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Prisimename 
a. a. Praną Pranckevičių – 6 psl. 

Užsienio reikalų ministras Linas Linkevičius gegužės 31 dieną ofi-
cialiai atidarė Lietuvos generalinį konsulatą Los Angeles. Prieš
simbolinės juostelės perkirpimo iškilmes naujose generalinio kon-

sulato patalpose, L. Linkevičius susitiko su lietuvių bendruomene.
Vizito metu ministras Linkevičius Užsienio reikalų ministerijos gar-

bės ženklu „Lietuvos diplomatijos žvaigžde” už dvišalių Lietuvos Res-
publikos ir JAV santykių puoselėjimą apdovanojo Vilniaus Jidiš instituto
prie Vilniaus universiteto Tarybos pirmininką, Vilniaus Jidiš instituto
draugų grupės prezidentą Richard Maullin.

Birželio 1 dieną ministras susitiko su Europos Sąjungos generaliniais
konsulais Los Angeles bei su prezidentinės R. Reagan bibliotekos vado-
vybe JAV prezidento Ronald Reagan muziejuje, dalyvavo Asociacijos „In-
vestuok Lietuvoje” surengtame Lietuvos ekonomikos potencialo ir in-
vesticijų galimybių pristatyme.                                                      URM info

Birželio 4 –6 dienomis vykstančiame Lietuvos garbės
konsulų suvažiavime Vilniuje dalyvauja apie 120 Lie-
tuvos garbės konsulų. Ketvirtadienį į 6-ąjį suvažia-

vimą susirinkusiems Lietuvos garbės konsulams iš viso pa-
saulio verslo atstovai bei institucijų ekspertai pristatė
Lie tuvos ekonomikos naujienas.

Lietuvos Inžinerinės pramonės asociacijos prezidiumo
narys Tomas Jaskelevičius ir Lietuvoje investavusių inži-
nerinės pramonės įmonių vadovai dalinosi savo patirtimi
plečiant verslą Lietuvoje, ieškant užsienio rinkų Lietuvos

inžinerinės pramonės gaminiams ne tik ES šalyse, bet ir JAV,
Afrikos ir Lotynų Amerikos šalyse. „Manome, kad Lietuvos
garbės konsulams svarbu išgirsti apie Lietuvos įmonių tech-
nologinius gebėjimus, Lietuvos inžinierių gaminius ir
sprendimus, kurie jau yra sudominę pasaulinio lygio kom-
panijas visame pasaulyje. Tikimės, kad tai padės garsinti
Lietuvos ekonominį vardą visame pasaulyje”, – sakė dis-
kusiją moderavęs Simonas Šatūnas, Užsienio reikalų mi-
nisterijos išorinių santykių departamento direktorius.

– 4 psl.

LA perkirpta
konsulato
juostelė  ir
apdovanotas
Lietuvos draugas

Vilniuje susirinko Lietuvos garbės konsulai
URM nuotr.

Įvertintos R. Maullin pastangos puoselėti JAV ir
Lietuvos santykius.

Šventėje puikiai nusiteikę aktorė Rūta Lee ir užsienio reikalų ministras L.
Lin kevičius.                                                                                   Ludo Segers nuotr.

Los Angeles savo veiklą pradėjo trečiasis  Lietuvos generalinis konsulatas JAV.



AR SUAKMENĖSIME?

,,Draugo” gegužės 7 d. numeryje til-
po išsamus Ramunės Lapas Lie tu vių Fon-
do veiklos ir valdybos prane ši mų apra-
šymas.  Pateikta informacija  rodė sėk-
mingą  ir entuziazmą ke lian čią Fondo
veiklą  auginant kapitalą, narių skaičių
ir tinkamas investicijas.

Tačiau viskas būtų buvę gerai, jei ne
Lietuvos ambasadoriaus Žygi manto  Pa-
vilionio kreipimasis į suvažiavimo daly-
vius su prašymu pagalbos Lietuvai. Pa-
galbos ne pinigais, o Fondo organizacinio
pajėgumo, kartu su ambasada stabdyti Ru-
sijos plėtimąsi,  išlaikant Ameri kos spau-
dimą.

Manau, kad ambasadorius žino, kas
vyko čia, Amerikoje, nepriklausomybės
atkūrimo laikotarpiu, kaip išeivija mo-
bilizavosi, kiek buvo de monstracijų, kiek
laiškų, durų kle benimo pas Kongreso na-
rius, senatorius, ir be jokių Fondų pa-
galbos.

Tačiau ambasadoriaus kvietimas ne-
rado pritarimo. Nustebino Prano Jur-
kaus pareiškimas,  kad mums nereikia rū-
pintis dėl Lietuvos,  nes lietuvybė išliks,
nors Lietuvos ir nebebus, nes ji išsilaikė
ir per caro vergiją. Tokia ,,išmintis”
skamba kaip gerai apmokamo Maskvos
agento brukama. Dar baisiau, kad su to-
kiu pareiškimu nesutiko tik du dalyviai –
tai Marija Remienė ir kun. V. Aušra, ką tik
grįžęs iš Lietuvos. Nejaugi dr. Razmos su-
kurtas  Fondas – lietuviškumo židinys –
artėja prie užkeiktųjų Kaukazo vienuolių?

Romualdas Veitas,
Milton, MA

KOREKTŪROS  KLAIDOS IR ŠALTINIAI

Su įdomumu skaičiau Romualdo
Kriaučiūno mano knygos ,,Lietuviški ta-
kai” recenziją   (,,Draugas”, 2015 m. ge-
gužės 30 d.)

Galima pasiust su tom korektūros
klaidom – kad knygoje žodis Lietuva pa-

rašytas iš mažosios  ,,l”,  tai nedovanoti-
na.   Trys žmonės, gal keturi – vienas iš
kurių esu aš –nepastebėjome tos klaidos
rankraštyje. Mea culpa.

Kad Kriaučiūnas pasigedo knygoje
mano fotografijos, tai, atrodo, kad jis
skaitydamas praleido kai kuriuos pusla-
pius. Pvz., 57-tame puslapyje mūsų dipu-
kų šeimai 1949 metais belaukiant laivo į
Ameriką, Vokietijoje šauniai stoviu fo-
tografijos centre – truputį jaunesnis negu
šiandien, ir be skrybėlės, bet tikrai ten aš. 

Arba – 287-tame puslapyje su padidi-
nimo stiklu rastų mane fotografijoje iš
Latvijos, šalia centrinės skulptūros – ten
jau esu su skrybėle.

Kriaučiūnas rašo, kad pasigedo cita-
tų ir šaltinių – ką gi,  nesu akademikas  ir
nerašiau akademikams. Knygoje straips-
niai nebuvo skirti ir knyga nėra skirta
akademikams.  Jeigu akademikams bus
įdomu, tegul jie patys randa šaltinius
(arba gali manęs užklausti – nurodysiu).   

Atsižvelgiant į tai, kad šie straipsniai
ir ši knyga skirti eiliniam skaitytojui,  fak-
tas, kad šaltinių nurodau mažai, visiškai
nesumenkina knygos, bet padaro ją leng-
viau prieinamą. Mėginau rašyti taip, kad
eiliniam skaitytojui būtų įdomu ir kad
knyga skaitytųsi sklandžiai, be sutruk-
dymų. 

Jeigu būčiau privaręs kas antrą eilutę
po išnašą arba nuorodą skliausteliuose,
tai sutrukdytų rašinio tempą ir būtų tik
puslapių apšiukšlinimas. 

Jeigu recenzentas – ar kas nors kitas
– norėtų  pasimėgauti citatomis ir šalti-
niais, gali įrašyti į ,,Google” mano pavardę
kartu su žodžiais  ,,Municipal Revenue
Crisis”, ir tame moksliniame mano raši-
nyje galės braidyti šaltiniuose ligi pa-
žastų. 

Donatas Januta
San Francisco, CA

„Žinok tat šiandien ir dėkis į širdį, kad
Viešpats yra Dievas ir aukštai, dan-
guje, ir čia, žemėje, – nėra kito.  Lai-

kykis jo įstatų ir įsakymų, kuriuos duodu
tau šiandien tavo labui ir tavo palikuo-
nims” (Įst 4, 39–40). – Senasis Testamentas
siuntė žmonėms žinią, kad Dievas yra vie-
nintelis Viešpats, Visatos ir žmogaus kūrė-
jas, ir savo buvimu apima dangų ir žemę. Šis
Dievas nubrėžia kelius ne tik žvaigždynams
ir planetoms, bet ir žmogui, kuris, siekdamas savo
gerovės, turi saugoti vienybę su Dievu, laikydama-
sis jo įsakymų. Žmogus suvokė Dievą ne tiek kaip jį
mylintį Asmenį, o daugiau kaip įstatymo Leidėją ir
griežtą jo Saugotoją. 

