugai tave išduos. Ir tada tu turėsi tik
vieną tik rai ištikimą draugą, kuris
visada bus su tavimi ir niekada tavęs
neapleis. Jo vardas – Jėzus”.  

Mišių metu pirmąją Komuniją
priimantys vaikučiai taip pat ak ty-
 viai dalyvavo – skaitė visuotines mal-
das, o vėliau labai gražiai sugiedojo
giesmę „Jėzau, ateinu pas Tave”. Akus-
 tine gitara vaikučiams akompanavo
maestro Kęstutis Daugirdas. 

Po Mišių vaikučiai ir jų šeimos pa-
traukė į viršutinę parapijos salę, kur
jų laukė gausios vaišės, paruoštos šei-
mininkių, vadovaujamų Jūra tės Ja-
keliūnienės. Čia klebonas To mas Ka-
ranauskas pasakė vaikams sveikinimo
žodį ir visus apdovanojo gražiomis

Pirmosios Komunijos šventė Los Angeles

Los Angeles pirmosios Komu nijos šventė. Priekyje: Breka Petrulytė, Kami lė Klimauskaitė, Kamilė Zauniūtė, Ema Markus, Jovita Mar-
kus. Antroj eilėje:  Paula Greblikas, Ugnė Kairytė, Linas Čelkis, Matijas Do novan, Dovis Gailiūnas, Nida Jake liūnaitė, Lukas Greblikas,
Lu kas Hassan, Simonas Lunskis ir Aleksas Reivydas.  Kęsto Kazlausko nuotr.

spalvotomis knygutėmis, kuriose ap-
rašoma pirmosios Komu nijos reikš-
mė ir svarba. Vėliau scenoje pasirodė
jaunosios solistės – se sutės Jovita ir
Ema Markus. Jos su dainavo dainą
„Tuk tuk širdele”. Angeliški mergaičių
balsai ir puikus dainos atlikimas salėje

abejingų ne paliko. Žiūrovai ilgai plojo,
girdėjosi šūksniai „Bravo!”. Vėliau
vaikučiai tu  rėjo laiko padūkti ir sma-
giai pa  šo kinėti kieme pripūstoje gu-
minėje pilyje, o tėveliai pietavo ir ben-
dravo salėje. Buvo ypatingai graži die-
na, ir mes labai džiaugiamės savo nau-

jais  parapijiečiais!
Sveikiname visus vaikus ir linki-

 me jiems kartu su tėveliais kas sek-
madienį stiprintis Kristaus tikruoju
Kūnu ir Krauju, Jo žadėtu tikru amži-
no gyve nimo maistu.

LORETA TIMUKIENĖ

Balandžio 22 d. sulaukėme svečių
iš įvairių JAV vietovių ir net iš
Ka nados. Penki giminaičiai –

Susanna Brazauskas, Giedra M. Kregž-
dys, To mas Nenortas, dr. Dalia Varan-
kaitė ir Lana A. – pirmą kartą susitiko
Čika goje, kad galėtų ne tik susipažinti,
bet ir bandyti surasti daugiau savo gi-
mi nystę įrodančių dokumentų. Pir-
 miau siai jie aplankė Balzeko lietuvių
kultūros muziejuje veikiančią parodą
apie DP emigraciją iš Baltijos šalių
„No Home to Go to”). Sužinoję, kad kai
kurie parodoje esantys ekspona tai yra
iš LTSC turimo DP stovyklų Vokietijo-

je archyvo, nusprendė apsilankyti ir pas
mus. Plačios giminės atstovai parodė
pačių sudarytą genealoginį medį, liu-
dijantį, jog juos gi minystės ryšiai sie-
ja ir su Vinco Ku dirkos, Maironio (Jono
Mačiulio) šei momis. Kiek buvo jaudu-
lio ir džiaugsmo, kai svečiai mūsų ar-
chyve rado savo tėvų ir giminių doku-
mentus, nuotraukas, kurios padės už-
pil dyti iki tol buvusius nežinomus gi-
minės istorijos puslapius. 

Balandžio 28 d. sulaukėme svečio
iš Philadelphijos, PA – Brett Matulis at-
skrido į Čikagą, tikėdamasis čia esan-
čiuose lietuviškuose archyvuose rasti
dokumentų apie savo gimines. Matulių
šeima Antrojo pasaulinio karo pabai-

goje traukėsi iš Lietuvos, prieš atvyk-
dami į Ameriką jie gyve no Vokietijoje
DP stovyklose, todėl svečias ypatingai
domėjosi LTSC esančiais šių stovyklų
archyvais. Svečiui aprodėme ir kitus
cent re turimus archyvus, jis žadėjo
dar sugrįžti pas mus, prieš tai pasimo-
kęs sa vo senelių kalbos ir surinkęs
daugiau medžiagos apie juos, kad galėtų
tęsti savo giminės genealoginio me-
džio su darymą. Svečių knygoje Brett pa-
liko tokį įrašą: ,,Širdingai dėkoju už pa-
 galbą ieškant mano šeimos archyvi nių
dokumentų ir už įdomią ekskursiją po
centrą. Jūs turite neįkainojamus turtus
ir dirbate svarbų darbą, išsaugant Lie-
tuvos istoriją.”

LTSC svečiai – savo šaknų ieškantys JAV lietuviai

Svečiai atsivežė savo giminės genealoginį medį. Iš k.: Tomas Nenortas, Susanna Bra-
zauskas, dr. Dalia Varankaitė, Lana A., LTSC vicepirmininkė Loreta Timukienė, Gied-
ra Kregždys. LTSC nuotraukos

Svečias iš Philadelphijos, PA Brett Matulis ir LTSC
 vice pir mininkė Loreta Timukienė.
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ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS

Jei kas manęs paprašytų išvar-
 dinti žinomus lietuvius geografus,
paminėčiau Kazį Pakštą. Ilgiau

pa gal vojęs pridėčiau Antaną Bendo-
rių. Nuo š. m. gegužės 8 d. prie jų dar
pridėčiau dr. Marių Pauliką. Daugiau
pasidomėjęs sužinojau, kad tarp žy-
 miausių Lietuvos geografų yra įra šyti
Kristupas Radvila (1549–1616), Anta-
nas Poška (1903–1992), Vaclovas Choms-
kis (1909–1976), Alfonsas Basa lykas
(1924–1986) ir Česlovas Kudaba
(1934–1993). Kai kas prie jų dar bando
pridėti alpinistą Vladą Vitkauską (g.
1953), nors jis nėra geografas, bet yra
daug keliavęs ir įlipęs į daugelį aukš-
čiausių kalnų viršūnes.

Dr. Marius Paulikas šį pa vasarį
sėkmingai apgynė disertaciją Kent Sta-
te University  ir įgijo  Ph.D. laipsnį. Di-
sertacijos pavadinimas: „Potential Tor-
nado Vulnerability Va riance over 24-
Hour Cycle for an Ur ban Metropolitan
Region”. Už šio su dėtingo pavadinimo
slepiasi moksli nė studija apie viesulus ir kaip tan-
kiai apgyventoje vietovėje reiktų juos numatyti,
taip pat, kaip geriausia tvarkytis jiems praūžus. Stu-
dijos vie tovė – Čikagos apylinkės. Trumpai viesulas
– tai labai greitai besisukanti oro kolona, kurios ga-
lai remiasi į žemę ir liūtinius kamuolinius debesis.
Šiaurės Amerikoje atogrąžų vie sulas vadinamas
tornado.

Marius aukštąjį mokslą pradėjo krimsti nuo ba-
kalauro laipsnio eko nomikoje, kurį jis įgijo Hinsdale
Colle ge 1999 m. Po metų jis ir jo arti mieji jau džiau-

gėsi magistro laipsniu iš geografijos, kuris buvo ap-
gintas Northern Illinois University. Jo mokslinė
studija siejosi su audrų rizika  Atlanta, Georgia, ra-
jone. Įdomu, kad nuo audrų tyrinėjimo jis dėmesį per-
 kėlė į pražūtingesnę  gamtos stichiją – viesulus. Vie-
sulai atneša daug žalos ne tik turtui, ekonomikai, bet
ir pra žudo daug gyvybių. Reikia palinkėti, kad jo stu-
dijos šias gamtos sukeltas pasekmes sušvelnintų.

Studijuodamas Marius turėjo ir įvairių įsipa-
reigojimų  mokyti kitus. Tai jis atliko Northern Il-
linois Uni versity, College of  DuPage ir Kent State Uni-

versity. Iki šiol jau yra pa skelbęs ke-
letą mokslinių straipsnių. Viename
jų jis su kolega aptarė pot vynių
aukas Pakistane 1950–2012 m. Da-
lyvavo daugelyje potvynių, audrų ir
viesulų mokslinių tyrimų. Su pra-
 nešimais „atliekamu laiku” daly-
vavo įvairiose mokslinėse konfe-
rencijose bei simpoziumuose. Bū-
damas studentas spėjo užsitarnau-
ti keletą aka de minių  apdovanojimų
ir stipendijų. Pri klauso keletui pro-
fesinių ir moks li nių organizacijų:
Association of  Ame rican Geog-
raphers, American Meteorological
Society, Gamma The ta Upsilon In-
ternational Geography Honor So-
ciety ir kt. 

Marius gimė netoli Čikagos.
Bū damas moksleivis priklausė Pre-
zi dento   Stulginskio   moksleivių
atei ti ninkų kuopai. Taip pat šoko
„Spin dulio” šokių grupėje Lemon-
te. Yra stovyklavęs Dainavoje.

Įdomu, kad apie Kent State
Uni versity geografijos programą

Marius sužinojo iš dr. Augustino Idzelio, ten kurį lai-
ką profesoriavusio geografo.  

Paklaustas apie pomėgius ir laisvalaikį, Marius
vardija rankinį, bėgi mą ir važinėjimą dviračiu.
Anksčiau priklausė kėgliavimo klubui. Dar pri dėjo,
kad būdamas Čikagoje mėgsta žiūrėti „Green Bay Pa-
ckers” futbolo komandos žaidimus. Kaip profe sio na-
las mėgsta  stebėti audras ir savo aki mis yra matęs
viesulų. Atrodo, kad jo profesija ir pastarieji pomė-
giai artimai siejasi. Belieka dr. Mariui palin kėti gero
vėjo ateityje!

Motinos dienos pagerbimai Brighton Parke
JOANA DRŪTYTĖ

Motinos meilė yra vaikų džiaugsmas ir gyvenimo turtas, užtat
atsi dė kodami visoms motinoms, mamy tėms ir močiutėms
Brighton Parko Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Pra sidėjimo

parapijos vaikai jas pagerbė net du kartus. Gegužės 3 d., kai Mo tinos
diena švenčiama Lietuvoje, mū sų bažnyčioje kun. Gediminas Keršys
pasakė gražų pamokslą, visoms gy voms mamoms ir močiutėms lin-
kėdamas gausių Dievo malonių jų gy venime, o amžinybėn iškeliavu-
sioms – amžino Dangaus džiaugsmo. Visos motinos buvo pakviestos prie
al to riaus, kur kun. Keršys jas palaimino, o paskui visoms buvo įteik-
ta po rožę. Ši graži šventė buvo vėl paminėta ge gužės 10 d., kai Motinos
diena šven čiama Amerikoje. Šį sykį svečias br. kun. Gintaras Numgaudis
šv. Mišių metu gražiais žodžiais pasveikino visas susirinkusias moti-
nas, aiškindamas, kokia svarbi  yra meilė ne tik vaikams, bet visiems,
kad mes turėtume mylėti vieni kitus, kaip Kristus mus mylėjo.

Po šv. Mišių visi rinkosi į parapijos salę, kur motinų laukė ypatinga
staigmena. Brighton Parko Lietuvių Bendruomenės kepuriuota „Vyrų
komanda” pasitiko prie durų ir kvie tė į salę. Bendromis jėgomis šie šau-
 nuoliai paruošė skanius dešrų, ko pūstų ir kugelio pietus, kuriuos pa-
tys viešnioms ir dalino. Popietę gražio mis dainomis skaidrino Algi-
mantas ir Ligita Barniškiai, o savo sukurtas eiles deklamavo Vilija Va-
karytė ir Irena Valaitienė. Buvo ir  loterija, ku rioje mamos džiaugėsi
laimikiais. Visi dalyviai sma giai ir linksmai praleido laiką, o mamos
jautėsi įver tin tos ir pagerbtos, jos grįžo į namus su šypse-
noms. Dėkojame visiems, ku rie prisidėjo prie
šio renginio, o ypatingas Ačiū
„Vy rų komandai”.