Į žmonių tarpą atėjęs Jėzus Kristus leido giliau
ir geriau pažinti Dievą, kuris nėra tik galinga ir pro-
tinga, pasaulį kurianti ir palaikanti Jėga, bet mylintis
Tėvas, o mes, žmonės, esame jo vaikai. Žmogus ne-
turi drebėti Dievo akivaizdoje, bet turi jaustis ne-
šamas ant gerojo Tėvo rankų. Apaštalas Paulius laiš-
ke romiečiams šią nuostabią tikrovę formuluoja to-
kiais žodžiais: „Jūs gi esate gavę ne vergystės dvasią,
kad ir vėl turėtumėte bijoti, bet gavote įvaikystės Dva-
sią, kurioje šaukiame: ‘Aba, Tėve!’  Ir pati Dvasia liu-
dija mūsų dvasiai, kad esame Dievo vaikai. O jei esa-
me vaikai, tai ir įpėdiniai” (Rom 8, 15–17). Štai koks
yra Dievas ir kokia palaiminga tikrovė, į kurią esa-
me pašaukti.

„Dieve Tėve, atsiųsdamas į pasaulį savo Sūnų –
Tiesos Žodį – ir Šventumo Dvasią, tu atskleidei
žmonėms giliausius savo būties slėpinius. Leisk
mums suvokti amžinos Trejybės garbę ir lenktis jos
didingai vienybei”, – šitaip šiandien meldžiamės, gar-
bindami vieną, Triasmenį ir mus mylintį Dievą.

Šv. Augustinas yra taikliai pa sakęs: „Matai mei-

lę – matai Švč. Trejybę.” Iš tikrųjų ten, kur yra mei-
lė, visuomet yra bent du asmenys – tas, kuris myli,
ir tas, kuris yra mylimas. Jėzus atskleidė Dievo slė-
pinį, kad yra dangaus Tėvas, kuris siuntė į žemę savo
Sūnų gelbėti nuodėmės pavergto žmogaus, ir yra
Šventoji Dvasia, kurią Tėvas ir Sūnus siunčia į pa-
saulį, kaip Saulę, kuri turi nušviesti ir rodyti žmo-
nėms kelią pas Dievą, o drauge kelią į amžinąją lai-
mę. 

Jėzus daug kartų kalbėjo apie savo Tėvą ir tvir-
tino, kad Tėvas ir Sūnus yra viena. Nuo apreiškimo
Marijai iki pirmųjų Sekminių stebuklo daug kartų
matome Šventosios Dvasios veikimą. Šventosios
Dvasios veikimu Marija tapo Dievo Sūnaus Motina.
Jėzaus Krikšto metu Šventoji Dvasia matomu būdu
nusileido ant Jėzaus, o balsas iš dangaus kalbėjo: „Ši-
tas yra mano mylimasis Sūnus, jo klausykite!” At-
sisveikindamas su mokiniais Vakarienės kambaryje,
Jėzus žadėjo, kad Tėvas atsiųs Dvasią, kuri primins,
ką jis buvo kalbėjęs. 

Atsisveikindamas su savo mokiniais Jėzus kal-
bėjo: „Man duota visa valdžia danguje ir žemėje. Tad
eikite ir padarykite mano mokiniais visų tautų
žmones, krikštydami juos vardan Tėvo, ir Sūnaus, ir
Šventosios Dvasios, mokydami laikytis visko, ką tik
esu jums įsakęs. Ir štai aš esu su jumis per visas die-

nas iki pasaulio pabaigos” (Mt 28, 18–20).
Prieš 28 metus šventėme Lietuvos Krikš-

to 600 metų jubiliejų. Didysis Lietuvos ku-
nigaikštis Vytautas ir Lenkijos karalius
Jogaila pradėjo Lietuvos krikštą, kuris
buvo užbaigtas tik po Žalgirio mūšio, kai
buvo pakrikštyta visa Žemaitija.

Šiandien dauguma Lietuvos žmonių
yra pakrikštyti, tačiau ne visi supranta ir
brangina Krikšto malonę. Neįmanoma my-

lėti to, ko gerai nepažįstame. Visai neseniai prieš re-
liginę mintį tiesiog buvo kovojama. Dabar nekovo-
jama, bet mintis apie Dievą palaidojama po lavina
minčių apie pinigus, malonumus ir geresnį gyveni-
mą.

Šiandien švenčiame Užunevėžių bažnyčios 75-ąjį
gimtadienį. Tai mažiausia, bet drauge ir geriausia
parapija Kauno arkivyskupijoje, nes toks didelis pro-
centas tikinčiųjų jokioje kitoje arkivyskupijos pa-
rapijoje sekmadienį neaplanko savo bažnyčios ir ne-
dalyvauja Mišiose. Garbė jums už ištikimybę  Dievui! 

Mūsų tautos istorija aiškiai kalba, kad ten, kur
žmonės ištikimi Dievui, ten klesti ištikimybė ir
Lietuvai, ten nesakoma, ką man davė Lietuva, nes su-
vokiama, kad meilė visuomet klausia: o ką aš daviau
Tėvynei? Ką daviau savo tautiečiams, kuo atsilygi-
nu už tą gėrį, kurį paveldėjau iš tėvų, senelių ir pro-
tėvių? Švč. Trejybės šventė tepaskatina mus nu-
šluostyti dulkes nuo savo tikėjimo, atsinaujinti savo
dvasia ir leistis nešamiems Dievo Dvasios, kuri yra
Tiesos ir Meilės Dvasia. Šito jums linkiu ir meldžiu
Viešpatį šiose Mišiose.

Arkivyskupo Sigito Tamkevičius homilija, pasakyta Užunvėžių
bažnyčioje gegužės 31 d.
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Švč. Trejybės 
slėpinys
ARKIVYSK. SIGITAS TAMKEVIČIUS

Laiškų ir nuomonių kalbos stiliaus redak-
cija netaiso

LAIŠKAIAmbasadorius lankėsi Aliaskoje

Birželio 2 d. Lietuvos ambasadorius JAV Žygimantas Pavilionis
lankėsi šiauriausioje JAV valstijoje – Aliaskoje. Tai pirmasis Lie-
tuvos ambasadoriaus vizitas Anchorage, kuriame praėjusiais me-

tais įsteigtas pirmasis Lietuvos garbės konsulatas, vadovaujamas
Svajos Vansauskas-Worthington, kuris nuo šiol patenka į Lietuvos ge-
neralinio konsulato Los Angeles konsulinę apygardą.

Manoma, kad pirmieji lietuviai pakliuvo į Aliaską kaip Rusijos im-
perijos tremtiniai po 1831 m. ir 1863 m. sukilimų, o pačią Aliaską JAV
1867 m. įsigijo iš Rusijos kartu su tremtiniais iš Lietuvos. Taip pat lie-
tuviai traukė į Aliaską viliojami „aukso karštligės”, tiesė geležinkelius
bei ieškojo naftos.

Vizito ambasadorių pakvietė Aliaska World Affairs Council, ku-
rios nariams ir svečiams ambasadorius Ž. Pavilionis skaitė pranešimą
„Lietuva – startuolių šalis”. Ambasadorius pažymėjo Lietuvos eko-
nominį dinamiškumą, pristatė JAV įmonių sėkmės istorijas Lietuvo-
je bei skatino Aliaskoje įsikūrusį verslą „atverti Europos langą per Lie-
tuvą, atstovaujančią greičiausiai augantį, konkurencingiausią ir ino-
vatyviausią Šiaurės ir Baltijos šalių regioną ES”.

Ambasadorius Ž. Pavilionis taip pat susitiko su Aliaskos Naftos ir
dujų asociacijos, vienijančios energetinių šaltinių paieškos ir išgavi-
mo srityje dirbančias įmones, nariais. Aliaskos įmonės aktyviai do-
mėjosi neseniai pradėjusio veikti Klaipėdos suskystintų gamtinių dujų
terminalo potencialu ir energetinių išteklių paieškos bei gavybos Lie-
tuvoje galimybėmis. 

Susitikimuose su Aliaskos komisaru aplinkosaugos klausimais L.
Harting ir Aliaskos Tarptautinės prekybos biuro direktoriaus pava-
duotoja P. Eckert aptarta dvišalė prekyba. Lietuva yra 15-a Aliaskos eks-
porto rinkų sąraše (daugiausia importuojame jūros gėrybes), o prekybos
apyvarta nuo 2012 m. paaugo 143 proc. Ambasadorius pažymėjo, kad
artimiausiu metu Lietuva įgys teisę į JAV eksportuoti mėsą ir jos pro-
duktus, kurių kokybė atitinka aukščiausius standartus bei prašė
skatinti Aliaskos verslininkus užmegzti ryšius su Lietuvos ekspor-
tuotojais, siekiančiais šią produkciją patiekti Aliaskos vartotojams.

URM info ir nuotr.
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Žygimantas Pavilionis: Darbo bus labai daug

Skaitykite ,,Draugą” greičiau! www.draugas.org

Paskutinį mėnesį dirbantis LR ambasadorius JAV Žy-
gimantas Pavilionis atsisveikina su JAV lietuviais –
štai praėjusį savaitgalį jis lankėsi Los Angeles, kur
buvo atidarytas Lietuvos generalinis konsulatas,
po to nuvyko į Aliaską. Lygiai prieš mėnesį amba-
sadorius dalyvaudamas įvairiuose renginiuose, tarp
jų ir Lietuvių Fondo metiniame suvažiavime, sa-
vaitgalį praleido Čikagoje. Tuomet turėjome progos
prisėsti ir pasikalbėti. 