Iš k.: Gintaras Ilevičius, Leonas Rimkus, Robertas Damašauskas, Liudas Kuzmarskis ir Viktoras Kme-
lis, trūksta Vyto Stanevičiaus. Joanos Drūtytės nuotraukos

Naujas mokslų daktaras – geografas Marius Paulikas

Marius Paulikas Asmeninio archyvo nuotr.
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Iš ATEITININKų gyvENImo

DR. TOMAS P. GIRNIUS

Per pastaruosius kelerius  metus kai kurie ateitininkų
veikėjai entuzias tiškai – kartais net agresyviai –
stengiasi įgyvendinti kaip de facto reika lavimą vi-

siems sendraugiams duoti papildomą sendraugių įžodį ir,
nenu sileidžiant jauniams, moksleiviams bei studentams,

sieti tą įžodį su ati tinkama nau-
jo ženkliuko ir juostelės simbo-
lika.  Tie veikėjai mini a. a. kun.
K. Trimako straipsnį apie įžodį
(„Ar ateitininkams reikalingas
įžo dis”, Ateitis.org, 2012), tačiau
patogiai nutyli, kad tame straips-
nyje kun. Trimakas kaip „būti-
ną” sen draugio įžodį taikė tik
tiems, kurie nėra davę mokslei-
vio ar studento įžodžio. Be to, jis

išvis neužsimena apie naujus ženkliukus ir juosteles.  (Čia
gal taip pat vertėtų paminėti, kad Ateitininkų vadove a. a.
kun. S. Yla aiškiai sako, kad bent išeivijoje sendraugio įžo-
džio tradicijos iš vis ne būta ir nepanašu, kad Yla skatino
tokią tradiciją įvesti.)

Kodėl priešinuosi tam, kad neįsi tvirtintų ši sendraugio
įžodžio naujovė? Argi netinka atnaujinti ateiti ninko pa-
žadus „kryžiaus ir ateitinin kų vėliavos akivaizdoje”? Ne-
siprie ši nu tinkamam ateitininko pažadų atnaujinimui.  Be
kita ko, manau, kad būtų labai gražu ir tinkama, jeigu jau-
 nųjų, moksleivių ar studentų įžo džio iškilmių metu visi
susirinkę ateitininkai kartu kartotų įžodžio tekstą – pa-
našiai taip, kaip Didžiojo Šeš tadienio Velyknakčio budė-
jimo metu atnaujiname krikšto pažadus.  

Tikrai ne prieš įžodžio esmę esu nusistatęs, o prieš 1)
šios naujovės įgyvendinimo būdą, kuris nupigina, paverčia

mažareikšmiu tai, kas turė tų būti šventa, ir 2) polinkį skai-
dyti ateitininkus sendraugius į „tikrus” ir ... „mažiau tik-
rus”.  Pavyz džiui, besibaigiant praėjusių metų rugpjūčio
mėnesį vykusiai Šiaurės Amerikos ateitinin kų konfe-
rencijai, kas tik norėjo – kad ir iš gatvės per klaidą pate-
kę į ne tą salę, be jokio išankstinio pasiruošimo ar net nu-
siteikimo, buvo kviečiami pakelti ranką ir ištarti įžodžio
tekstą. Kadangi rūpintasi forma, o ne tu riniu, naujos juos-
telės ir ženkliukai buvo dalinami kaip saldainiai vai kams.
Tokia praktika nupigina sen draugio įžodžio iškilmes – tie-
siog ją paverčia farsu.  

Tačiau net jeigu tokie procedū riniai elementai būtų
išlyginti – pvz., jeigu būtų reikalaujama iš kiekvieno send-
raugio kažkokio minimalaus išankstinio pasiruošimo, ap-
mąstymo, nusiteikimo, sendraugio įžodis – ypač su juo  sie-
jama išorinė simbolinė atributika – kelia skaldymo į „tik-
rus” ir „mažiau tikrus” ateitinin kus grėsmę. O jeigu kada
nors kam nors tai bus patogu, „mažiau tikri” taps ... „jau
nebe”.  Tuos, kurie linkę abejoti mano fatališka, George
O rwell primenančia prognoze, kviečiu susimąstyti, kaip
dažnai kalbos apie sendraugių įžodį iškyla tada, kai
svarstomas klausimas „Kas yra ŠAA narys?” Neskaidy-
kime. Statykime tiltus.

Prierašas:

Daviau jaunio įžodį Kennebunk porte, Maine, 1969 me-
tais, moksleivio – Putname, Connecticute, 1973 m., studento
– Los Angeles, Californijoje, 1982 m.  (visos datos su vie-
nerių metų paklaida).  Gyvenimo kelionėse sugebėjau pa-
mesti visus tuos ženklelius su juostelėmis.  Kai tapau ŠAA
tarybos pirmininku, suradęs įžodžio tekstą, vienas mal-
doje atnaujinau jame išdėstytus pažadus. Nei juostelės, nei
ženkliuko neturiu.  

Kartais, bet ne taip jau dažnai, šiame skyriuje išspausdina me skaity-
tojų pasisakymus ateitinin kams rūpimais klausimais. Apgalvo tas
nuo  monės išdėstymas bei našios diskusijos galėtų prisidėti prie gi -
les nio ateitininkų sąjūdžio supratimo ir geresnio vienas kito pažini-
mo. Kvie čiame skai tytojus atsiliepti bei savo nuomonę išreikšti raš -
tu. Spau dai tinkamus pareiškimus mielai išspausdinsime.  – Red.

NUOMONĖS

Kodėl skeptiškai ir neramiai žiūriu į tam tikrų veikėjų
entuziastiškai siūlomus papildomus įžodžius?

Čikagos 
ateitininkų

Šeimos 
šventės 

savaitgalis
birželio 6–7 d.
Posėdžiai, ataskaitos, rinki-

mai, įžodžio davimas ir
smagi gegužinė

Sekmadienį, birželio 7
d.  – Čikagos ateitinin-
kų Šeimos šventė
9 val. r. šv. Mišios Pal.
Jurgio Matulaičio misijo-
je Lemonte •  Po Mišių

iškilmingas posėdis PLC didžiojoje
salėje. 

Sekmadienį, birželio 7
d.  – Ateitininkų namų
gegužinė  12 val. p. p.
Jūsų laukia skanūs lietuviški
pietūs ir muzika, ąžuolų
pavėsis ir  bendrystė su nau-

jais bei senais draugais.

Čikagos jaunieji ateitininkai ruošiasi įžodžiui
Čikagos Prano Dielininkaičio-Partizano Daumanto kuopos jaunieji ateitininkai, išklausę kursus ir atlikę darbe-

lius, yra pasiruošę duoti jaunojo ateitininko įžodį per Čikagos ateitininkų Šeimos šventę, birželio 7 d. Pasaulio lie-
tuvių centre Lemonte.  

Pirmoje eilėje: Izabelė Didžbalytė, Vintonas Harris, Gabija Viduolytė, Laima Marchertaitė, Julytė Sherpitis,  Gailė
Vaikutytė ir Magdalena MacLeod. Antroje eilėje – būrelio padėjėjos ir kuopos globėja Laima Sidrytė-Aleksienė.

Dainos Čyvienės nuotr. 

Šeštadienį, birželio 6
d. – Š. Amerikos ateiti-
ninkų metinis susirin-
kimas.

8 val. r. Šv. Mišios Palaimintojo
Jurgio Matulaičio misijoje.
Atnašauja Š. Amerikos ateitininkų
dvasios vadas prel. Edmundas
Putrimas

9 val. r.  Kavutė Ateitininkų
namuose

9:30  val. r. Visų Šiaurės Amerikos
ateitininkų metinis susirinkimas
Ateitininkų namuose 1380
Castlewood Dr, Lemont, IL

12 val. p. p. Vaišės ir neformalios
diskusijos.

Metinio Šiaurės Amerikos ateiti-
ninkų narių susirinkime bus disku-
sijos ir pranešimai. Taip pat ŠAA
tarybos, ŠAA valdybos ir sąjungų
valdybų metinės ataskaitos; naujo
ŠAA Įstatų projekto pristatymas;
naujų ŠAA tarybos bei revizijos
komisijos narių rinkimai. 

Planuojama tiesioginė video-kon-
ferencija, kurioje internetu galės
dalyvauti ateitininkai iš kitų
Šiaurės Amerikos vietovių. 

Kviečiami visi ateitininkai ir jiems
prijaučiantys.

Dėl smulkesnės informacijos pra-
šome kreiptis į ŠAA tarybos pirmi-
ninką dr. Tomą Girnių tomasgir-
nius@gmail.com

1

2

3
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Stephen M. Oksas, President

Patarnaujam Čikagos ir apylinkių lietuviams daugiau kaip 100 metų.

Namams paskolos, apdraustos sąskaitos

LAIMA APANAVIČIENĖ

Liepą sukaks devyneri metai,
kai dainininkas, visuomenės
veikėjas Sta sys Baras (Bara-

nauskas) (1920.05. 26–2006.07.12) ilsisi
Šv. Kazimiero ka pi nėse, o gegužės 26
d. minėsime Sta sio Baro 95-ąsias gi-
mimo metines. 

,,Baras… Šiame vyre labai lai-
 min gu būdu susiderino trys retai vie-
noje vietoje sutinkamos dorybės: di-
delė gerklė, didelė širdis ir blaivus pro-
tas. Tiek, kiek jis kaip žmogus ma lo-
nus, šiltas, draugiškas, inteligentiš kas,
– ne mažiau ir jo balsas stiprus, gra-
žus, švelnus, dramatiškas ir krištoli-

Ilgametis triūsas nenuėjo veltui
Stasio Baro 95-metį minint

nis”, – taip 1962
metais apie gerai
išeivijoje žinomą
dainininką ir vei-
kė ją Stasį Barą
rašė Bronys Rai-
la.

Šis žmogus
dar gyvas žmonių
atmintyje. Dauge-
lis jį mena kaip
vie ną iškiliausių
išeivijos tenorų,
35 me tus balso
grožiu ir jėga ža-
vėjusiu klausyto-
jus. Apie S. Barą
dainininką yra
parašytos knygos
(Anicetas Ar mi-
nas. Stasys Baras-
Baranauskas, Vil-
 nius, 1996 m.; Ona
Narbutienė. Sta-
 sys Baras, Vil-
nius, 2000 m.), dar
yra žmonių, me-
nančių jo daina-
vimą. 

Tačiau šį kar-
tą norisi prisi-
minti Stasį Barą

ne dainininką, o žmogų, 30 metų atsi-
davusiai dirbusį Lietuvių Fonde. Į
Lietuvių Fondą jis atėjo 1971 metais.

1974 m. gegužės 4 d. vienuoliktojo
LF suvažiavimo protokole jau skaito-
me: ,,Į LF tarybą trejų metų kadenci-
jai išrinkti šie asmenys:  (...)  Stasys Ba-
ras – 2 637 balsai.” Nuo tos dienos pra-
sidėjo jo kelionė Lietuvių Fondo va-
dovybės takais. Su jo išrinkimu į ta-
rybos pirmininkus, LF buvo sulau-
 žyta nusistovėjusi tradicija – pirmą
kartą į vadovus atėjo sumanus finan si-
ninkas, nuo 1958 m. sėkmingai dir bęs
Standard Federal banke Čikagoje, o
nuo 1983 m. tapęs šio  banko tarybos di-
rektoriumi. Jis net 10 kartų perrinktas

į LF direktorių tarybą: šešias kaden-
cijas jis buvo LF tarybos pirmi ninku
(1982–1984; 1988–1990), keturias – LF val-
dybos pirmininku (1993–1995 ir 2002
metais). Dirbti jam teko ir Fi nansų, ir
Pelno skirstymo (1985–1987 metais – pir-
mininkas) komisijose. S. Baro dėka
Lietuvių Fondas pasipildė keliais mi-

lijonais dolerių. Nuo pat atėjimo į LF
S. Baras daug dirbo, tel kė lėšas, rūpi-
nosi LF augimu, finansine gerove ir at-
eitimi. Jam labai rū pėjo, kad būtų iš-
laikyta lietuvybė išei vijoje, kad būtų re-
miamas litua nistinis švietimas ir lie-
tuviška kul tū ra, muzika, kad būtų pa-
dedama jaunimui siekti aukštojo moks-
lo. Jis suorganizavo ir įvedė daug nau-
jovių LF administracijoje, finansų tvar-
ky me bei LF veikloje. Jo pastangomis
1984 m. LF gavo Salomėjos Šagamo gie-
nės 100 000 dol. įnašą, paskatinusį pri-
sidėti ir kitus aukotojus. Tais metais į
LF sąskaitą įplaukė rekor dinė aukų
suma – 420 000 dol. ir už baigė trečią mi-
lijoną. Barui pirmi nin kaujant Pelno
skirstymo komisijai, buvo peržiūrė-
tos pelno skirstymo gairės, sugriežtinta
išmokėjimų tvarka, nustatytos sąly-
gos stipendijoms gautis, taip pat nu-
tarta, kad nepanaudota parama grąži-
nama PSK ir ji skiriama naujiems
prašymams rem ti. 27-jame LF suva-
žiavime padarytas nutarimas skirti 1
mln. dol. Lietuvos kultūros ir švietimo
reikalams remti. Atkūrus Nepriklau-
somybę, S. Baras aktyviai įsitraukė į
paramos veiklą, važiuodavo į Lietuvą,