– Gerbiamas ambasadoriau, iš pradžių ruošiausi pa-
juokauti, kad ne kažin ką paliekate veikti naujajam am-
basadoriui – tokia intensyvi buvo ta Jūsų penkerių metų
kadencija, tiek daug storų ledų pralaužta... Bet pasiklausiusi
Jūsų kalbos per Fondo suvažiavimą, supratau, kad ne su
nugalėtojiškomis nuotaikomis mus paliekate. Nes kiek daug
bebūtų pasiekta, situacija pasikeičia, ir vėl vos ne nuo pra-
džių tenka visko imtis... Ką Jūs pats įvardintumėte kaip
didžiausius savo diplomati nius pasiekimus ir ko pirmiausiai
turės imtis naujoji komanda, ko kie jų bus didžiausi iššū-
kiai?

– Saugumo ir gynybos klausimai yra labai
svarbūs, nes Amerika yra stipriausia laisvo pasaulio
dalis. Tai, kad Amerikos tankai Lietuvoje, kad yra
gynybos planai, kad jie mus ne tik žodžiais, bet ir
darbais pradeda ginti yra labai gerai. Bet tai reikia
stiprinti, dėl to darbo čia niekada nepritrūks.

Mes atstovaujam laisvą pasaulį ir Amerikos in-
teresus Rytuose. Tų iššūkių niekada netruks, nes
nors mums ir pavyko gauti tankus, bendras vaizdas
pasaulyje blogėja. Įstoję į NATO ir ES mes tapome
visų įmanomų elitinių klubų nariai, mus gina ame-
rikiečiai, tačiau blogosios jėgos deda visas pastan-
gas, kad tai suardytų. Ir kol kas joms sekasi. 

Jeigu per tuos 25 nepriklausomybės metus 15
metų ėjom į priekį, visi mąstė, kad istorija baigėsi,
kad viskas bus gerai, tai paskutinius 10 metų trūks-
ta strateginės vizijos, tarsi visi nusprendė, kad jau
viskas padaryta. Bet mes esam ant fronto linijos ir
matom, kad ne viskas padaryta. Mes norim dalin-
tis sėkme su ukrainiečiais, su kitais, taip kad atei-
ty tų darbų bus dar daugiau ir mūsų įtaka dar svar-
besnė, nes tą civilizuotą pasaulį reikia daryti ge-
resniu. Ir ryšiai su Amerika, jos parama čia yra la-
bai svarbu.

Aš noriu numirti – ir tą nuolat sakau savo drau-
gams ukrainiečiams, – pakeldamas tostą už tai, kad
Ukraina tapo ES ir NATO nare.

Aš buvau pirmas žmogus paskirtas dirbti į ES,
dar 1993 metais, ir džiaugiausi matydamas parašą,
kuriuo Lietuvai ir kitoms šalims faktiškai buvo ga-
rantuota taika, laimė, o jeigu dabar iki gyvenimo pa-
baigos pavyktų tai garantuot dar 40 mln. žmonių Ry-
tuose...  Tai – mano akstinas, mano pagrindinis tiks-
las šiuo metu – padėti broliams. Ir čia bus didžiulis
darbas, tačiau jeigu mes tą laimėsim, tai ne tik uk-
rainiečiams laimę padovanosim, bet ir patiems ru-
sams. Juk rusai irgi nori normaliai gyventi – čia tik
maža žmonių grupė, kuri viską iš Rusijos siurbia. 

Mes iš dalies formuosim strategijas, mes labai
gerai žinom Rytų regioną, ir amerikiečiai vis labiau
į mus įsiklauso. Per mano darbo laiką į Lietuvą at-
ėjo labai daug verslo, o dabar dar jeigu sudarysim
laisvos prekybos sutartį, tai ir žmonės judės daugiau,
ir verslai, būsim kaip vienas kūnas, tokia didelė
transatlantinė šeima... Ketvirtadalis mūsų tautos yra
Amerikoje, mums visiems bus gerai, mes gerai
jausimės. Lietuviui tai idealus pasaulis – kai Ame-
rika ir Europa kartu. Turim sujungti jėgas su len-
kais, su ukrainiečiais – ir vesti tą pasaulį į priekį.
Taip kad darbo bus labai daug. Ir mes būsim labai
svarbūs. O lietuviai čia, Amerikoje, bus ypatingai
svarbūs, nes Amerikos elitas keičiasi, ateina nauja
karta, kuriai įdomu, kas ten toj Europoj... Amerikos
lie -tuviai, ta didžiulė, galinga bendruomenė, turės
vis primint – žiūrėkit ten, į Rytus.

– Per Lietuvių Fondo suvažiavimą Jūs siūlėte šiai ga-
lingai organizacijai apsidairyti ir, atsižvelgiant į pasaulio
realybę, galbūt pergalvoti savo tikslus, strategiją. Ar ga-

lėtumėte pateikti pavyzdį, kur galėtų nukreipti jėgas Fon-
das, nepažeisdamas savo įstatų?

– Na, gerai – turiu tokią svajonę, gal aš ją rea-
li -zuosiu. Kažkada buvau atėjęs pas t. Saulaitį į bend -
ruomenių mugę – ir man taip patiko! Yra diena, kai
bendruomenės pasirodo visuomenei – renka pinigus,
kviečia naujus narius. Bendruomenė – jėga. Norė-
 čiau kartu su t. Saulaičiu tokią bendruomenių
mugę surengti Lietuvoj. Bandysiu tai padaryt su LF
pagalba – jei jie tam projektui pritartų, būtų labai
gražu. 

Kazickų fondas daro labai gražių dalykų... Jau-
nasis Peteris Kazickas, Juozo Kazicko anūkas, ban-
do pasidalinti vertybėmis per krepšinį.  Žaidžia su
vaikais, daugiausia asocialiais, krepšinį,  moko juos
aukoti, savanoriauti. Ateitininkai irgi veikia Lie tu-
voje – kiekvienas savo būdą atranda. Bet tai tik gru-
pelė palyginus su ta jėga, kuri yra čia. Nykstanti
jėga. Man labai  nesinori matyti,  kad ji taip ir su  -
nyk tų kaip Shenandoah... Bet kol dar ji gyva, nors
dalį to gerumo, bendruomeniškumo, demokratijos,
to pasiaukojimo turi perkelti į Lietuvą. Nes tai – stip-
rybė. 

– Ar, Jūsų nuomone, lietuviškos organizacijos šiais lai-
kais atlieka savo vaidmenį – tą, kurį iš tikrųjų turėtų? Ypa-
tingai tokia didelė kaip Lietuvių Bendruomenė, kurioje ne-
seniai kaip tik vyko rinkimai...

– Matau, kad ji labai keičiasi, ateina daug jau-
nų žmonių. Matau, kaip jie gražiai puola į tuos pa-
čius darbus ir juos dirba. Pvz., mokyklėlės – prak-
tiškai jau yra tų naujų žmonių perimtos. Vieninte-
lis mano prašymas  Amerikos lietuvių organizaci-
joms – neužsidaryti savyje. Lemonte per šv. Mišias
girdėjome gražią analogiją – jeigu jūs nulaušite ša-
kelę nuo kamieno, ji nudžius. Taip ir lietuvybė ne-
išsilaikys, jei Lietuvos nebus – tai faktas. Mes turim
suvienyti visas jėgas. Kaip žydai. Washingtone aš ža-
viuosi jų veikla genialiausiai išlaikant Izraelį kaip
tautą ir metant visas jėgas, aukojantis, kad kuo stip-
resnė šalis būtų. Juk panašiai kaip mūsų ten tų gy-
ventojų, situacija nepavydėtina, karas aplinkui
visą laiką, bet žiūrėkit – ir inovacijos, ir mokslas
klesti. Reikia mokytis iš tokios tautos.

Mes nemažai pasiekėm, mūsų bendruomenė yra
labai organizuota, bet negalim sustoti, dabar visas
jėgas turim nukreipti į Lietuvos gynybą. Nes atei-
na istorinis laikotarpis – jeigu pasuksim laikrodį
gera linkme, jeigu, kaip popiežius Jonas Paulius sa-
kydavo, tas Rytų plautis pradės kvėpuoti, jeigu Eu-
ropa pradės kvėpuoti abiem plaučiais, – ateis sta-
bilumas, ateis verslas, ateis laimė. 

Ir amerikiečiams bus lengviau, nes visa Euro-
pa jiems padės spręsti problemas. Kad ir kaip jie ten
nuo mūsų trauktųsi kartais, kai pagalius ima kiš-
ti į ratus, kai bėda – tuoj skambina europiečiams.
Mes visą laiką amerikiečiams padedam – kad ir kas

įvyktų. Mes esam jiems artimiausi, tereikia su-
stiprinti tą šeimą. Galime būti vedliais Rytuose, ir
milijonus gyventojų padarytume laimingus. Tai yra
graži misija, ir lietuviai tą gali padaryt. Gal net ge-
riau negu kokie lenkai, nes jie yra dideli, ir kartais
tas ,,honoras” jiems trukdo žmogiškai bendrauti.
Mus visi gerbia. Jei nuvažiuoji į Gruziją, Moldovą,
Ukrainą – taksi iš tavęs pinigų neima! Nes mus ger-
bia ir žino, kad mums nieko iš jų nereikia – mes tik
norim, kad jie žmogiškai gyventų. Mes esam tai-
kinga tauta, nenorim karų, ir visi tą labai vertina.
Mes norim gėrio. 

– Per tuos penkerius metus Jums teko aplankyti daug
vietovių, kuriose gyvena lietuviai. Tiesa, demografija
keičiasi – tradiciniai telkiniai mažėja, bet kuriasi nauji. Ar
skiriasi, tarkim, Čikagos ir New Yorko, Floridos ir Californijos
lietuviai? 

– Skiriasi, aišku, tik maži tie skirtumai. Pvz.,
San Francisce yra susikūrusi visa jauna bendruo-
menė, susijusi su stipriomis technologinėmis kom-
panijomis – jie mato šį pasaulį šiek tiek kitaip. New
Orleane gyvena menininkai... Apibendrintai, sa-
kyčiau, dauguma lietuvių Amerikoje vis tik išlaiko
tą tarpukario Lietuvą širdyse, ir tvirtai – per tėvus,
per tradicijas, per šeimas, bendravimas su tokiais
žmonėmis yra atgaiva. Pasigesiu to Lietuvoje, ban-
dysiu kuo daugiau tokios lietuviškos Amerikos su-
kurti Lietuvoj, nes, kaip sakė Andrius Kubilius, ,,kuo
daugiau Amerikos Lietuvoj, tuo mažiau Rusijos – ir
atvirkščiai”. 

– Jūsų pageidavimai ir palinkėjimai ,,Draugui”?
– Labai norėčiau, kad jūs išliktumėt dar šimtą

metų ir kad jūsų balsą girdėtų Lietuvoj. Džiaugiuosi,
kad Prezidentė, mano žiniomis, prenumeruoja ir
skaito ,,Draugą”. Bet būtų gerai, kad jį matytų
daugiau lietuvių, nes kartais atstumas yra ir pri-
valumas – tu gali vertint dalykus šiek tiek iš šono,
objektyviau, neįsivėlęs į kasdienybės smulkme-
nas. 

Tik kaip tą padaryt? Galbūt per socialinę media?
Lankiausi ,,Facebook” būstinėje San Francisce – Lie-
tuva labai smarkiai šviečia. Latvija mažiau, Estija
šiek tiek daugiau, Rusijoj tik keli taškai šviečia...
Mano vaikai, pvz., skaito informacijas per ,,Twitter”
arba per ,,Facebook”, laikraščių į rankas nepa-
ima. Turbūt reiktų bandyti per socialinę media – su-
sisiektumėt daugiau su Lietuva. Norėčiau, kad gir-
dėtų jūsų balsą – Lietuvoj nėra tokių laikraščių. Yra
keli tinklalapiai, keli bando susikurti – gal net ga-
lėtumėt suvienyt jėgas su kažkuo Lietuvoj, kad jus
girdėtų kaip galima daugiau žmonių.

– Ačiū už pokalbį.

Kalbėjosi Ramunė Lapas

LR ambasadorius JAV Žygimantas Pavilionis Jono Kuprio nuotr.
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LA lietuviai susipažino su naujuoju konsulu
ŽYDRA VAN DER SLUYS

Džiugi žinia lietuvių bendruomenei – nuo birželio 1-
osios Los Angeles mieste pradėjo veikti Lietuvos
Respublikos generalinis konsulatas. Generaliniu kon-
sulu paskirtas Darius Gaidys.

Ta proga praėjusį savaitgalį buvo atvykę LR už-
sienio reikalų ministras Linas Linkevičius, jo
patarėjas Donatas Augulis, kadenciją bai-

giantis Lietuvos ambasadorius JAV dr. Žygimantas
Pavilionis ir trys naujojo konsulato darbuotojai. 

Naujasis generalinis konsulas, lydimas JAV LB
Vakarų apygardos valdybos pirmininkės Violetos
Gedgaudienės, atvyko į lietuvių centrą susipažinti su
klebonu kun. Tomu Karanausku. Kunigas Tomas ap-
rodė parapijos patalpas: bažnyčią, mokyklą, salę ir pa-
pasakojo apie lietuvius pietų Californijoje, parapijos
įkūrimą. Garbingi svečiai dalyvavo Mišiose, kurių
metu giedojo Los Angeles vyrų ansamblis „Tolimi ai-
dai”. Po Mišių lietuviai gausiai susirinko Šv. Kazi-
miero parapijos salėje susipažinti su diplomatais. Su-
sitikimą organizavo ir vedė Violeta Gedgaudienė ir
valdybos narys Jurgis Joga. Prie renginio ruošos pri-
sidėjo Marytė Šepikaitė ir Ričardas Černiauskas.
Energingoji Danguolė Varnienė pristatė „Spindulio”
ansamblio šokėjas, kurios pasveikino svečius tradi-
ciniu „Kepurinės” šokiu. Vaišes paruošė kūrybingoji
Laima Leko.

Los Angeles įsikūręs Lietuvos Respublikos ge-
neralinis konsulatas – jau trečias Amerikoje. Mi-
nistras prasitarė, kad nėra lengva atidaryti naujas
diplomatines įstaigas. Nauji konsulatai neatsidaro
kasmet ir net ne kas dešimtmetį. Los Angeles mies-
tas turi gausią (antrą pagal dydį po Čikagos) lietuvių
bendruomenę Amerikoje. Bendruomenė, kuri ne tik
didelė, bet ir stipri. 

Iki šiol, jau daugiau kaip 75-erius metus, Los An-
geles turėjo pasišventusius garbės konsulus. Tai dr.
Julius Bielskis ir jo pareigas perėmęs inžinierius Vy-

tautas Čekanauskas, dirbęs iki pat mirties. Pasta-
ruoju metu šias pareigas ėjo gerb. konsulo dukra Dai-
va Čekanauskaitė-Navarrette. Tiek ambasadorius,
tiek ministras negailėjo gražių žodžių  gerb. Daivai
už jos triūsą lietuvybei. D. Navarrette tęs savo dar-
bą kaip Californijos Centrinės pakrantės garbės kon-
sulė.

Ministras pristatė Generalinį konsulą Darių
Gaidį Los Angeles, prityrusį diplomatą, dalyvavu-
sį kuriant New Yorko konsulatą, taip pat dirbusį am-
basadoriumi Bulgarijoje.

Generalinis konsulas D. Gaidys užsibrėžė keletą
uždavinių. Pirmiausia – lietuvybės išlaikymas kul-
tūrinėje ir švietėjiškoje veikloje. Antra – ekonomi-
nių bei finansinių ryšių plėtra. Californijos BVP
(bendrasis vidaus produktas) yra net didesnis už ke-
leto Europos šalių. Taigi yra daug galimybių, reikia

surasti ir skatinti verslininkus ir investuotojus, ku-
rie norėtų dirbti Lietuvoje.  Trečia – ryšių vystymas
tarp Lietuvos ir JAV universitetų. Konsulas pripa-
žino, kad išeivija labai daug prisidėjo atkuriant Vy-
tauto Didžiojo universitetą. Ketvirta – darbas su kino
industrija. Tai ir dokumentinių, ir meninių filmų kū-
rimas, bendradarbiavimas. Pavyzdys būtų  Ma-
riaus Markevičiaus sukurtas dokumentinis filmas
apie krepšinį arba būsimi planai sukurti filmą pa-
gal Rūtos Šepetys romaną.

Kartu su D. Gaidžiu konsulate dirbs konsulas
Gediminas Sereika ir Farida Ivinskienė.

Konsulatas įsikurs 1176 Wilshire Blvd., Los An-
 geles. Dabar patalpos remontuojamos.  Visa apimti-
mi generalinis konsulatas pradės dirbti rugpjūčio
pabaigoje. Iki tol konsulatas teiks ribotas konsuli-
nes paslaugas.

Iš k. stovi: LR užsienio reikalų ministro patarėjas Donatas Augulis, LB Vakarų apygardos valdybos narys Jurgis Joga,
klebonas kun. Tomas Karanauskas, LB Vakarų apygardos valdybos pirmininkė Violeta Gedgaudienė, Los Angeles gen.
konsulas Darius Gaidys, LR užsienio reikalų ministras Linas Linkevičius,  LR ambasadorius dr. Žygimantas Pavilionis,
konsulas Washingtone Vadim Lucenko, Los Angeles konsulas Gediminas Sereika.   Inos Petokienės nuotr.

RAMUNĖ LAPAS

Paskutinį gegužės sekmadienį advokato Donato
Janutos bičiuliai ir jo talento gerbėjai rinkosi
Willowbrook Ballroom „Bunkeryje” susitik-

ti su specialiai į savo knygos „Lietuviški takai” pri-
statymą Čikagoje iš San Francisco atvykusiu au-
toriumi. Lietuviška dvasia popietėje vyravo nuo pir-
mųjų akimirkų – įžangoje Rūta Mikelaitytė kank-
lėmis pagrojo porą kūrinių (Čiurlionio, Klovos).

Popietės vedėja Rūta Grigienė pristatė knygos
autorių kaip „žmogų, kuris domisi viskuo”, bet taip
pat – žinomą teisininką, verslininką, ,,Draugo”
bendradarbį ir didelį mecenatą.

Advokatas Donatas Januta, apibūdindamas
savo knygą, sakė, kad visus joje sudėtus straipsnius,
visas dalis jungia „vaikščiojimas lietuviškais takais”
– tiesiogiai ar per atmintį, per istoriją. „Visi rašiniai,

– aiškino jis, – yra apie mūsų ir mūsų tėvų kartos
gyvenimą per pastaruosius šimtą metų. Knygoje vy-
rauja istorinės temos, bet į jas aš esu įpynęs ir dra-
mos, ir ironijos. Istorinius personažus mėginu pri-
statyti kaip savus, artimus žmones – ne kaip pa-
minklus. Bandau priduoti faktams šiek tiek šmaikš-
tumo.”