Stasys Baras 1987 m. Lietuvių Fondo pokylio metu.
Jono Tamulaičio nuotr. iš LF archyvo

Algirdas Brazis, Stasys Baras ir Dana Stankaitytė, ,,Aida”, 1962 m.
,,Draugo” archyvo nuotraukos

rėmė įvairius projektus, su žmona Ele-
na 1995 m. Lietuvių Fondo ribose įkū-
rė E. ir S. Barų stipendijų fondą jau-
niems daini ninkams. Visas būrys ga-
bių šio Fon do stipendininkų šiuo metu
garsina Lietuvos vardą pasaulyje di-
džiausiose pasaulio teatrų scenose.
Tarp jų – tenoras Edgaras (Prudkaus-
kas)  Montvidas (net 4 kartus buvęs
šios stipendijos laureatu), nuo 2007
metų dirbantis laisvai samdomu so-
listu ir dainuojantis tokiuose operos te-
atruo se kaip Londono karališkoji ope-
ra, Škotijos bei Anglijos nacionalinė
opera, Bavarijos nacionalinė opera,

Berlyno Hamburgo, Leipzigo, Am ster-
 damo, Cincinnati opera (JAV) ir t. t. Ki-
tas šio Fondo stipendininkas – Kostas
Smoriginas – kaip  teigia kla si kinės
muzikos duomenų bazė „Bach track”,
yra vienas iš trijų daugiausiai 2014 me-
tais dainavusių bosų-baritonų pasau-
lyje. Jo balsas skambė jo Washingtono
nacionalinės  operos pastatyme, San
Francisco operoje, Milano ,,La Scala”
teatro scenoje, Aix-en-Provence festi-
valyje. Šiuo me tu į Europos teatrų sce-
nas veržiasi dar vienas R. ir S. Barų sti-
pendijos laureatas Merūnas Vitulskis.
Stipen dijos įstei gė jas tikrai galėtų jais
di džiuotis. Lietuvos muzikos ir teatro
akademija suteikė Stasiui Barui šios
akademijos Garbės daktaro vardą. 

Šiandien galime drąsiai teigti, kad
ilgametis S. Baro triūsas Lietu vių Fon-
de nenuėjo veltui. Lietuvių Fondas ne-
sididžiuotų daugiau kaip 36 milijonų
dol. kapitalu, jeigu prie to kapitalo
sukaupimo nebūtų savo pa tarimais ir
veikla prisidėjęs Stasys Baras. Puiku,
kad jo darbai tęsiami, Fondas auga tiek
narių skaičiumi, tiek finansiškai.

Minėdami Maestro gimtadienio
sukaktį galime pasidžiaugti, kad Lie tu-
vių Fonde dirbo žmogus, visa širdimi at-
sidavęs lietuviškam žodžiui, lietuviškai
dainai, lietuvybės reika lams. Lietuvos
Respublikos prezidentas Valdas Adam-
kus 1995 m. sveikindamas S. Barą gavus
Lietuvių Fondo Kultūros tarybos pre-
miją, taikliai ir nuoširdžiai apibūdino
šio iškilaus žmogaus gyvenimą: ,,(...)
žmogaus dvasios kilnumas, meilė ir pa-
siaukojimas artimui, įsipareigojimas
tautai ir jos kultūros puoselėjimas – tai
išskirtinės ir didžiai vertintinos sa vy-
bės. Visa tai randame Tavo gyvenimo
kelyje ir darbuose.”  

Algirdas Brazis, Stasys Baras ir Prudencija Bičkienė, ,,Pajacuose”, 1963 m.
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Parengė Dainius Ruževičius

SPoRTAS

Čikagos miesto pasididžiavimams
– NBA krepšinio lygos „Bulls” ir
NHL ledo ritulio „Blackhawks”

ko mandoms tenka sukti skirtingais
ke liais. Kaip nebūtų gaila, „Bulls” ko-
 manda baigė šį sezoną NBA Rytų kon-
 ferencijos pusfinalyje, o „Black hawks”
ledo ritulininkai tęsia kovą dėl „Stan-
ley” taurės.

„Cleveland Cavaliers” krepšinin-
 kams pakako ir penkiolikos LeBron  Ja-
mes taškų patekti į NBA atkrinta mųjų
varžybų Rytų konferencijos finalą. Šeš-
tosiose rungtynėse Čika goje „Cava-
liers” šventė užtikrintą pergalę prieš
„Bulls” 94:73 (33:31, 25:13, 15:16, 21:13) ir
laimėjo seriją 4:2.

Tuo tarpu toliau Čikagos sporto
sirgalius džiuginantys „Blackhawks”
ledo ritulininkai nugalėjo varžovus
tik po trijų pratęsimų. NHL čempionato
„Stanley Cup” varžybų antrosiose Va-
karų konferencijos finalo rungtynėse
„Chicago Blackhawks” (4-oji vieta kon-
ferencijoje) komanda svečiuose po tri-
jų pratęsimų 3:2 (2:1, 0:1, 0:0; 1:0) nuga-
lėjo „Anaheim Ducks” (1) ir išlygino se-
rijos iki ketu rių pergalių rezultatą 1:1.

Šiose rungtynėse čikagietis An d-

rew Shaw trumpam tapo „Chicago
Blackhawks” sirgalių herojumi, kai
įmušė fantastišką įvartį, kurį ledo ri-
tulyje pamatyti pavyksta itin retai. A.
Shaw per vieną iš pratęsimų įmu šė
įvartį galva. Tiesa, teisėjai nusprendė
šio įvarčio neužskaityti.

Pirmąsias serijos rungtynes savo
arenoje Anaheimo komanda laimėjo 4:1
(1:0, 1:1, 2:0). 

Tai buvo septynioliktosios pagal
trukmę (116 min. ir 12 sek.) iš viso bei
ilgiausios nuo 2008 metų rungtynės
per visą NHL čempionatų atkrinta-
 mųjų varžybų istoriją, jos tapo pačio-
 mis ilgiausiomis Čikagos klubui per 98-
erius egzistavimo metus bei antrosio-
mis pagal trukmę Anaheimo ko man-
dai. 

Ilgiausiai – 176 min. ir 30 sek. – tru-
ko NHL pirmenybių pusfinalio rung-
tynės 1936 metais Montrealyje tarp
vietos „Maroons” ir Detroito „Red
Wings” ledo ritulininkų. Tąkart šešta-
jame pratęsime svečiai pelnė įvartį ir
laimėjo 1:0. 

„Blackhawks” komanda „Stanley”
taurę iškovojo  dukart per penkerius
pas taruosius metus (2010 ir 2013).

Artūras Gudaitis artėjančią va-
 sa rą greičiausiai išgirs savo pa-
vardę NBA naujokų biržoje.

21 metų 208 cm ūgio Kauno „Žalgirio”
vidurio puo lė ju domisi bent 11 NBA ko-
mandų.

Labiausiai A. Gudaičiu domisi
„Detroit Pistons”. Į Lietuvą pabend-
rauti su žalgiriečiu buvo atvykęs „Pis-
tons” skautas Jon Robert Holden.

Dėl savo amžiaus A. Gudaitis šių
metų NBA naujokų biržoje gali būti pa-
kviestas automatiškai. „Draft Ex press”
jam prognozuoja 53-ąjį šauki mą, o
„NBA Draft” vietos tarp 60 bū simų pa-
šauktų žaidėjų jam nenumato.

A. Gudaitis ši sezoną Eurolygoje
per 15 minučių rinkdavo vidutiniškai
6,5 taško ir sugriebdavo po 4 atšokusius
kamuolius. LKL čempionate žaisda-
mas po 18 minučių perspektyvus lie-
tuvis renka po 10 taškų ir atkovoja 5,4
kamuolio.

„Aišku, malonu, kai tave įvertina,
bet tikrai nenuliūsiu, jei nebūsiu ir pa-
kviestas. Tada reikės dirbti daugiau,
kad  ten  patekčiau”, – teigė perspek-
tyvus Lietuvos krepšininkas A. Gu-
daitis. NBA naujokų birža vyks birže-
lio 28-ąją.

„Sporting Intelligence” paskelbė dau-
giausia sportininkams mokančių sporto
lygų sąrašą. Jo viršūnėje atsi dūrė NBA. Stip-
riausioje pasaulio krepšinio lygoje žaidė-
jai vidutiniškai uždirba 4,6 mln. JAV dole-
rių (4,13 mln. eurų). 

Žinoma, NBA į viršūnę iškopti pradėjo
tai, kad komandų sąrašuose – nedaug žai-
dėjų. 2,1 milijardo JAV do lerių dalijosi tik
448 krepšininkai.

Palyginimui – amerikietiškojo fut-
bolo lygoje NFL 2014 metais žaidėjai ben-
drai uždirbo 3,6 milijardo JAV dolerių,
tačiau šia suma dalijosi 1 684 sportininkai.

Antrojoje „Sporting Intelligence” su-
daryto sąrašo vietoje – Indijos kri keto
„Premier” lyga, o futbolui pa vy ko užimti
tik ketvirtą vietą. Joje atsi dūrė Anglijos

„Premier” lyga. 

Daugiausia žaidėjams mokan čios ly-
gos pagal vidutinį atlyginimą (lyga,
sporto šaka, šalis ar regionas, vidutinis
atlyginimas milijonais JAV dolerių):

1. NBA (krepšinis, Šiaurės Amerika) 4,58
2. IPL (kriketas, Indija) 4,33
3. MLB (beisbolas, Šiaurės Ame ri ka) 4,17
4. EPL (futbolas, Anglija) 3,82
5. NHL (ledo ritulys, Šiaures Amerika) 2,62
6. „Bundesliga” (futbolas, Vokie ti ja) 2,29
7. NFL (amerikietiškasis futbolas, JAV)
2,11
8. „Primera” (futbolas, Ispanija) 1,86
9. „Serie A” (futbolas, Italija) 1,74
10. „Ligue 1” (futbolas, Prancū zija) 1,49

„Norėčiau laimėti pirmąją Eu-
ro lygos taurę”, – prieš Eu-
rolygos finalo ketverto tur-

nyrą sakė Jonas Mačiu lis. Šią svajonę
Madrido „Real” išpil dė, o lietuvis sva-
riai prie jos prisidėjo pats. Gegužės 18
d. Madride savų sirgalių palaikomi
„Real” krepšininkai finale 78:59 (15:19,
20:9, 18:18, 25:13) nu galėjo Pirėjo „Olym-
piakos” ko mandą ir po dvidešimties
metų iško vojo Eurolygos čempionų ti-
tulą.

Naudingiausiu finalo ketverto žai-
dėju išrinktas 35 metų Andres Nocio-
ni. Finale jis pelnė 12 taškų, atkovojo
7 kamuolius, atliko 2 rezultatyvius
perdavimus, perėmė vieną ir prarado
du kamuolius. Jis surinko 18 naudin-
gumo balų.

Ir lietuvis J. Mačiulis svariai pri-
sidėjo prie „Real” pergalės. Per 16 mi-
nu čių jis pelnė 9 taškus (1/2 dvitaškis,
2/2 tritaškiai, 1/2 bauda), atkovojo 4 ka-
muolius, kartą suklydo.

„Real” susitvarkė su graikų ved liu
Vassilis Spanoulis. Pusfinalyje jis gel-
bėjo savo komandą, tačiau finale per 31
minutę pelnė 3 taškus (1/1 dvitaškis,
0/4 tritaškiai, 1/4 bauda), at liko 3 re-
zultatyvius perdavimus ir 4 kartus

suklydo.
„Real” ženkliai laimėjo kovą dėl at-

šokusių kamuolių. Šeimininkai su-
 griebė 40 kamuolių, tuo tarpu varžovai
– 25.

„Olympiakos” pusfinalio rungty-
nėse teko nemenkas išbandymas. Tik
paskutinėmis kėlinio sekundė mis grai-
kai 70:68 nugalėjo Maskvos CSKA ko-
mandą. Tuo tarpu „Real” po pusfinalio
neturėtų būti tokia išvargus. Karališ-
kasis klubas 96:87 nuga lėjo Stambulo
„Fenerbahce”. 

Trečiąją vietą užėmė CSKA ko-
 manda, mažajame finale 86:80 nuga lė-
jusi „Fenerbahce”.

Eurolygos finalo ketverto turny ras
grįžo į Madridą. 2008 metais, kai svar-
biausios sezono varžybos irgi buvo
surengtos Ispanijos sostinėje, jose
triumfavo naudingiausias to Euro-
 lygos sezono žaidėjas Ramūnas Šiš-
kauskas ir Maskvos CSKA (Ru sija).

Pastarąjį kartą „Real” krepšinin-
 kai Eurolygą laimėjo prieš 20 metų –
1995-aisiais. Tuomet iškovoti Europo-
 je labiausiai vertinamą klubų krep ši-
nio trofėjų Madrido komandai pa dėjo
Arvydas Sabonis, kuriam šis Eurolygos
čempiono titulas yra vienintelis.

Gegužės 18 d. Čekijoje baigėsi pa-
saulio ledo ritulio čempionatas.
Jo finale 25-tą kartą istorijoje

pergalę šventė Kanados ledo rituli-
ninkai. Čempionate pralaimėjimo nė
karto nepatyrę kanadiečiai finale 6:1
(1:0, 3:0, 2:1) parklupdė nugalėtojų var-
dą gynusius Rusijos ledo ritulinin-
kus.

Kanadiečiai pusfinalyje 2:0 pa lau-
 žė turnyro šeimininkus čekus, o rusai
4:0 sutriuškino JAV rinktinę. Rusai pa-
saulio čempionais yra tapę penkis kar-
tus, tuo tarpu kanadiečiai – net 24
kartus. Rusija ir Kanada fina le tarpu-
savyje kovojo 2008 ir 2009 metais.

Rusijos ledo ritulio rinktinės žai-
dėjai Čekijoje parodė – garbingai pra-
laimėti jie nemoka. Beviltiškai pa-
saulio ledo ritulio čempionato fina le 1:6
pralaimėję Kanados atstovams, rusai
atsiėmė pirmenybių sidabro meda-
lius, išklausė savo šalies himną ir be-

veik visi patraukė į persirengimo kam-
barį – pagerbti šių metų pasaulio čem-
pionus kanadiečius liko vos 6 Rusijos
rinktinės nariai. Kalba ma, kad trauk-
tis iš aikštės prieš čempionų apdova-
nojimą liepė Rusijos ledo ritulio rink-
tinės treneris Olegas Znarokas. Gelbėti
situaciją bandė vienas garsiausių rusų
komandos žaidėjų Aleksandras Oveč-
kinas: jis kvietė draugus likti ant ledo,
tačiau prie jo prisijungė vos penki ru-
sai.

Rusijos ledo ritulio rinktinės pa-
sitraukimą iš aikštės pamatę sirgaliai
pradėjo švilpti, rodydami nepasiten-
kinimą tokiu pasaulio vicečempionų
elgesiu. Rusijos komanda na mie turė-
jo praryti ir karčią savų sirgalių piliulę
– nė vienas ledo ritulio aistruolis ne-
atvyko į oro uostą ir ne padėkojo žai-
dėjams už iškovotą pla netos pirme-
nybių sidabrą.

Pasaulio čempionai – Kanados ledo ritulininkai

Kanados ledo ritulininkai pasaulio ledo ritulio čempionais tapo 24-ąjį kartą.

„Bulls” baigė NBA sezoną, o „Blackhawks”  
tęsia kovą „Stanley Cup” varžybose

Gudaičiu domisi beveik pusė NBA komandų

21 metų 208 cm ūgio Lietuvos krepšininkas
A. Gudaitis greitai gali praverti NBA duris

Sporto lygos pagal vidutinį atlyginimą: dosniausia – NBA

Eurolygos čempionai – „Real” krepšininkai

Madrido „Real” krepšininkai
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Washingtonas (BNS) – JAV pre-
zidentas Barack Obama perspėjo, kad
grėsmės, susijusios su pasauliniu kli-
mato šiltėjimu, pagal savo mastą ne-
nusileidžia terorizmo keliamiems pa-
vojams ir turėtų būti laikomos vienu iš
nacionalinio saugumo prioritetų.

Prezidentas kritikavo savo politi-
nius oponentus, „kurie atsisako pripa-
žinti, kad klimato pokyčiai yra tikri”,
pabrėždamas, kad „neginčijami” moks-
lo faktai įrodo, kad tas procesas iš tik-
rųjų vyksta.

„Anglies dvideginio kiekis atmos-

feroje dabar didžiausias per 800 tūkst.
metų, – pabrėžė jis. – 14 iš 15 karščiau-
sių visų laikų metų buvo per pasta-
ruosius 15 metų. Praeiti metai buvo šil-
čiausi kada nors buvę mūsų planetoje.”

„Pasaulio ledynai tirpsta, liedami
naują vandenį į vandenyną. Per pasta-
rąjį šimtmetį pasaulinis jūros lygis pa-
kilo apie aštuonis colius (20 cm)”, – pri-
dūrė B. Obama.

Prezidentas perspėjo, kad pasauli-
nio vandenyno lygio paaukštėjimas 30
cm gali kainuoti Jungtinėms Valstijoms
apie 200 mlrd. dolerių.

Klimato pokyčiai – viena svarbiausių JAV problemų

Gerės elektroninės paslaugos užsieniečiams 

Rusija įsiuto dėl Ukrainos

Parengė Vitalius Zaikauskas

LIETUvA IR PASAULIS

Vilnius (archyvai.lt) – Gegužės 21
d. Lietuvos Respublikos prezidentūros
Kolonų salėje vyko iškilminga cere-
monija. Jos metu buvo paskelbti keturi
nacionalinės ir trys regioninės reikš-
mės dokumentinio paveldo objektai,
papildysiantys UNESCO programos
„Pasaulio atmintis” Lietuvos nacio-
nalinį registrą, kuriame jau yra įrašyti
56 rašytiniai dokumentai, šelako plokš-
telių, fotografijų kolekcijos, brėžiniai,
žemėlapiai, piešiniai, kino juostos.

Šiais metais į nacionalinį regist-
rą įrašoma pergamentų kolekcija
(LDK bajorų katalikų ir stačiatikių tei-
sių valstybės tarnybos ir žemėvaldos
srityse sulyginimo privilegijos), sau-
goma Lietuvos nacionalinėje M. Maž-
vydo bibliotekoje, popiežiaus Kle-
menso VIII brevė „Quae ad sancto-
rum”, saugoma Lietuvos mokslų aka-
demijos Vrublevskių bibliotekoje, gra-
fikos darbas „Gardino vaizdas”, sau-
gomas Nacionaliniame muziejuje
,,LDK valdovų rūmai”, Pranciškaus
Šrubauskio parengto katekizmo ant-
rosios laidos egzempliorius ir A. Ba-

ranausko vertimo „Biblija. Rasztas
Szwentas Seno ir Naujo Testamento”
bei „Knįga Psalmu” rankraščiai, sau-
gomi VU bibliotekoje, Lietuvos dvarų
parceliacijos, kaimų ir miestelių iš-
skirstymo viensėdžiais ir sklypais
planai, saugomi Lietuvos centriniame
valstybės archyve, ir dokumentai ant
beržo tošies (Sibiro tremtinių laiš-
kai), saugomi Genocido aukų muzie-
juje.

UNESCO programa Pasaulio at-
mintis pradėta vykdyti 1992 metais.
Jos tikslas – atverti valstybinius ir pri-
vačius archyvus, muziejus, bibliotekas
bei paviešinti juose saugomus išskir-
tinius dokumentus, sudaryti pasauli-
nės vertės dokumentinio paveldo re-
gistrą, kuris buvo pradėtas pildyti
1997 metais. 2009 m. į Tarptautinį re-
gistrą „Pasaulio atmintis” buvo įra-
šytos trys su Lietuva susijusios ko-
lekcijos: Baltijos kelio dokumentai,
Radvilų archyvai ir Nesvyžiaus bib-
liotekos kolekcija bei Meksikos aške-
nazių bendruomenės tyrimų ir doku-
mentacijos centro kolekcija.

Pavojus istoriniam Palmyros miestui

Damaskas (faktai.lt) – „Islamo
valstybės” (IS) kovotojai užėmė istorinį
Sirijos miestą Palmyrą. Miestas gar-
sėja vertingu istoriniu palikimu. Bi-
joma, kad islamistai gali sunaikinti
griuvėsius, kuriuos UNESCO įtraukė
į pasaulinio paveldo sąrašą.

Palmyros aktyvistai teigia, kad
se novinį miestą jau anksčiau bom-
bardavo ir apšaudė ne tik IS, bet ir vals-
tybinės pajėgos. Iš Palmyros miesto iš-
vežta šimtai senovinių statulų, tačiau
liko gausu kitų vertybių, kurių paju-

dinti neįmanoma. Sirijos atstovai ma -
no, kad JAV vadovaujama koalicija ga-
 lė tų padėti sustabdyti IS, kad šie ne-
sunaikintų neįkainojamo istorinio pa-
likimo.

Palmyros griuvėsiai primena lai-
kus, kai miestas buvo kultūrinis re-
giono centras. UNESCO generalinė
direktorė Irina Bokova išreiškė susi-
rūpinimą dėl kovų netoli Palmyros ir
ragina kariaujančias puses nedelsiant
nutraukti kovas toje teritorijoje.

Vilnius (faktai.lt) – Estijos pa-
vyzdžio įkvėpta Lietuvos valdžia pra-
dėjo judinti elektroninių paslaugų tei-
kimo užsieniečiams projektą, kiek pa-
našų  į  Estijos el.  rezidentų  progra-
mą.

Lietuvoje siūloma sukurti užsie-

niečių, turinčių interesų Lietuvoje,
registrą ir leisti jiems naudotis Lietu-
vos elektroninio parašo sertifikatais.
Su jais užsieniečiai teoriškai galėtų
naudotis tokiomis pačiomis elektro-
ninėmis paslaugomis, kokios yra pri-
einamos lietuviams.

Maskva (1psl.lt) –  Rusijos užsie-
nio reikalų ministras Segejus Lavrovas
paragino Europą įvertinti Ukrainoje
priimtus įstatymus. 

Jis paminėjo įstatymus dėl deko-
munizacijos, kovotojų už Ukrainos ne-
priklausomybę teisinio statuso ir at-
minimo ir kt.

„Manome, kad Europos Taryba
turėtų įvertinti Kijevo priimamus įsta-
tymus, įskaitant ir įstatymą dėl ‘de-
komunizacijos’, ir nacių talkininkams
suteikiamo didvyrių titulo. Bandymai
perrašyti Antrojo pasaulinio karo re-
zultatus, Niurnbergo tribunolo nuo-
sprendį, meta iššūkį vertybėms, kurios

yra mūsų organizacijos veiklos kerti-
nis akmuo ir yra įtvirtintos JTO sta-
tute,” – sakė ministras.

Pasak S. Lavrovo, „siekiant že-
myne užtikrinti taiką ir saugumą, ne-
galima leisti išduoti sąjungininkų dva-
sios kovoje prieš nacizmą ir pakirsti
dabartinių veiksmų solidarumą.”

Anksčiau pranešta, kad Ukrainos
prezidentas Petro Porošenko pasirašė
keturis įstatymus, konkrečiai „Dėl ko-
munistinio ir nacionalsocialistinio
(nacių) totalitarinių režimų Ukraino-
je pasmerkimo ir jų simbolikos pro-
pagandos draudimo.”

Žinomas Ukrainoje esančių Rusijos karių skaičius
Kijevas (ELTA) – Ukrainos prezi-

dentas Petro Porošenko pareiškė, kad
Ukrainoje yra nuo 4 tūkst. iki 14 tūkst.
Rusijos karių.

„Noriu, kad visi suprastų, kad pa-
dėtis Ukrainoje nėra nei vidinis konf-
liktas, nei pilietinis karas. Faktas, kad
mūsų teritorijoje yra Rusijos karinių pa-
jėgų, buvo pažymėtas daugelį kartų.
Skirtingu metu Ukrainoje buvo nuo 4
tūkst. iki 14 tūkst. Rusijos reguliariųjų

pajėgų karių”, – nurodė P. Porošenko,
pabrėžęs, kad tokią informaciją suteikė
partneriai iš NATO.

„Ukraina už šį karą moka didelę
kainą, ir ji nėra matuojama pinigais. 1
800 Ukrainos karių neteko gyvybių,
gindami savo tėvynę. Daugiau nei 8
tūkst. žmonių buvo sužeista. Tai paveikė
kiekvieną Ukrainos regioną”, – pažy-
mėjo Prezidentas. Šalyje vis dar yra ir
daug pažangios rusų karinės technikos.

Papildytas registras „Pasaulio atmintis”

Vilnius (kam.lt) – Lietuvos ka-
riuomenės vadas generolas majoras
Jonas Vytautas Žukas iš NATO karinio
vado sako sulaukęs patikinimo, kad jis
artimiausiu metu atsakys į Baltijos
šalių prašymą dislokuoti karinę bri-
gadą.

Vyriausiasis sąjungininkių pa-
jėgų Europoje vadas (SACEUR)
JAV generolas Philip Breedlove pa-
tvirtino gavęs Lietuvos, Latvijos ir
Estijos kariuomenių vadų laišką.

Lietuva, Latvija ir Estija siekia,
kad kiekvienoje šalyje būtų nuolat
dislokuotas bataliono dydžio viene-
tas, kartu jie sudarytų brigadą. Tai
vadinama atgrasymo priemone rea-

guojant į Rusijos veiksmus regione.
Brigados dydžio vienetą paprastai

sudaro nuo 2 iki 3 tūkst. karių.

Laukia atsakymo iš NATO

Vilnius (lrt.lt) – Seimo Žmogaus
teisių komitetas apsvarstė Pilietybės
įstatymo pataisas. Pataisomis numa-
toma užtikrinti galimybes visiems šei-
mos nariams (tėvams, vaikams ir vai-
kaičiams) vienodomis sąlygomis išlai-
kyti gimimu įgytą Lietuvos Respublikos
pilietybę tuo atveju, kai gimimu įgyja-
ma ir kitos šalies pilietybė. 