Paklaustas apie šeimos įtaką pomėgiui rašyti
(Donato Janutos mama – rašytoja Petronėlė Orin-
taitė) popietės prelegentas pastebėjo, kad jo mama
rašė grožinę literatūrą, o jis – istorinėmis temomis.
Tačiau namuose visuomet buvo daug lietuviškų kny-
gų, laikraščių, žurnalų, ir tai, be abejo, turėjo įta-
kos. Beje, Janutos duktė Andrėja, jau ne pirmą kar-
tą lydinti tėvą išvykose į Čikagą, rimtai susidomė-
jusi rašymu – tai turbūt ir močiutės, ir tėvelio įta-
ka.

„Savo knygoje norėjau parodyti, iš kur mes at-

Susirinko garbės konsulai
Atkelta iš 1 psl.

Lietuvos garbės konsulams buvo pristatytos ir
Lietuvos maisto sektoriaus galimybės, Lietuvos pie-
no ir mėsos perdirbimo įmonių pasirengimas eks-
portuoti savo gaminius į naujas rinkas. 

VŠĮ „Investuok Lietuvoje” ekspertai bei Lie-
tuvoje naujai vystomų laisvųjų ekonominių zonų
Panevėžyje, Kėdainiuose, Marijampolėje ir Šiau-
liuose vadovai supažindino Lietuvos garbės kon-
sulus su naujausiais infrastruktūriniais sprendi-
mais ir galimu patrauklumu užsienio investuoto-
jams naujai vystomose laisvosiose ekonominėse zo-
nose.

Penktadienį garbės konsulai susitiko su Pre-
zidente Dalia Grybauskaite, ministru pirmininku
Algirdu Butkevičiumi, užsienio reikalų ministru
Linu Linkevičiumi.

Užsienio reikalų ministerijoje diskutuota apie
Lietuvos užsienio politiką, aptartas strateginės ko-
munikacijos vaidmuo, konsulinės pagalbos Lie-
tuvos piliečiams užsienyje klausimas.

Šeštadienis – paskutinė suvažiavimo diena –
skirtas artimiau susipažinti su Vilniumi.

ELTA

Susitikimas su žmogumi, „kuris domisi viskuo” 
ėjome ir kas mes esame, – apibendrino advokatas Do-
natas Januta. – Mano rašiniai apie tai, ant kokių pa-
grindų Lietuva buvo atkurta ir kaip tie pagrindai
buvo stiprinami.”

Ką gi, „Lietuviški takai” – knyga kiekvienam,
kas domisi mūsų tautos, mūsų valstybės kamienu.
Te nenutrūksta šis domėjimasis!

Netrūko norinčių įsigyti D. Janutos knygą ,,Lie-
tuviški takai” – žinoma, su autoriaus parašu!

Donatas Januta ir Rūta Grigienė Jono Kuprio nuotr.
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JAV LB Cicero apylinkės metinis susirinkimas
MILDA ŠATIENĖ

Gegužės 10 d., po šv. Mišių, ka-
vinėje prie Šv. Antano parapi-
jos bažnyčios salės vyko mažos,

bet veiklios Cicero apylinkės susirin-
kimas. Kavinei vadovauja Audronė
Bernatavičienė, o jai padeda Algis ir
Danute Kirkai. Bendruomenės apy-
linkės veiklai paremti buvo surengta
keletas gardžių cepelinų ir kugelių
priešpiečių, atvežtų iš Racine Bakery.
Apylinkės valdybai talkina ir ben-
druomenės narės, vykstantiems ren-
giniams patiekdamos puikių už kan-
džių. Beveik kiekviename renginyje
dalyvauja talentingos muzikės Vilmos
Meilutytės-Liobikas vadovaujamas
choras, giedantis bažnyčioje ar dai-
nuojantis salėje. 

Susirinkimą pradėjo nepailstanti
valdybos pirmininkė Birutė Zalato-
rienė. Sekretorė A. Bernatavičienė
perskaitė 2014 m. susirinkimo proto-
kolą, jis buvo priimtas. Iždininkė Vida
Kuprytė pristatė metinę finansų atas-
kaitą. Revizijos komisijos pirmininkas
Mindaugas Bielskus patvirtino, kad fi-
nansai tvarkomi teisingai.

Toliau pirmininkė B. Zalatorienė
kalbėjo apie renginius, įvykusius pra-
ėjusiais metais: vyko Advento susi-
kaupimas, Sausio 13-osios įvykių pa-
minėjimas, Motinos diena, Birželio
trėmimų minėjimas. Vasario 16-osios

EDVARDAS ŠULAITIS

,,Meilė prasideda  namuose.
Viskas priklauso  nuo to,
kaip vienas kitą  mylime.

Nebūtina  daryti žygdarbius, visai pa-
kanka  mažų darbelių, atliktų su didele
meile”, – šie Mo tinos Teresės  žodžiai
puikiai  api būdina a. a. Stefos Kisie-
lienės gyvenimą bei jos nusiteikimą
savo šeimos ar ap linkinių  žmonių at-
žvilgiu.

Ši nuostabi moteris, kuri kartu su
pasižymėjusiu vyru, a. a. Petru, už-
auginusi  ir  išmokslinusi du vai kus
(Petrą ir Jolitą, kurie  turi dakta taro
laipsnius)  buvo  tinkamai prisi minta
jos mirties metinėse.

Gegužės 30 d. rytą  Šv. Antano  baž-
nyčioje kun. Gediminas Keršys atna-
šavo šv. Mišias už  a. a. Stefą Kisielie-
nę. Jų metu  gražiai giedojo anūkai,
Petro Kisieliaus sūnūs Mantas ir Zig-
mas, o maldas skaitė  jų sesutė Žiba.

Po pamaldų visi dalyviai rinkosi
į netoliese esantį senoviškais orna-
mentais papuoštą, čekų įsteigtą ,,Klas”
restoraną – čia Kisielių šeima ypatin-
gomis progomis mėgdavo pietauti.

Jaudinanti dukros Jolitos kalba

Į  susirinkusiuosius (tarp jų buvo
ir iš tolimesnių vietų atvy kusių pa-
gerbti a. a. Stefą) kreipėsi sūnus, dr.
Petras, kuris pakvietė Aldoną Zails-
kaitę sukalbėti maldą. Po to ilgesnį
žodį tarė  dukra Jolita Narutienė, at-
skleidusi daugeliui nežinomų, labai as-
meniškų dalykų apie  savo mirusią
mamą.

Pradžioje dukra pareiškė: ,,Ji ne-
norėjo,  kad  kas nors  dėl jos varg tų,
kai ji labai sirgo, dažnai man sa ky davo:

minėjimas buvo švęstas labai iškil-
mingai Cicero miestelio salėje. Sveiki-
nimo žodį tarė Lietuvos Respublikos ge-
neralinis konsulas Marijus Gudynas. Ci-
cero atstovas istorikas John Kocholko
kalbėjo apie Lietuvos Respublikos ne-
priklausomybės paskelbimą. Vasario
16-ąją Cicero paskelbė Lietuvos diena ir
miestelio aikštėje iškėlė mūsų tautinę
vėliavą. Daug pastangų ruošiant renginį
įdėjo Mindaugas Baukus.

Gegužės 3 ir 10 d. Cicero kavinėje
vyko rinkimai į JAV LB Tarybą, apy-
linkė pateikė Mildos Šatienės kandi-
datūrą. Ji anksčiau buvo išrinkta kaip

viena iš 20-ies JAV LB tarybos atstovų
į  Pasaulio Lietuvių Bendruomenės
seimą, kuris vyks liepos mėnesį Vil-
niuje. 

Pirmininkė B. Zalatorienė prane-
šė apie šiuos renginius: gegužės 31 d.
aukojamos šv. Mišios už a. a. Stefą Ki-
sielienę (jau įvyko – Red.), birželio 14 d.
– Gedulo ir Vilties dienos minėjimas,
birželio 21 d. – Tėvo diena, liepos 6 d.
minėsime Valstybės dieną. 

Buvo išrinkta/perrinkta ben-
druomenės valdyba: B. Zalatorienė –
pirmininkė; Vida Kuprytė – iždininkė;
Aldona Zailskaitė – atsakinga už reli-

ginius reikalus; A. Bernatavičienė, A.
ir D. Kirkai – atsakingi už vaišes; A.
Bernatavičienė – sekretorė; M. Remie-
nė – patarėja; M. Baukus – garbės pir-
mininkas; choro vadovė – V. Meilutytė-
Liobikas, Genė Salyga, Irena Messen-
ger, ir Milda Šatienė – kultūriniai ren-
giniai;  M. Šatienė atsakinga už ryšius
su spauda. Į kontrolės komisiją iš-
rinkti/perrinkti: pirmininkas M. Biels-
kus, nariai J. Kisieliūtė-Narutienė ir
Antanas Sidaravičius. 

Pranešame, kad nuo birželio 7 d. šv.
Mišios Cicero Šv. Antano bažnyčioje  at-
našaujamos anksčiau – 8:45 val. ryto. 