Tokiu būdu būtų įgyvendintas Lie-
tuvos Respublikos pilietybės tęstinumo
principas, kartu per šeimos ryšius puo-
selėjama lietuvybė, ryšys su Lietuva,
rašoma komiteto pranešime spaudai.

Projekte numatoma, kad Lietuvos
Respublikos ir kitos valstybės pilie-
čiais vienu metu galėtų būti asmenys,
kurie Lietuvos Respublikos pilietybę ir
kitos valstybės pilietybę įgijo gimdami,
taip pat – jų vaikai.

Išlaikomas apribojimas, numa-
tantis, kad tokio asmens vaikaitis, su-
laukęs 21 metų, turėtų pasirinkti kaž-

kurios vienos valstybės pilietybę. Tokiu
būdu tik dviejų kartų asmenims būtų
suteikta galimybė būti Lietuvos Res-
publikos ir kartu kitos valstybės pilie-
čiais ir tai būtų įstatymu nustatytas at-
skiras atvejis, kada tai leidžiama.

Asmenys, kurie turėtų teisę būti
kartu Lietuvos Respublikos ir kitos
valstybės piliečiais ir kurie iki šio įsta-
tymo įsigaliojimo būtų netekę Lietuvos
Respublikos pilietybės dėl to, kad įgijo
kitos valstybės pilietybę, galėtų pa-
duoti prašymus dėl Lietuvos Respub-
likos pilietybės grąžinimo įstatymo
nustatyta tvarka.

Įtvirtinus tokias įstatymines nuo-
statas būtų užtikrintas Lietuvos Res-
publikos pilietybės, įgytos gimus, tęs-
tinumas šeimoje. Projekto rengėjų įsi-
tikinimu, taip Lietuva išsaugotų dalį
savo piliečių, bei prisidėtų prie šei-
mos pastangų išsaugoti stipresnį emo-
cinį ryšį su Lietuva.

Pritarta Pilietybės įstatymo pataisoms

Antikiniam Palmyros miestui iškilo realus pavojus. Wikipedia nuotr.

JAV generolas Philip Breedlove.
reseauinternational.net nuotr.
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KoLEKcININKAmS... IR NE TIK

Kodėl žmonės užsigeidžia kolekcionuoti? Kai
kurie žmonės kolekcionuodami investuoja –
nors kartais galimybė, kad cento vertės

daiktas pabrangs iki tūkstančių dolerių atrodo
mažai tikėtina. Kiti kolekcionuoja tiesiog siekdami
pasitenkinimo – rin kimas teikia malonumą. Kai ku-
rie ko lekcionuoja, kad pagyvintų savo visuomeni-
nį gyvenimą – lankosi mai nų susitikimuose ko-
lekcininkams ir keičiasi informacija su panašiai
mąstančiais žmonėmis.

Kai kuriems žmonėms kolekcio navimas yra tie-
siog saviraiškos būdas. Kai kuriais atvejais tai – viso
gy venimo tikslas, kuris niekada ne bū na pasiekia-
mas. Kad žmogus taptų kolekcininku, tik vienos iš
išvardin tų savybių nepakanka. Tam reikia daug mo-
tyvų. Lygiai kaip ir valgymas – žmonės dažniausiai
valgo ne vien dėl to, jog yra alkani.

Mūsų pašnekovas vilnietis Zig fri das Jankaus-
kas  – vienas iš tokių, kuris nuolat jaučia nepaso-
tinamą „alkį”. Jis „užsikrėtė” kolekcionavi mu dar
vai kys tėje. Pradžia buvo kla sikinė: pašto ženklai, at-
virutės, monetos. Rinko jis viso pasaulio monetas,
kol suvokė, kad tikslinga pasirinkti temą. Tai bu -
vo Lietuvos Didžiosios Ku nigaikštys tės (LDK) rin-
kinio pra džia. 

Šiandien Zigfridas gali šiek tiek lengviau atsi-
pūsti ir kiek drąsiau šyp sotis, mat neseniai Lietu-
vos Na cio nalinis muziejus (LNM) išleido me nišką,
191 puslapių gausiai iliustruotą albumą Zigfrido
Jankausko li tuanistinių sidabro dirbinių rinki nys.
Tačiau ne visad jo, kaip kolek cinin ko, gyvenimas
buvo rožėmis klota.

Per auksą ir galą gauna

– Kiek žinau, Jūsų pomėgiu su sidomėjo represinės
struktūros? 

– To meto represinės struktūros kolekcinin-
kais labai domėjosi. Kolek cininkų klubo narys pri-
valėjo pildyti anketą, nurodyti ką renka. Mano te ma
„LDK monetos”, be abejo, negalėjo jų nesudominti.
Tad 1986 m., remian tis dviejų liudytojų parodymais
(ku rių bylos nagrinėjimo metu taip ir nepavyko su-
rasti) buvau suimtas, lai komas KGB „karštojoje” ka-
meroje, Lu kiškių kalėjime, viso 280 dienų ir naktų,
ir pagaliau 1986 m. spalio 30 d. išteisintas.

– Kolekcininkas tuomet, ko ge ro, buvo didysis „liau-
dies prie šas”?

– Kolekcininkas pastoviai privalo gilinti savo ži-
nias, domėtis istorija, todėl jis buvo priešas sovieti-
nei santvarkai. Kodėl draudė rinkti sidabri nes mo-
netas? Ogi ant jų pavaizduoti kunigaikščiai, karaliai,
prezidentai. Visą laiką buvo kuriamas neigiamas ko-
lekcininko įvaizdis.

– Gal buvo ir „pas baltas meš kas” ištremtų kolekci-
ninkų, ku rių turtas konfiskuotas?

– Bylos kurpiamos buvo visoje Sovietų Sąjungoje
– Maskvoje, Lenin grade, Kijeve, Odesoje, be abejonės,
ir Vilniuje. Apart manęs nukentėjo ir žinomas nu-
mizmatas Zenonas Paža rauskas (šiuo metu jau mi-
ręs).

Auksas šaltas, o žmogų kaitina 

– Kada į Jūsų akiratį pakliuvo sidabro dirbiniai?
– Lituanistinio sidabro dirbinių kolekcionavimą

pradėjau taip pat so vietmečiu. Apskritai mane do-
mino vi sa, kas sietina su Lietuvos istorija, kultūra:
istoriniai medaliai, ženkliu kai, apdovanojimai, bu-
kinistika, mies tų atvirutės, tapyba.

– Matome, kad Jūs kryptingai rinkote sidabrą. Tačiau
drįsčiau manyti, jog tai nebuvo lengvas ko lekcionavimo pro-
cesas?

– Mane domino ir domina ne tiek sidabro dir-
binys, o įkalai, kuriuose atsispindi meistro pavardė,
prabuotojo pavardė, metai. Pavyko surasti per 100-tą
auksakalių dirbinių. Rinkinį sudaryti buvo neleng-
va, nes nebuvo jokių katalogų. Tad ir stengiausi tai
padaryti. Jau leidžiant Birutės Rūtos Vitkauskienės
knygą Lietuvos auksakalystė sugebėjau pateikti ne-
mažai eksponatų.

– Turbūt nemažai vertingų ekspo natų atsidurdavo ir
metalo laužo su pirkimo punktuose?

– Kai kuriuos dirbinius (votai, rin grafas, monst-
rancijos pėda – kari niai ir bažnytiniai ženklai, litu -
rgi niai reikmenys – R. M. L. past.) pavy ko tie siog iš-
gelbėti iš metalų supirktuvės, jie galėjo būti perdirbti.
Geo po litinė Lietuvos padėtis lėmė, kad dalis ver tingų
eksponatų iškeliavo į Rusiją, Lenkiją, Vokietiją, Iz-
raelį ir kitas šalis.

Dėl kunigaikščių teko ir kalėjime „paviešėti”...
Artimesnė pažintis su kolekcininku Zigfridu Jankausku

RAIMUNDAS MARIUS LAPAS

Zigfridas Jankauskas gimė 1950 m. sausio 5
d. Švenčionėliuose. 1967 m. baigė Švenčionėlių
pirmąją vi du rinę mokyklą, 1974 m. – Vilniaus uni-
versitetą. Nuo 2003 m. vadovauja „To torių gat-
vės antikvariatui”. Atkūrus nepriklausomybę,
tapo vienu iš Lie tu vos kolekcininkų asociacijos
stei gė jų. 1999 m. jam buvo suteiktas Lie tuvos pa-
sižymėjusio kolekcininko garbės vardas ir įteik-
tas Lietuvos ko lekcininkų asociacijos Garbės žy-
 muo.

Per daugelį metų Zigfridas Jan kaus kas su-
kaupė vertingą Lietuvos auksakalių ir su Lietu-
va susijusių sidabro dirbinių rinkinį. Kryptingai
rinktoje kolekcijoje sukaupta apie 400 įvairiau-
sių XVIII–XX a. pirmosios pusės sidabro dirbinių.
Didžiau sią kolekcijos dalį sudaro Vilniaus, Kau-
no ir Klaipėdos meistrų darbai, o su Lietuva su-
sijusių dirbinių grupėje vyrauja Varšuvos, Rygos,
Gardino ir itin reti Karaliaučiaus auksakalių  dar-
bai.

Zigfrido Jankausko surinkta lituanistinių si-
dabro dirbinių kolekcija yra vienas vertingiausių
privačių šios temos rinkinių Lietuvoje.

Liturginė taurė. Kaunas, 1909 m.
Auksakalys Vytautas Danišauskas
ir meistras A. D.

Druskinė. Kaunas, XIX a. 1 ketv.
Auksakalys Tretau

Porinės žvakidės. Vilnius, 1865 m.
Auksakalys Šlioma Jalovcinas

Portsigaras. Lietuvos šaulių sąjungos konkūrų prizas. 
Kaunas, 1939–1940 m.

Auksakalys Samuelis Edelšteinas
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– Ar yra kitų sidabro dirbinius renkančių
kolegų (ar konkurentų) Lietuvoje?

– Išleidus Birutės Rūtos Vitkaus-
 kienės ir mano katalogus, padaugėjo
besidominčių šia tematika. Beje, šia te -
ma domisi ir vienas kolega, gyvenan-
tis Arizonoje.

Kolekcionavimas – tai 
gyvenimo būdas 

– Papasakokite apie savo rin ki nį – jo
profilį, chronologines ri bas.

– Kaip ir minėjau, mane domina
auk sakalių pavardės, gyvenimo ir dar-
bo vieta, prabuotojai. Norėtųsi gau ti se-
nesnių dirbinių, tačiau pavy ko gauti
XVIII–XX a. dirbinius. Ren ku viską –
tiek buitinius reikmenis (stalo įran-
kiai, cukrinės, indai grietinėlei, arba-
tinukai, sriubinės, taure lės), tiek kul-
tinio pobūdžio eksponatus – tai žydų ke-
dušinės taurės, žva kidės, ampulės, pa-
tenos, komuninės, votai ir kt.

– Ko gero, nelengva atrasti vie tą tokio
rinkinio laikymui, o ir pri žiūrėti reikia?

– Rinkinys retai būna namuose.
Jau surengiau dvi parodas, ruošiuosi
trečiajai. Ruošiant katalogą, rinkinys
4,5 metų buvo Lietuvos nacionalinia me
muziejuje. Dėkingas LNM restaurato-
riams, jie profesionaliai išvalė ekspo-
natus prieš juos fotografuojant.

– Ar įmanoma tokį rinkinį įver tinti pi-
nigais, juolab jį ap draus ti? 

– Rinkinio vertė manęs nedomino.
Įvertinti įmanoma, nes dirbinių rinkos
vertė  yra žinoma.

– Istorikė Birutė Rūta Vitkaus kienė tvir-
tina, kad Lietuvos kolekcionavimo istorijo-
je Jūsų  rinki nys gali lygintis su Edmundo
Lau cevičiaus (1906–1973) sidabro rin ki-
 niu. 

– Man nekuklu į tai atsakyti. Ve lio-
nio kolegos mano rinkinį vertina aukš-
čiau. Gaila, kad nėra surengta ve lionio
Edmundo Laucevičiaus (1906–1973)
rinkinio paroda, nepa reng tas katalo-
gas.

– Ar Jūs turite tokių retenybių, kurių ne-
turėjo E. Laucevičius ?

– Be abejonės. Pavyksta surasti
naujų, neaprašytų meistrų darbų. Pa-
 vyzdžiui, auksakalys Tretau. Pavyko
gauti druskinių su įkalu „Tre -
tau12Kow na”. Tai ir įrodė, kad jis gy-
 veno bei dirbo Kaune. Tačiau E. Lau-
 cevičiaus rinkinyje yra meistrų įka lų,

kurių nepavyksta surasti.