Iš k.: Genė Salyga,  Audronė Bernatavičienė, Vida Kuprytė, Aldona Zailskaitė, Marija Remienė, Vilma Meilutytė-Liobikas, Birutė Zala -
to rienė, Milda Šatienė, Irena Messenger, Mindaugas Baukus, Danutė ir Algis Kirkai.                                                          Jono Kuprio nuotr.

,,Meilė prasideda namuose...”
Gražus Stefos Kisielienės mirties  metinių  paminėjimas

‘Vaikeli, kiek aš tau vargo ir bėdų pri-
darau’ ir pridėdavo – ‘Kad tik galė-
čiau  greičiau numirti.’ Žinoma, aš ją
ramindavau, sakydama, kad Dievas
man davė dovaną, kad aš galiu
ją prižiūrėti, tad noriu bent
trupinėliu atsilyginti už tai,
kiek ji man yra padėjusi.”

Kalbėtoja taip pat pareiš-
kė, kad jos mama  ypatingai
meldėsi  Marijai. Vienas ma-
mos  charakterio bruožas (tė -
vo taip pat)  buvo pamaldu-
mas. Kiekvieną  rytą ji eidavo
į šv. Mišias, kas vakarą kal-
bėdavo rožinį. Kai jos klaus-
davau: ,,Mama, ką aš dary-
siu, kai Tavęs nebus, – ji mane
ramindavo, sakydavo – mels-
kis, melskis, Marija tavęs ne-
apleis. Taip pat ji di de lėje pa-
garboje laikė ir Motiną Tere-
sę. Ji labai mažai valgydavo  ir
tuos nuo savo maisto sutau-
pytus pinigus siųsdavo  Moti-

nai Teresei į Indiją su intencija, kad
jos maldos būtų skirtos man ir broliui,
kad mums sektųsi moksle”, – sakė Jo-
lita.

Prasmingi anūko prisiminimai

Jautriai kalbėjo ir a. a. Stefos
anūkas Aras Narutis, apibūdinęs mo-
čiutę kaip ,,gailestinga, meilinga, rū-
pestinga, tvirta, religinga, altruistinė
žemaitė”. Aš ją vadinau ‘Mamam’,
nes nepajėgiau tada ištarti žodžio
‘močiutė’. Tačiau tas pavadinimas jai
labai patiko ir jis ilgam išliko gy-
vas”, – pasakojo Aras.

Anūkas pabrėžė, kad močiutė ven-
gė būti dėmesio centre, tačiau viską
stengėsi parodyti meile ir per jos kas-
dieninius darbus.

,,Aš labai dėkingas, kad turėjau
progą ją aplankyti naktį prieš mirtį. Ji
šypsojosi mane pamačiusi, bet sakė,
kad ‘nebereikėjo atvažiuoti’. O tai

Jolita Narutienė

buvo  ne dėl to, jog ji nenorėjo manęs
matyti, bet dėl kitos priežasties, ne-
norėjo, kad  kiti dėl jos vargtų. Šis alt-
ruistinis bruožas, kurį dažnai mačiau
močiutėje, yra svarbiausias dabarti-
niame mano nusiteikime, kurį pagal
jos pavyzdį bandau vykdyti savo gy-
venime”, – sakė Aras.

Sūnus  prisiminė mirusios
Mamos gyvenimo akimirkas

Svarbių minčių apie mirusiąją
pateikė jos sūnus. Jis šalia kitų prisi-
minimų pateikė skirtumą tarp savo
tėvo ir Mamos. Jis pažymėjo, kad ,,jie-
du buvo atskiri ašigaliai to banguo-
jančio magnetinio lauko, kuriame
brendo ir klestėjo  mano vaikystė.”

,,Mano tėvas turėjo didelį skai čių
bičiulių ir draugų, o mama – tik saujelę
intymiausių draugių. Tėveliui vis rei-
kėjo akcijos ir viešumos, o mama ver-
tino ramumą ir privatumą. Kai tėvas
naktį po darbo ir ligonių lankymo
sukviesdavo į namus kolegas  po sė-
džiauti, ruošiant  kokį nors  renginį,
mama uoliai gamindavo  po sė džiauto-
jams vaišes”, – kalbėjo dr. Petras.

Nukelta į 15 psl.

Prisiminimais apie a. a. S. Kisielienę dalijosi jos sūnus dr. Petras Kisielius (k.), anūkas Aras Narutis
(v.), popietėje taip pat  dalyvavo anūkai Zigmas ir Mantas Kisieliai. Jono Kuprio nuotraukos
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VEIKLIOS MEILĖS PAVYZDYS
Gal per dažnai lietuvių organizacijose nepadėkojame asmenims, kurie

savanoriškai veikia, užpildo spragas, imasi iniciatyvos, ar jie turi, ar neturi
oficialių, pagal rinkimus nustatytų pareigų. Toks buvo a. a. Pranas
Pranckevičius. Jis buvo šimtaprocentinis Čikagos lietuvis, nes čia gimė,
augo, dirbo savo profesinį darbą, sukūrė šeimą ir gyveno iki savo netikėtos,
negailestingos mirties. Tačiau velionis veikė ne vien savo kieme, ne vien
Čikagoje. Su kitais ateitininkais stovyklavo mylimoje Dainavos stovykloje,
vedė stovyklautojus jo paties paruoštais gamtos takais, dviračiais apvažiuo-
davo  stovyklos apylinkes, mokydavo mus gamtos apsaugos bei saugios dvira-
tininkystės taisyklių. 

Pasigesime veiklaus buvusio ŠAAT ir įvairių ateitininkų valdybų nario,
vadovo, paskaitininko, ateitininkų bei kitų lietuvių organizacijų tinklalapių
ir Facebooko svetainių kūrėjo, technologinių naujovių puoselėtojo, filmuoto-
jo, gamtosaugininko, lietuvio patrioto, lietuvių muzikos bei dainavimo mėgė-
jo, mylinčio vyro ir tėvo, sūnaus, brolio, giminaičio, kolegos. Jis nesigailėjo
savo laiko, dirbo, veikė ir mielai dalinosi savo aistrų bei talentų vai-siais su
mumis. Amžiną atilsį, mielas kolege, Pranai! Dievulio planų nežinome. Buvo
malonu šioje žemėje su Tavim bendrauti ir dirbti. Stengsimės vieni kitus
paguosti bei tęsti Tavo pramintą taką, Tavo gražius darbus. Garbė Kristui!

Ramunė Kubiliūtė

Prisimename
Praną Pranckevičių

Ketvirtadienį Šv. Kazimiero kapinėse Čikagoje
Amžinam poilsiui atgulė Pranas Pranckevičius.
Jis buvo aktyvus ateitininkas, dalyvavęs Ateiti-
 ninkų namų ir ŠAAT valdybose, dainavo Lietu-
 vių meno ansamblyje ,,Dainava”. Vedė dauge-
lio organizacijų tinklalapius. Dirbo  JAV Fede ra-
 linėje gamtos apsaugos įstaigoje (EPA) Di džių -
jų ežerų padalinyje. Dideliame liūdesy paliko
žmoną Žibutę Lietuvninkaitę, sūnų Juozą, duk-
ras Emiliją ir Aleną, seserį Ireną Barauskienę ir
brolį Joną Vaičikonį su šeimomis bei plačią Lie-
tuvninkų ir Pranckevičių giminę. Liūdesy liko ir
gausi ateitininkų šeima. Jo netektis giliai su-
jaudino jo draugus ir bendradarbius. Keletas
prisiminimų apie brangų a. a. Praną.

Pranas Pranckevičius veda Ateitininkų studijų savaitgalio dalyvius po Dainavos stovyklavietės pievas ir miškus. 2012 m. rugpjūtis.                                           Dainos Čyvienės nuotr.

A
teitininkų bendruomenę pasiekė netikėta žinia apie veiklaus ateiti-
ninko sendraugio Prano Pranckevičiaus mirtį. Visų ateitininkų, išsi-
sklaidžiusių po visą pasaulį, vardu reiškiu gilią užuojautą velionio

žmonai Žibutei ir vaikams – Juozui, Alenai ir Emilijai bei visiems gimi–
nėms.

Ateis diena ir mes visi išeisim...
Bet tikim, vėl Tu mus surinksi
Po savo Tėviška ranka,
Nubrauksi ašarą nuo mūsų skruostų
Ir pasakysi – ,,ateik į mano meilės uostą”…

Vaidotas A. Vaičaitis
Ateitininkų federacijos pirmininkas

Pranas Pranckevičius
1955—2015

Gamtos mylėtojai Dainavoje 2012 m. Pranas Pranckevičius visus sveikina mojuodamas
ranka.  Remigijaus Satkausko nuotr.

MIELIEJI LIūDINTYS PRANO DRAUGAI,
Savo negęstančiu geraširdiškumu be paliovos kitam padėti,
savo darbščiu savanoriavimu reikalingą ,,juodą darbą” dirbti,
savo genialiu nuoširdumu kitą pralinksminti ir paremti,
savo objektyviu teisingumu kartais pasitaikančius konfliktus spręsti,
savo instinktyviu vengimu garbės ir pagyrimo,
savo nepalaužiamu tikėjimu į Kristų ir Jo Bažnyčią,
savo gilia ištikimybe ateitininkijai ir jos kristocentrinei misijai,
savo rūpesčiu Dainavos stovyklavietei bei jos nuostabiai gamtai, 
savo bedugne meile lietuvybei ir lietuvių tautai

Pranas Pranckevičius man pasiliks kaip neblėstantis gyvas pavyzdys —
kaip reikia krikščioniškai likusį gyvenimą gyventi.

Lai gyvuoja Prano prisiminimas mumyse.     

Petras Vytenis Kisielius 

JAUNUČIŲ GLOBĖJAS
Pranas daug metų dirbo su jaunučiais. Pravesdavo berniukams susirin-

kimus Ateitininkų namuose Čikagos Daumanto-Dielininkaičio kuopoje, taip
pat važiavo į stovyklą. Nors siūlėm jam būti berniukų vyriausiu vadovu, jis
norėjo būti paprastu būrelio vadovu, kad galėtų geriau susipažinti ir arti-
miau dirbti su jaunučiais. Jo vadovavimo būdas buvo ramus – susikaupęs,
išklausydavo vaikus, suprasdavo juos, mokėjo prie jų prieiti, broliškai patar-
ti ir padėti. Vedė būrelį, kuriame dalyvavo ir jo sūnus, bet matėsi, kad jis buvo
vadovu ne vien dėl savo vaiko. Jis supažindindavo berniukus su ateitininkų
principais, o su gamta atsinešdamas į kuopos susirinkimus didelį trijų išma-
tavimų modelį, kuris vaizdavo, kaip upės išėda žemę, jei pakrantėje nėra tin-
kamų augalų. Jo krikščioniški įsitikinimai buvo aiškiai matomi iš jo elgesio
ir dėmesio visiems vaikams. 

Laima Aleksienė
Čikagos Partizano Daumanto-Prano Dielininkaičio

jaunųjų ateitininkų kuopos globėja
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p. Prano ,,Gatvės berniukų” globėjas
,,Gatvės berniukai” buvo mūsų 1-mo būrelio pavadinimas JAS stovykloje, 1998 m.,
kai p. Pranas buvo mūsų vadovas.

Prisipažinsiu, kad man trūko laiko susigaudyti visoje gerb. Prano lietu-
vių veikloje. Čikagos ateitininkuose? Globėjas. Dainavos stovykloje? Gamtos
mokytojas, mano bendraamžių pirmo būrelio vadovas. Pal. Jurgio
Matulaičio misijoje? Skaitytojas, komunijos dalintojas. Pasaulio lietuvių
centre? Ilgametis savanoris. Jis buvo visur, visur – tai nuostabu. Netekdama
gerb. Prano lietuvių visuomenės šeima prarado ypatingai svarbų ir mylimą
narį.

Asmeniškiau kalbant, aš visada prisiminsiu, kaip vadovas Pranas dali-
no mums ,,jawbreaker” saldainius JAS stovykloje, Dainavoje (aš buvau nepa-
prastas smaližius) ir kaip jis linguodavo ,,Dainavos” ansamblio repeticijų
metu. Jau kelis mėnesius prieš koncertą jis mokėdavo kūrinius atmintinai ir
užvertęs natas, dainuodavo iš atminties ir iš širdies. Ypač prisiminsiu gerb.
Praną per šią Dainų šventę Čikagoje. Tikriausiai būčiau šalia jo stovėjęs,
kartu su juo dainavęs. Nuoširdžiai pasiilgsiu jo balso, buvimo ir bendravimo.

p. Prano ,,Gatvės berniukas”
Šarūnas Daugirdas 

Pranas Pranckevičius buvo mano būrelio vadovas Jaunučių stovykloje,
Dainavoje. Buvau pirmokas, gal 7 metų. Vieną naktį stovykloje negalėjau
užmigti. Ponas Pranas (taip mes jį vadindavome) priėjęs paklausė – kodėl
nemiegu? Atsakiau, kad girdėjau vilkus kaukiant. Jis nusijuokė ir pašvietė
žibintuvėliu per langą parodydamas, kad lauke nieko nebuvo. Jis man pasa-
kė, kad per visus savo stovyklavimo metus Dainavoje neužtiko nė vieno vilko,
tačiau su kitais vadovais budės, kad vilkai mums netrukdytų. Nuo to laiko
nebebijau vilkų Dainavoj ir jo dėka išmokau apsaugoti jau  mano vadovauja-
mus pirmų metų stovyklautojus. 

Gerb. Prano pavyzdys ir raminantis balsas bus man palydovas ateityje –
kada ir mano vaikai vakarais ,,girdės” vilkų kaukimą.  Ačiū, p. Pranai!

p. Prano ,,Gatvės berniukas”
Paulius Kuprys

Gerb. Pranas buvo mano vadovas ateitininkų susirinkimuose ir skautų
sueigose, kartu dalyvavome chore, tautiniuose šokiuose, stovyklose ir kituo-
se lietuvių renginiuose.   Bet visi mano prisiminimai su juo yra susiję su
viena jėga — gamta.  Prisimenu, kai mano pirmais metais Jaunučių stovyk-
loje p. Pranas palydėjo mūsų būrelį Dainavos gamtos taku  (nežinojau, kad
buvo toks takelis!). Ir kaip gera bus ten pasprukti ir slėptis žaidžiant
,,Knygnešius”! O po dešimties metų, mes, jau subrendę studentai, vėl sugrį-
žome ir keliavome tais pačiais takais su gerb. Pranu. Jis mums parodė giles-
nę Dainavos gamtą: paaiškino, kokie augalai teigiamai, o kokie neigiamai
veikia gamtos sveikatą. Kartu bandėme išgelbėti pušyną ir apaugusius
takus. Nuostabu, kad žmogus pajėgia taip įsilieti į gamtą ir dar tapti jos pri-
žiūrėtoju – gal net ,,daktaru”.  Ačiū p. Pranai už gamtos, sielos, sporto ir lie-
tuvybės pamokas.  Amžiną atilsį Tau, tikras žemės žmogau, o dabar ir
Dangaus.

p. Prano ,,Gatvės berniukas”
Raimundas Kazlauskas

Birželio 4 d., ketvirtadienį, 8 val. v. Vilniaus
Dievo Gailestingumo šventovėje šv. Mišios buvo
aukojamos už a. a. Praną Pranckevičių meldžiant
Jam Dievo Gailestingumo bei stiprybės Jo šeimai.
Šv. Mišias aukojo kun. Edgaras Vegys. 

Nuotraukoje dalis šv. Mišių dalyvių. Viduryje
Ateitininkų federacijos vadas Vaidotas Vaičaitis.
Su uniforminiais marškinėliais JAV studentai – or-
ganizacijos ,,Vaiko vartai į mokslą” savanoriai, at-
vykę į Vilnių dirbti vaikų globos centruose. De-
šinėje savanorius lydinti Daina Čyvienė. O tarp jų –
aktyvesni Vilniaus ateitininkai.             

Dainos Čyvienės nuotr.

Studentų savaitgalis 2010 m. Dainavoje. Pranas Pranckevičius (viduryje) su jaunimu
ravėjo kenksmingus augalus, apgenėjo medžius.                               Kristinos Quinn nuotr.

Šv. Mišios Vilniuje

SENDRAUGIŲ STOVYKLOS STOVYKLAUTOJAI  PRISIMENA
Pranas yra ir buvo nepakeičiamas, neužmirštamas. Sendraugiams ateitininkams, su kuriais
stovyklaudavo Dainavos stovykloje, jis visad liks darbštumo, draugiškumo, entuziazmo ir
nuoširdumo pavyzdys. Pakviečiau kelis Prano draugus pasidalyti mintimis apie jo įnašą
mūsų gyvenimuose ir ateitininkiškoje šeimoje. 

,,Aš visuomet prisiminsiu, kaip lengvai ir nuoširdžiai Pranas visur sutik-
davo padėti. Buvo Misijos, ateitininkų, Pasaulio lietuvių centro narys ir auto-
matiškai ateidavo padėti visur, kur tik reikėjo. Jam tas buvo natūralu.”

,,Prisimenu Praną kaip nuoširdų šeimininką, nenuilstantį bendradarbį
ateitininkų šeimynoje, bet – svarbių svarbiausia – nepralenkiamo  pavyzdžio
mylintį vyrą bei tėvą.”

,,Nepamiršim Prano visapusiško darbštumo – jo darbų su technologija,
su savanoriaujančiu jaunimu, gamtos projektais Dainavoje, Ateitininkų
namuose. Jis visada dirbo su meile, šypsena ir tryško noru padėti.”

,,Prisiminimuose išliko Prano organizuojamos iškylos Dainavos gamtos
takeliais, pamokos apie invazines augalų rūšis bei pokalbiai už mergaičių
barakų, kur Pranas sėdėdavo su savo kompiuteriu, rašydamas apie stovyklą.”

,,Neužmiršiu jo gražaus baritono ir kaip jo veidas nušvisdavo, kai jis
nusijuokdavo...”

,,Mes prisimename Prano pasisveikinimo bučkį, jo entuziastiškus pasa-
kojimus, jo nuoširdumą ir jo keistą įprotį valgyti košę su druska, pipirais ir
siracha.” 

Prisimename ir dėkojame, kad turėjome progą vadintis Prano draugais.
Viktutė Siliūnienė

VALDYBŲ NARYS
Negaliu prisiminti savo lietuviškos veiklos, kad šalia nebūtų Prano.