– Koks tipo sidabro dirbinys labiausiai
„prie širdies” – lėkštės, stalo įrankiai, vo-
tos, žvakidės?

– Labiausiai „prie širdies” dirbi-
 niai su įmontuotomis monetomis, me-
 daliais. Ypač, jeigu monetos LDK.
Džiaugiuosi turėdamas tris tokius
dirbinius.

– Ar iškirtumėte vieną mėgsta miausią
eksponatą?

– Mėgstamiausias yra auksakalio
Juozapo Vikentijaus Danišausko Auš-
 ros Vartų Dievo Motinos paveiks las su
aptaisais (XIX a. pab.).

– Apsiribojate tik sidabru, ar renkate
ir auksinius dirbinius (jei tokių išvis Lietuvoje
buvo)?

– Lietuvoje buvo ir auksinių dir-
 binių ir juos gaminusių auksakalių, ta-
čiau mano rinkinyje jų nėra. Ap si ribo-
jau sidabro dirbinių ekspona tais.

Visų kolekcininkų svajonė

– Savo rankose laikau puikų, meniš-
kai išleistą lituanistinių si dab ro dirbinių rin-
kinio katalogą. Kaip gimė mintis įam žinti
rinkinį?

– Dėkingas Lietuvos nacionali-
nio muziejaus direktorei Birutei Kul-
ny tei, sumaniusiai leisti katalogų se-

Apeiginė dėžutė. Vilnius, 1879 m.
Auksakalys Leizeris Šeinkeris

Indelis grietinėlei. Vilnius, 1851 m.
Auksakalys Frydrichas Vilhelmas Rikmanas

riją Muziejus ir kolekcininkas. Pats
kukli nausi, vis maniau, kad mano
rinki nys dar nėra vertas katalogo. Ka-
tal o gą leisti pasiūlė Lietuvos kolekci-
nin kų asociacijos prezidentas Ed-
mundas Armoška. Kiekvieno kolek-
cininko svajonė įprasminti rinkinį
kataloge.

– Ar visi eksponatai pa-
kliuvo į katalogą? 

– Kataloge aprašyta
apie 400 eks ponatų. Joks
rinkinys nėra baigtinis.
Pavyko rasti apie dešimt
naujų eks ponatų.

– Gal kunkuliuoja nauji
leidybiniai projektai, įamži-
nant kitą ko kią savo pamiltos
kolekcijos dalį? 

– Neduoda ramybės
Lietuvos ta pybos rinki-
nys, jame per 200 paveiks-
lų, bei medalių rinkinys.

– Pabaigai – šiek tiek
jautresnis klausimas, kuris
kamuoja ne tik pačius kolek-
cininkus, bet ir jų palikuonis
– tai turto likvidavimas. Ar
Jūsų vaikai tęsia tėvo tra dici-
jas ir taip pat renka? Koks Jū -
sų rinkinių likimas?

– Dievulis mus apdo-

vanojo – išauginome dukras Jūratę,
Agnę, sū nų Edmundą. Kolekcionavi-
mas – „už krečiama liga”, tad požy-
miai jau juntami. Yra minčių, kad
rinkinys pa puoštų vieną iš Lietuvos
muziejų. Ne sinorėtų, kad jis būtų iš-
blaškytas...



12 2015 GEGUŽėS 23, ŠEŠTADIENIS DRAUGAS

PeTRAS V. KiSieLiUS, Md, FACS
INKSTŲ, PūSLėS, PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA
Center for Health

1200 S. York, Elmhurst, IL 60126
Tel. 331-221-9004

ChirUrGAi

ViDAUS liGOS 

benDrA PrAKtiKA 

ODOS liGŲ SPeCiAliStAi

edMUndAS ViŽinAS, Md, SC
VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS

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

Chicago, iL 60638
Tel. 773-229-9965

Valandos susitarus

AKiŲ liGOS

ARAS ŽLioBA, Md
AKIŲ LIGOS – CHIRURGIJA
219 N. Hammes Avenue

Joliet, IL 60435
Tel. 815-741-3220

GEDAS M. GRINIS, MD
Inkstų,pūslės ir prostatos gydymas bei chirurgija

HOLY FAMILY MEMORIAL UROLOGY
1818 Memorial Dr., Manitowoc, WI 54220

920-320-6344

LInAS SIDRyS, mD
AKIŲ LIGOS–CHIRURGIJA–AKINIAI

2701 W 69 th St., Chicago, IL
5850 W 111th St., Chicago Ridge, IL
Tel. 708-636-6622

DR. ELIgIJUS LELIS
Akių ligos ir chirurgija

1192 Walter St, Lemont, IL 60439
1051 Essington Rd. #200

Joliet, IL 60435
Tel. 815-723-1854

VyTEnIS gRyBAUSkAS, mD
SUSAn T. LyOn, mD

Ausų, Nosies, Gerklės ligos,
Chirurgija, Klausos aparatai

7350 W. College Drive, Suite 208
Palos Heights, IL 60463
Tel. 708-361-9199

AUSŲ, nOSieS, GerKlĖS liGOS 

StUbUrO ir SKAUSMO liGOS 

DR. RENATA VARIAKOJYTĖ
SKAUSMO GYDYMO SPECIALISTė

7600 W. College Drive
Palos Heights, IL 60463
Tel. 708-361-5550

Nugaros, kaklo, galvos, sąnarių bei kitų
skausmų gydymas

SKAUSMO GYDYMAS

SUREnDER LAL, mD
Specialybė - vidaus ligos

7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652

Tel. 773-434-2123
Valandos susitarus

AnDRIUS kUDIRkA, mD, mPh
Bendros praktikos gydytojas
15300 West Ave. #221 South

Orland Park, IL 60462
708-590-5300

www.seimosgydytojas.com

JOnAS V. PRUnSkIS, mD
TERRI DALLAS-PRUnSkIS, mD

AnDREw J. yU, mD
ShIngO yAnO, mD

ChADI yAACOUB, mD
ir partneriai Illinois Pain Institute
Nugaros, sprando, galvos, sąnarių, 

sužeidimų darbovietėje bei kitų vietų
skausmo diagnozės ir gydymo specialistai.

Itasca: 630-748-3300
Elgin: 847-289-8822

mchenry: 815-363-9595
Barrington: 847-852-2000

www.illinoispain.com

DR. k. JUCAS
Odos ligų specialistas gydo odos 

teigiamus ir neigiamus auglius ir žaizdas.
Kosmetinė chirurgija.

3235 W. 111 St, Chicago, iL 60655
773-233-0744 arba 773-489-4441

PADEDAME SURASTI, NUPIRKTI IR ATVEŽTI 
AUTOMOBILIUS IŠ BET KURIO JAV AUKCIONO.
PERSIUNČIAME AUTOMOBILIUS IR DETALES.

ATLIEKAME AUTOMOBILIŲ REMONTĄ!
Tel. 708-430-4710, 630-774-1192

.

kEPykLA IR DELIkATESAI
6216 W. Archer Ave., Chicago, IL 60638

Tel. 773-581-8500
• Lietuviška duona ir raguoliai
• Vestuviniai ir įvairūs tortai
• Siunčiame mūsų produktus UPS
• Atidaryta 7 dienas per savaitę
• Aplankykite mūsų svetainę — www.racinebakery.com

”BAKe FoR Me” KAVinĖS
Kepyklos produktai ir užkandžiai miesto centre

321 N. Clark, 
Chicago, IL 60654

312-644-7750
pirm. - penkt. nuo 

6:30 v.r. iki 3:30 v.p.p.

4305 S. Halsted, 
Chicago, IL 60609

773-624-9900
pirm. - penkt. nuo 

6:30 v.r. iki 5:30 v.p.p.
šešt. nuo 8 v.r. iki 2 v.p.p.

SIŪLOmE:
• Pigiausi avia bilietai į Vilnių, Kauną, Palangą.
• Poilsinės kelionės, pažintiniai turai į Las Vegas, Floridą,
Havajus, Meksiką, Dominiką, Karibų salas.
• Kruizai.
• Skrydžiai iš Lietuvos.

7 7 3 - 6 6 3 - 4 3 6 3w w w . S k y T R I P . n E T
info@skytrip.net

www.vytistours.com
info@vytistours.com

4024 235th St., Douglaston, NY 11363

Bronė Barakauskienė
Tel fax: 708-403-5717
mamabar3@aol.com

Rita Penčylienė
Tel fax: 708-923-0280
pencylar@comcast.net

ATSTOVYBĖ ČIKAGOJE

Siūlome pigiausius skrydžius visomis oro linijomis
iš Čikagos ir kitų Amerikos miestų į

LIETUVĄ

1-800-778-9847

Teiraukitės mūsų 2015 m. brošiūros. Ją galite patys išsispausdinti adresu:
www.vytistours.com

Specialios turistinės kelionės į Baltijos kraštus 2015 m.
Dėl informacijos skambinkite Ritai Penčylienei

Kainas sužinoti ir užsisakyti vietas galite 
www.vytistours.com

Siūlome informaciją apie specialias nuolaidas
Atsiųskite savo el. pašto adresą

Apsilankykite 

„DRAUGO” 
internetinėje svetainėje 

www.draugas.org

SKAITYKITE
,,DRAUGĄ” GREIČIAU!

Pasidalinkite nuomone

www.facebook.com/draugolaikrastiswww.draugas.org
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eUGene C. deCKeR, ddS, PC
DANTŲ GYDYTOJAS

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

4647 W 103 St, oak Lawn, iL
25 e Washington, Ste1121, 

Chicago, iL
Tel. 708-422-8260 

dR. JoViTA KeReLiS
dR. dAiVA BidVA
DANTŲ GYDYTOJA

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

Tel. 708-598-8101

DAntŲ GYDYtOjAi

dR. LinA PoŠKUS
Dantų gydytoja

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

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

DR. L. PETREIkIS
DANTŲ GYDYTOJA

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

Tel. 708-598-4055
Valandos susitarus

DR. AUŠRInĖ SChnEIDER
DANTŲ GYDYTOJA
Kalbame lietuviškai

10 S. 640 Kingery Highway
Willowbrook, IL 60527

Tel. 630-323-2245
Valandos susitarus

dR. dALiA e. CePeLĖ, ddS
Dantų gydytoja

10745 Winterset Dr.
Orland Park, IL 60467

708-873-9074
Valandos susitarus

dR. RAMUnĖ MACiJAUSKAS
Dantų gydytoja

9356 S. Roberts Road
Hickory Hills, IL

Tel. 708-598-2131
Valandos susitarus

DR. DALIA JODwALIS
Dantų gydytoja

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

Valandos susitarus

DR. gAILĖ V. ČERnIAUSkAS
DANTŲ GYDYTOJA

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

www.parkridgesmiles.com

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

PARDAVIMAS�IR�TAISYMAS
MIGLINAS TV

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

PASLAUGoS

PeRKA

Advokatas
GinTARAS P. ČePĖnAS

6436 S. Pulaski Rd., 
Chicago, IL 60629

Tel. 773-582-4500
Valandos pagal susitarimą

AdVoKATAi

ReAL eSTATe

DĖMESIO! 
Perku miškus, žemes Lietuvoje. Gali
būti nepilnai sutvarkyta nuosavybė,
o už suteiktą informaciją – atsilygin-

siu. Tel. 630-340-9604

ūkininkas Lietuvoje perka arba išsinuo-
moja žemės ūkio paskirties že mę. Jei man
netiks, pasiūlysiu pirkti kitiems ūkinin-
kams. Apmo kėjimas per banką. Tel. Lie-
tuvoje +370-650-20755, Rolandas

,,Surašymo” Nr. 44 atsakymas
Pažymėtuose langeliuose: KEMPINGAS.

,,Draugo” kryžiažodį ,,Surašymas” nr. 44
išsprendė ir mums atsa kymus at siun tė:

Gražina Santoski, Chicago, IL
Jadvyga Savickas, Nashua, NH

dalė Blekienė, Chicago, IL
danguolė Mackevičienė, Palos Hills, IL

Vanda oraitė, Berwyn, IL

Nuoširdžiai dėkojame sprendėjams. 
Jūsų sprendimų atsakymų lauksime paštu: 

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

4545 W. 67th Street
Chicago, Illinois 60629
Bus: 773-767-2400
Cell: 312-805-4851
Fax: 773-767-9886
E-mail: ausra.padalino@gmail.com

Aušra kriščiūnaitė Padalino
Broker/savininkė

Kalbame lietuviškai, ispaniškai, angliškai

Patirtis – daugiau nei
25-eri metai

Remkime Draugo fondą
www.draugofondas.org

,,SoFiJA JonynienĖ: pedagogė, lietuvybės
puoselėtoja Jungtinėse Amerikos Valstijose”

Šioje knygoje pristatoma pedagogės
Sofijos Jonynienės, ilgametės Čikagos
Brighton Parko lituanistinės mokyklos

vedėjos ir vadovėlių bei pratimų lituanisti-
nėms mokykloms autorės, gyvenimas, darbai
ir asmenybė. Knygos autorius, prof. Jonas Dau-
taras, išsamiai įvertina S. Jonynienės peda-
goginį stilių ir įnašą į lietuvišką švietimą. Be
prof. Dautaro aprašymų, knygoje yra šei-
mos, kolegų ir mokinių prisiminimai apie S. Jo-
nynienę, ištraukos iš jos rašinių, jos parašytų
vaidinimėlių vaikams, nuotraukos iš S. Jonynienės gyvenimo įvairių
laikotarpių ir bibliografija. Illinojaus valstijos pridėtinės vertės mo-
kestis – 9,25 proc., persiuntimas paštu – 5 dol. Knygą galima įsigyti
,,Drauge”. Kaina – 15 dol. Pelnas bus paaukotas ,,Draugui”. Teirau-
tis tel. 773-585-9500.

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

� Profesionali, sąžininga moteris, turin-
ti didelę slaugos darbo patirtį, legali, vai-
ruojanti automobilį, ieško pagyvenusių
žmonių priežiūros darbo su gyvenimu Či-
kagoje ar jos priemiesčiuose. Tel. 312-
647-3208. 

� Vyras ieško žmonių priežiūros darbo
pakeitimų pietvakariniuose rajonuose.
Tel. 773-387-7232 arba 773-600-2887.
Skambinti vakare nuo 8 val. v. iki 11:30
val. v.

� Moteris ieško žmonių priežiūros dar-
bo su grįžimu namo. Gali pakeisti sa-
vaitgaliais. Kartu gali dirbti ir vyras. 
Tel. 708-691-6996. 

� Moteris ieško žmonių priežiūros dar-
bo, galimi pakeitimai. Siūlyti įvairius va-
riantus. Tel. 773-615-5235.

� Vyras ieško žmonių priežiūros darbo su
gyvenimu ar pakeitimų. Legalūs doku-
mentai, vairuoja, patirtis. 
Tel. 312-307-4619. 

� Moteris ieško senelių priežiūros dar-
bo pakeitimų. Siūlyti įvairius variantus. 
Tel. 773-387-7232. 

ĮVAiRūS

Pigiau nei parduotuvėje parduodamos naujos ir įvairios statybinės 
medžiagos. Skambinti tel. 708-945-5042 (Regina).
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Atkelta iš 1 psl.

„Yla pagaliau viešai išlindo iš maišo, – netikėtai
su ‘Lietuvos ry to’ nuoroda apie savo ligą atsiuntė man
Vytautas. – Bėda mane užgriuvo nemaža, bet žinai
Jaučius – mes nepa siduodam!... Susitvarkysim!
Mums vi siems viskas bus gerai !!!!!”. Ne pa ti kėjau ži-
nia, juk dar taip neseniai Vytautas svajojo, kaip „anū-
kai čiuoš su rogutėmis nuo kalnelio prie mūsų nau-
jo namo”.

„Čia Delfi jau rašo, kad miriau, kad jau manęs
nėra :):):), tai, kiek ži nau, geras ženklas, lemiantis ilgą
gy venimą”, – juokavo Vytautas, rašyda mas mums į
JAV apie draugų pra šymą paremti maestro. 

Nuoširdžiai besidžiaugdamas 2007 metų rudens
kompaktinių plokš telių rinkinio „Klasika” išleidimu
ir vėl šoktelėjusiu populiarumu, Vytau tas neprara-
do humoro jausmo: „O sa ko – liga blogai, liga blo-
gai...:):):):) Kai tau 56-eri, toks populiaru mas tie siog
netikėtas”.

„Beprotiškai fantastiškai malonu jus čia visus
matyti, – kaip visada pasveikins jis savo ‘Klasikos’,
gerbėjus. – Šis vakaras – man beprotiš kas džiaugsmas
ir stimulas”. 

„Beprotiškas” skausmas vi siems, kas jį pa žinojo
– staiga suvokėme, kad Kernagis nebesėdės ant suo-
liuko „Brode”, Vilniuje, ir nebegirdės „kaip lyja lie-
tūs”, ir tik se nose vinilinėse ar naujose kompaktinėse
plokštelėse primins, kad „mū sų dienos, kaip šventė,
kaip žydėjimas vyšnios, tad skubėkim gyventi,
...džiaugtis, nes prabėgs nebegrįš jos”.

„Vytautas labai mylėjo gyveni mą, – prisimena
Dalia. – Viskas ap linkui – žmonės, vaikai, draugai –
žy dėjo sodais. Kernagio sielos erdvė – tai saulė, vėjas,
dangus. Ir lietus.

Vieną vakarą nešini diagnoze ty liai leidomės li-
goninės laiptais. Likęs laikas buvo apskaičiuotas. To-
kia tyla, kad negirdėjome savo žingsnių. Lijo. Lašai
glostydami tekėjo akimis, lūpo mis. Nėra žodžių.
Nėra minčių. Visko nebėra. Tarsi patekome amži-
nybėn. Tik lietus, nuplovęs dulkes, pritildęs bal-
sus… Paskutiniai apsilankymai pas draugus. Ne at-
sisveikinti. Tiesiog apkabinti. Žvilgsnis, žodis, ran-
kos pri silietimas. Viltis, stiprybė, nesusitaikymas su
lemtimi... ‘Atlai kyk’, palin kėjau. Linktelėjo – ‘aš at-
laikysiu’. 

Klaipėdos chemoterapijos sky riuje – švara, švie-
sa, rūpestis. Pacien tai praeidami džiaugsmingai
nustemba – ‘sveiki, maestro, ir jūs su mu mis’. ‘Ma-
lonu, aš – Berūkštis’, pri si stato dar kitos klinikos di-
rektorius. ‘Sveiki, tikrai labai... Aš buvau Kernagis’.
Juokauti jam buvo įprasta. Tąsyk veržėsi sarkazmas
arba bel dėsi neviltis. 

Vieną rytą radau jį neatpažįstamu veidu, ran-
komis konvulsiškai įsikibusį lovos krašto, visą nak-
tį ne kvietė seselių: ‘Kaip galėjau, juk naktis, jos irgi
miega’.

Netikėjome, kad Kernagis, su kvies davęs mi-
nias žiūrovų, plačiai šypsodavęsis televizorių ek-
ranuose, nuoširdžiai mylintis žmones ir su jais ben-
draujantis, taip greitai išeis. Elektroninis paštas už-
verstas laiš kais – patarti, perspėti, paguosti. Su au-
kota milžiniška suma gydymui už sienyje. Kernagis,
paprastai remda vęs kitus, pasakė: ‘Kai pasveiksiu,
li kusius nuo gydymo pinigus atiduo sime vėžiu ser-
gantiems vaikams’. Kelionė į Miuncheną, labai
svarbi – į Vieną. Neįtikėtinas, neįkainojamas pa-
laikymas ir atsiradusi galimybė dar pagyventi.
Deja. Lemtinga klaida. Ir skraido paukščiai ...
danguj.

Vaikai, stebėję jo beprotišką norą gyventi,
nutarė steigti Vytauto Ker na gio fondą – veiklai, ku-
rią jis pats būtų čia vystęs. Idėjos ir jų vykdymas
kainuoja. Mintis finansiškai paremti onkologi-
nių ligonių gydymą virto iliuzija. Tačiau sulau-
kėme pasiūlymo iš Lietuvos TV surengti koncer-
tą lė šoms rinkti. Dukra Eglė, pasiremda ma į sce-
nos senbuvio Martyno Star kaus petį, pirmąkart
vedė renginį. Sūnus Vytautas tvarkė visus orga-
nizacinius reikalus ir vėliau ėmėsi va dovauti fon-

dui. Beveik visos surinktos lėšos skirtos ligoniukų
reikmėms, nedidelė dalis palikta Kernagio kūrybi-
niam atminimui išsaugoti”.

2008 m. balandį įsteigtas Vytauto Kernagio fon-
das, mažai besiskelbda mas ir besireklamuodamas,
jau įvyk dė per 40 įvairių projektų, kurių pag -
rindinės kryptys yra išsaugoti maestro atminimą,
skleisti kūrybiškumą ir padėti sergantiems onko-
logine liga vaikams.

Jau penktą pavasarį Vilniaus ir Kauno Onko-
hematologijos skyriuose fondo atstovai drauge su kū-
rybingais žmonėmis kas savaitę rengia „Gėrio
meno” dirbtuves.

„Gėrio menas” – savotiška duoklė tiems, į kurių
gyvenimus įsėlino klastinga liga, – sako fondo pro-
jektų vadovė Daiva Kavaliauskienė. – Aš – mama, tad
mažųjų onkologinių ligonių problema nuoširdžiai
jaudino. Nebuvo aktuali atidarymo šventė, nekabi-
nome plakatų ir nesiskelbėme žiniasklaidoje. Vieną
pavasarį tyliai įsliūkinau skyriun, kurį laiką ste-
bėjau, vėliau susipažinau su vaikais, kalbinau,
stengiausi perprasti jų nuo taikas, suvokti nežinios
atmosfe rą, ką jie galvoja staiga atsidūrę už daroj erd-
vėj šalia visai nevaikiškų ‘žaisliukų’. Kaip galėtume
bent kuriam laikui atitolinti skausmingą realybę,
pradžiuginti, suteikti vilties, kad tai laikinas gyve-
nimo etapas. Juk jie vaikai ir negali įvertinti su-
augusiųjų protu, kas tai, kodėl, kas lau kia ir kiek ten-
ka ištverti. Pagalbon kviečiausi įvairiausius meni-
ninkus, muzikantus, pasakorius ir šiaip geraširdžius
linksmuolius. Džiaugiuos, mums pavyko. Nebeak-

„Kol baltas paukštis danguje dar gieda tau ir man”

,,Gėrio meno” dirbtuvės mažuosius ligoniukus iš skausmingos realybės perkelia į teatro, muzikos, dainos pasaulį. 
Dalios Shilas nuotraukos
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PeTKUS & Son
FUneRAL diReCToRS 

SUMMIT, 7300 W. ARCHER AVE. 

CiCeRo, 5940 W. 35 ST.

LeMonT, 12401 S. ARCHER AVE. (& DERBY RD.) 
NATIONWIDE TOLL FREE (nemokamas) 

Tel. 1-800-994-7600
www.petkusfuneralhomes.com

VIENERIŲ METŲ 
MIRTIES SUKAKTIS

A † A
STEFA

KISIELIENĖ
Kai tave menu, tėvų namų ugnele,
mano šaltos rankos šyla vėl,
vėl gyventi tavo dienai širdį kelia
amžinos gyvybės žydinti srovė.

B. Brazdžionis

Prisimenant vienerių metų mirties sukaktį, šv. Mišios bus auko-
jamos gegužės 31 d., sekmadienį, 9 val. r. Šv. Antano bažnyčioje,
Cicero (15 gatvės ir 50 Avenue sankryža).

Draugai ir pažįstami maloniai prašomi dalyvauti bei pasi mels -
ti už jos sielą.

Sūnus Petras ir dukra Jolita su šeimomis

centuojame, kad tai ligoniukai, vadi-
name vaikais, kurie ruošiasi naujam
gražiam gyve nimui. Tikime, kad taip
tikrai bus. Tu rime daugybę gražių
idėjų, tad ėmė me savo veiklą viešinti
ir plėsti. Lai mėti turi gyvenimas.”

Sergantys vaikai turi įvairiausių
užsiėmimų – pina iš šiaudų, lipdo gip-
 so figūrėles, susipažįsta su mandalų is-
torija, mokosi piešimo, fotografavi-
mo, muzikos, dainavimo, origamio
me no, gamina vaidybines lėles, daro
svajonių medžius, kuria iliuzijų mies-
 tą, paveiksliukus iš spalvoto smė lio, da-
lyvauja pokalbiuose apie sveiką mity-
bą. Vaikučius, daž niau siai prijungtus
prie lašelinių, lydi tė veliai ir kartu,
trumpam pamiršdami liūdesį, džiau-
giasi sugrįžusia vaiko šypsena. Daug
smagių akimirkų vai kams padovano-
jo dainuojantis aktorius Gediminas
Storpirštis su sūnumi Ainiu, daili-
ninkas Rimas Valei kis, perkusinin-
kas Gediminas Lauri na vičius, fotog-
rafas Adas Vasiliaus kas, pasakų kū-
rėjas ir dainų atlikėjas Vytautas V.
Landsbergis ir kiti. Jau daug kartų čia
liūdesį ir nerimą sklaidė „Labaiteat-
ras” įkūrėjai – re žisierė ir aktorė Agnė
Sunklodaitė ir kompozitorius Deividas
Gnedinas. 

Viešėdama Lietuvoje, kartu su
Dai va Kavaliauskiene aplankiau ser-
gančius vaikus ir aš. Mano akyse gi mė
teatras! Mažieji, kas įsikibę į la šelinių
stovus, kas susirangę ant ma mos kelių
ar įsitaisę minkštasuolio kampe, pa-
mažu persikėlė į pasaką, į kitą realy-
bę, kur nėra skausmo, liū desio. Neju-
čia gimsta šypsena, nu skamba negar-

sus juokas, o kažkieno mažos kojytės,
žiūrėk, jau nenustygsta vietoje.

„Prisijungti prie fondo veiklos
mane pakvietė Daiva Kavaliauskie-
 nė, kurią seniai pažįstu, tačiau ne pa-
 žintis paskatino prisidėti, – sako ‘La-
baiteatro’ aktorė ir režisierė Agnė
Sunklodaitė. – Mano ir Deivido įkurtas
‘Labaiteatras’ repertuare turi spek-
taklių, kurie yra interaktyvūs, pažin-
tiniai ir puikiai pritaikomi bet kokiai
erdvei, galime rodyti ir vai kams ligo-
ninėje. Spektakliai-žaidimai mažąjį
žiūrovą į veiksmą įtrau kia daug labiau,
nei spektakliai su vadinamąja ketvir-
tąja siena. Sąmo nin gai nevadiname to
vaidyba, nes daugumai vaikų, ypač
kuklesniems, uždaresniems, nepatin-
ka vaidinti, jiems patinka žaisti. Su-
pratome, kad tokie spektakliai yra ir
edukacinė priemonė – žaisdami mo-
komės pažinti pasaulio šalis (spek-
taklis „Aplink pasaulį”), lietuvių liau-
dies padavi mus, mįsles, žaidimus
(„Gintaro ša lies paslaptys”), ir savo-
tiška terapija. Teatras turi ypatingų ga-
lių gydyti. Tokie spektakliai-žaidimai
skatina šiuolaikinį vaiką susidomėti
teatru, suvokti, kad tai ne kažkokia bai-
si vieta, kur reikia tyliai išsėdėti porą
valandų, o erdvė, kur visai smagu,
nes galima pažaisti, įsitraukti į veiks-
 mą. Galbūt jis toliau domėsis teatru.
Taip užsiauginsime žiūrovą. Didelis
džiaugsmas mūsų pačių sielai – ro dyti
savo spektaklius Kernagio fondo glo-
bojamiems vaikams. ‘Labaiteat ras’ no -
ri būti prieinamas plačiam žiūrovų ra-
tui, todėl kuriame ne tik teatrinei, bet
ir netradicinėms erdvėms. Mūsų šūkis

– ‘Mums su jumis – labai!’” 
Agnės ir Deivido teatrinė magija

užbūrė, nukėlė mus į svajonių ir vil čių
pasaulį, kur „ryto paukščiai dan gų
palies... Ir jų giesmė tave apglėbs”.
Mamos apglėbę savo „paukštelius”,
tarytum šnibždėjo, „tu surasi pirmą
sniegą, gėlių pilną lauką”... Čia, tarp
šių sienų, niekas neklausia „širdele
mano, o kodėl tu liūdna?”... 

Negalėjau nesugrįžti. Nuvažiavo-
 me kartu su kompozitore Kristina Va-
 siliauskaite. „Žinau, – sakė ji, – kaip
sergančiam žmogui reikalinga atjauta,
dėmesys, paguoda, palaikymas. Dažnai
mūsų visuomenėje to ne sulaukiame,
pačiam kovoti su liga la bai sunku. O
čia tokie maži žmoge liukai, ir taip
skaudžiai likimo pa liesti. Labai sim-
boliškai sutapo, kad mūsų apsilanky-
mo diena buvo Didy sis Penktadienis –
diena, kai Kristus atpirko žmonių nuo-
dėmes. Sunku suprasti, kodėl šiems
vaikučiams tenka kentėti. Iš visos šir-
dies linkėjau jiems pasveikti. Labai
skaudu matyti neįtikėtinai ramius ir
tylius vaikučius, pilkšvus jų veidukus,
skaus mo paliestas akis, plikas ar ke-
purytėmis pridengtas galvytes. Šie
maži angeliukai tyliai susirinko į su-
sitikimui skirtą kambarėlį, lydimi
mamyčių ir tėvelių. Širdyje džiau-
giau si, kad jie ne vieni, o su bran-
giausiais pasaulyje žmonėmis. Len-
 kiu galvą prieš šiuos tėvelius, supras-
dama jų begalinį skausmą ir pasiau ko-
jimą”.

Kristina pasakojo vaikystės pri si-
 minimus apie tėvelius, brolius, se-
 seris, kaip jie nuo mažens mokėsi mu-
zikos, kokių gyvuliukų laikė na muose,
kodėl pasirinko muziko specialybę,
kaip tokie šviesūs vaikystės prisimi-
nimai įkvėpė ir jos kūrinių vaikams at-
siradimą. Pasakojant, kaip ir kur už-
rašomos natos, kaip atrodo smuikas, al-
tas, violončelė, kontrabosas, fleita,
klarnetas, birbynė, mažieji pagyvėjo,

patys pradėjo dalintis, ką jie žino apie
instrumentus. Kartu pasiklausėme
Kristinos sukurtų dainelių vaikams,
kurias atlieka M. K. Čiurlionio menų
mo kyklos mokiniai. Kristina šioms
šei moms dovanojo savo kompaktinių
plokštelių ir velykinių dovanėlių.

Atrodė, kad vaikučiams neprailgo
mūsų susitikimas. Prisistatydama pa-
klausiau, ar jie žino, kas yra Ame rika.
Nedaug kas girdėjo ir kur ji yra. Įtei-
kiau velykinių dovanėlių nuo mū sų
Bostono lituanistinės mokyklos ko-
lektyvo. Mano devintokas mokinys
Lukas McCarthy kelionei nupiešė at-
virutę „Baltas paukštis”.

Atsisveikinome kiekvienas išsi-
 nešdami gilius, dar nepatirtus jaus-
mus. „Tai buvo nepaprastas, išskirti-
nis Didysis Penktadienis!, – sako Kris-
 tina. – Kviečiu ir kitus šalies meni-
ninkus: pradžiuginkime mažuosius,
parodykime širdies šilumą ir meilę, ne-
palikime jų vienų skausme ir nevilty-
je... Sveikite kuo greičiau, mažieji!” 

Ne visi kovojantys su liga vaikai
pajėgia dalyvauti „Gėrio meno” dirb-
tu vėse. Aktoriaus Jono Kavaliausko
įskaitytų „Senelio Jono pasakų” klau-
somasi palatoje ir, vėliau, namuo se.
Daugiau nei 1 000 šių kompaktinių
plokštelių Vytauto Kernagio fondas
dovanojo visoms Lietuvoje esančioms
ikimokyklinio ugdymo įstaigoms, vai-
kų globos namams ir ligoninėms. Tokį
pasakų rinkinį par vežiau ir Bostono li-
tuanistinei mo kyklai.

Per šią nuostabią „Gėrio meno”
misiją tarsi grįžta Kernagis, taip pri-
mindamas apie save, apie savo meilę
vaikams, muzikai, gyvenimui, ir tei kia
stiprybę, norą gyventi, viltį, kad „gie-
da paukštis virš mūsų ir giedos” dar
„šimtą pavasarių”. Taigi džiau kimės
gyvenimu, džiaukimės, kol sveiki, „kol
dar lelijos ežere, kol dar virš upių
kyla rūkas, kol baltas paukš tis danguje
dar gieda tau ir man”.
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Maloniai kviečiame
asmeniškai 

pabendrauti su knygos 

„LIETUVIŠKI TAKAI”„LIETUVIŠKI TAKAI”
autoriumi Donatu Januta.

Knygos pristatymas įvyks
sekmadienį, gegužės 31 dieną, 1 val. p. p.

Willowbrook Ballroom, 
„Bunkerio” salėje, 

8900 Archer Ave, Willow Springs, IL.

Prie vaišių ir vyno taurės 
Jūsų lauks įdomus pokalbis.

Rengėjai

PAS mUS
IR

APLINK mUS

Advokatas
VYTENIS LIETUVNINKAS

4536 W. 63 Street
Chicago, IL 60629

(Skersai gatvės nuo „Draugo”)

Tel. 773-284-0100

Namams pirkti paskolos 
duodamos mažais mėnesiniais 

įmokėjimais ir prieinamais nuošimčiais.
Kreipkitės į 

Mutual Federal Bank, 
2212 West Cermak Road. 

Tel. (773) 847-7747

  

edit Unionnia Lithuanian Cr

(310) 828-7095

 

edit Union
Santa Monica, CA

(310) 828-7095
info@clcu.org

   

� Dėmesio – nauja a. a. Leonardo Gogelio
laidotuvių data! A. a. L. Gogelio laidotuvių
Mišios vyks šeštadienį, gegužės 30 d., 10 val.
r. Švč. Mergelės Marijos Nekalto Prasidėji-
mo bažnyčioje, 2745 W. 44th St., Chicago,
IL.  Po šv. Mišių velionis bus palaidotas Lie-
tuvių Tautinėse kapinėse. Norintys prisidėti
prie laidotuvių išlaidų prašomi kreiptis į Vik-
torą Kelmelį tel. 773-376-3928. Laidotuvių
direktoriai – Palos-Gaidas Funeral Home, tel.
708-974-4410.

� JAV LB Lemonto apylinkės Socialinių rei-
kalų skyrius trečiadienį, gegužės 27 d., 1 val.
p. p. kviečia visus į PLC Lemonte skaityklą,
kur matysite režisieriaus Raimundo Banio-
nio filmą Vaikai iš ,,Amerikos” viešbučio. Tai
filmas iš auksinio lietuviško kino fondo apie
prieš sistemą maištaujančių jaunuolių gy-
venimą sovietmečiu.

� Gegužės 31 d., sekmadienį, Pasaulio lie-
tuvių centras (PLC) kviečia narius, rėmėjus
ir svečius į PLC metinį susirinkimą. Regist-
racija prasidės 11 val. r., susirinkimas –
12:30 val. p. p. Bus aptariama praėjusiųjų
metų veikla, dabartinė Centro padėtis ir pla-

nai ateičiai. Susirinkimas vyks PLC Lietuvių
Fondo salėje. Turite klausimų? Skambinkite
į PLC raštinę tel. 630-257-8787.

� Gegužės 31 d., sekmadienį, 12 val. p. p.
Jaunimo centro Moterų klubas kviečia visus
į centro kavinę valgyti gardžių mielinių bly-
nų. Mišių koplyčioje nebus, bet visi maloniai
kviečiami susirinkti ir pabendrauti, nes pra-
sidėjus vasaros atostogoms kavinėje jokie ren-
giniai nevyks. 

� Birželio 6 d., šeštadienį: JAV LB Vidurio
vakarų apygardos metinis suvažiavimas
vyks PLC Lemonte, Maironio lituanistinės mo-
kyklos didžiojoje salėje # 121, prie rytinio
įėjimo (E). Registracija – 9:30 val. r. Suva-
žiavimo pradžia – 10 val. r. Maloniai kvie-
čiame atvykti.

� Birželio 7 d., sekmadienį, 12 val. p. p.
Ateitininkų namų gražiame ąžuolyne (1380
Castewood Dr. Lemont, IL) vyks gegužinė.
Kviečiame visus gausiai dalyvauti ateitinin-
kų rengiamoje šventėje. Bus vaišės, šokiai,
malonus pabendravimas. Gegužinę ruošia
Namų valdyba.

Mieli skaitytojai, kita
,,Draugo” laida pasirodys

gegužės 28 d.,
ketvirtadienį. Redakcija
linki visiems prasmingai

paminėti Memorial Day –
Atminimo ir kapų

puošimo dieną.

Šv. Antano parapijoje, Cicero, iL, keičiasi lietuviškų Mišių laikas. nuo sek-
madienio, birželio 7 dienos, lietuviškos šv. Mišios prasidės 8:45 val. ryto
– t. y., 15 minučių anksčiau, negu įprasta. Kviečiame vakarinių priemiesčių
lietuvius atvykti į Mišias Cicero. Graži bažnyčia, per Mišias gieda muzikės Vil-
mos Meilutytės vadovaujamas choras. Po Mišių visi draugiškai renkamės ka-
vutei. Šv. Antano bažnyčia yra ties 15 Street ir 50 Avenue sankryža – 1501
S. 50 Avenue, Cicero, iL  60804. Kas trečią mėnesio ketvirtadienį 5 val. p. p.
čia taip pat klausoma išpažinčių lietuviškai, o 5:30 val. p. p. atnašaujamos lie-
tuviškos Mišios.

www.draugas.org/kalendorius.html

Auksinių vestuvių sukakties proga nuoširdžiai sveikiname

JANINĄ IR NARIMANTĄ UDRIUS
ir linkime, kad ir toliau juos lydėtų begalinė meilė 

ir pagarba vienas kitam, 
o bendras gyvenimo kelias būtų ilgas ir šviesus.

JAV LB Detroito valdyba ir 
Dievo Apvaizdos parapijos taryba 

bei visi parapijiečiai

Jie niekur tie praėję metai nenueina.
Įsiterpia į širdį, kaip dirvožemin susigeria lietus. 
Įsismelkia į sąžinę, įsipina į dainą,
plaikstydami ne vien prisiminimų ir atodūsių skutus.

A. Jonynas