Buvome kartu jaunučių ateitininkų kuopoje Lemonte, vadovavome
Dainavoje, veiklos planus aptarinėjome Š. Amerikos ateitininkų taryboje ir
valdyboje. Kartu dirbome, posėdžiavome, planavome, ruošėme studijų dienas,
Ateitininkijos šimtmetį, ŠAA konferenciją. Pranas visa širdimi įsijungdavo į
darbą, niekad nesivaržydamas išreikšti savo mintis. Jis nuolat skatino ateiti-
ninkus naudotis naujausia žinių sklaidos technologija. 

Neturiu jokių abejonių, kas jam gyvenime buvo svarbiausia – tai šeima,
lietuvybė, tikėjimas, gamta, daina ir jaunimas.  Pranas labai mylėjo jaunimą
ir jiems buvo pavyzdys – mokytojas, vadovas.  Jis mus visus įtakojo ir palietė
savo nuotaikingumu,  darbštumu ir ryžtu. 

Rasa Narutytė-Kasniūnienė
Š. Amerikos ateitininkų valdybos pirmininkė

VADOVAVO TINKLALAPIUI ATEITIS.ORG, 
BET BUVO NEMATOMAS!

1999 m. birželio mėn. 6 d. pasirodė pirmieji Š. Amerikos ateitininkų tink-
 lalapio puslapiai. Nuo pat pradžios iki paskutinės savo gyvenimo dienos tink-
lalapio techniniu vadovu buvo Pranas. Tačiau šios informacijos lengvai nera-
si. 

Pranas daug dirbo, bet apie tai mažai kam pasakojo. Šimtai valandų kas-
met buvo skirta vien tinklalapiui, o tęsėsi taip šešiolika metų. Su laiku atsi-
 rado kitos ateitininkų svetainės ne tik Amerikoje, bet ir Lietuvoje, ir šią, kad
galima būtų atskirti nuo kitų, daug kas vadino ,,Pranckevičiaus”. Tai buvo jo
tinklalapis. Ne kaip savininko, bet kaip mylinčio tėvo, besirūpinančio pasi-
ekti kuo daugiau mūsų brangaus jaunimo. Jis iškeliavo Amžinybėn, nepalik-
damas, deja, savo naujo el. pašto adreso. 

Romualdas Kriaučiūnas



Net trys Lietuvos krepšininkai greitu laiku gali praverti stipriausios pa-
saulyje krepšinio lygos duris – norą rungtyniauti NBA pareiškė Ovidijus
Galdikas, Mantas Kalnietis ir Artūras Gudaitis. Kvietimo į Lietuvos rink-

tinę nesulaukęs 26 metų 217 cm ūgio Ovidijus Galdikas šią vasarą sieks išsi-
aiškinti savo vertę NBA Vasaros lygoje. Lietuvis nuo 2013 metų vilkėjo Gdynės
„Asseco” klubo marškinėlius, bet dabar ieško naujų namų. Ir tie namai gali būti
JAV. Teigiama, kad O. Galdiku domisi ne vienas NBA klubas, todėl pasirodymas
Vasaros lygoje – ypatingai svarbus.

„Centras” šį sezoną aikštėje praleisdavo 28,5 min. Jis vidutiniškai pelnė 11,2
taško, atkovojo 10 kamuolių, rinkdavo net po 20,8 naudingumo balų.

Kauno „Žalgirio” sirgalių laukia nelengvas pasirinkimas, ką palaikyti NBA
Vasaros lygoje. Kauno „Žalgirio” įžaidėjas 24 metų amerikietis W. Cherry va-
sarą planuoja pasirodyti „Indiana Pacers” klubo stovykloje. Joje taip pat bus ir
Lietuvos rinktinės įžaidėjas M. Kalnietis. Pastarasis yra pareiškęs, kad pasiekė
žodinį susitarimą su Kauno „Žalgirio” klubu ir jeigu jis nepadės parašo ant su-
tarties su NBA klubu, sugrįš į savo buvusią komandą. M. Kalnietis „Žalgiryje”
žaidė 2006–2012 metais. W. Cherry į „Žalgirį” atvyko praėjusių metų gruodį.

Dar vienam Lietuvos krepšininkui Artūrui Gudaičiui taip pat netrūksta NBA
komandų dėmesio. NBA klubai Kauno „Žalgirio” vidurio puolėjui parodė iš-
skirtinį dėmesį. A. Gudaičiu domisi bene visos antrojo rato šaukimus turinčios
komandos. Lietuviu susidomėjo mažiausiai vienuolika NBA klubų.

Tiesiogiai pabendrauti su 21 metų 208 cm ūgio vidurio puolėju į Kauną at-
vyko „Atlanta Hawks” vadovai. Anksčiau tokį išskirtinį dėmesį A. Gudaičiui
parodė „Detroit Pistons”, į Kauną atsiuntusi garsų buvusį įžaidėją, dabar skau-
tą Jon Robert Holden.

A. Gudaičiui šių metų NBA naujokų biržoje prognozuojamas šaukimas ant-
rajame rate. Nėra jokių abejonių, kad A. Gudaitis bus pašauktas. „Draft Express”
prognozuoja, kad A. Gudaitį 53-iuoju šaukimu pakvies „Cleveland Cavaliers”.
„NBA Draft” vidurio puolėjui numato 55-ąjį šaukimą, kuris priklauso „San Ant-
onio Spurs”.

Eurolygoje 2014–2015 metų sezoną A. Gudaitis aikštėje praleisdavo viduti-
niškai po 15 minučių, pelnydavo po 6,5 taško (51,3 proc. dvit.) ir sugriebdavo po
4 atšokusius kamuolius. LKL reguliariajame sezone A. Gudaitis buvo vienas „Žal-
girio” vedlių. Per 18 minučių jis rinko po 10,2 taško ir atkovodavo po 5,7 kamuolio.
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Parengė Dainius Ruževičius

SPoRTAS

Trys Lietuvos krepšininkai taikosi į NBA

Ž. Savickui pasaulio rekordas pergalės
Brazilijoje neatnešė

Septintosiose Nacionalinės ledo ritulio lygos (NHL) Stanley taurės (Stan-
ley Cup) varžybų Vakarų konferencijos finalo rungtynėse „Chicago
Blackhawks ” klubas svečiuose, stebint 17,4 tūkst. žiūrovų, 5:3 (2:0, 2:1, 1:2)

įveikė „Anaheim Ducks” ledo ritulininkus bei, laimėjęs seriją iki keturių per-
galių rezultatu 4-3, po metų pertraukos trečią kartą tapo Vakarų konferencijos
nugalėtoju.

Pirmąjį serijos susitikimą savo arenoje Anaheimo komanda laimėjo 4:1 (1:0,
1:1, 2:0), o antrosiose rungtynėse po trijų pratęsimų sėkmė lydėjo Čikagos ko-
mandą – 3:2 (2:1, 0:1, 0:0, 0:0, 0:0, 1:0). Trečiajame susitikime Čikagoje pajėges-
ni buvo svečiai – 2:1 (1:1, 1:0, 0:0), tačiau ketvirtą dvikovą šeimininkai laimėjo
po dviejų pratęsimų – 5:4 (1:0, 0:1, 3:3, 0:0, 1:0). Penktąsias rungtynes savo are-
noje Anaheimo ledo ritulininkai laimėjo po pratęsimo 5:4 (3:0, 0:2, 1:2, 1:0), o šeš-
tosiose rungtynėse pajėgesnė buvo namuose žaidusi Čikagos komanda, kuri nu-
galėjo varžovus 5:2 (0:0, 3:1, 2:1).

„Blackhawks” klubo varžove Stanley taurės varžybų finale tapo „Tampa
Lightning” komanda, Rytų konferencijos finale 4:3 (1:2, 6:2, 6:5 (po pratęsimo),
1:5, 2:0, 3:7 ir 2:0) įveikusi „New York Rangers” ledo ritulininkus.

Pirmose superfinalo rungtynėse birželio 3 d. varžovų aikštėje rungtynia-
vę „Blackhawks” ledo ritulininkai nugalėjo ,,Lightning” komandą rezultatu 2:1.

Tryliktą kartą Stenlio taurės turnyro finale žaisiantis Čikagos „Blackhawks”
klubas taurę laimėjo penkis kartus – 1934, 1938, 1961, 2010 ir 2013 metais, o ant-
rąsyk dėl jos kovosianti Tampos „Lightning” komanda 2004-aisiais laimėjo vie-
nintelę finalo seriją.

Brazilijoje gegužės 31 d. baigėsi prestižinės „Arnold Classic Brasil 2015”
galiūnų varžybos, kuriose 39-erių metų lietuvis Žydrūnas Savickas pa-
ties Arnoldo Schwarcenegger akivaizdoje pagerino pasaulio rąsto kėli-

mo rekordą. Tiesa, galutinei pergalei to neužteko. Bendroje įskaitoje Ž. Savic-
kas į priekį praleido pasaulio čempioną amerikietį Brian Shaw ir lenką Kšyš-
tof Radzikowski bei užėmė trečią vietą.

13 taškų surinkęs B. Shaw lemiamą persvarą susikrovė statinės mėtymo
ir svorio atkėlimo rungtyje.

Ž. Savickas sugebėjo laimėti rąsto kėlimo rungtį, iškėlęs 228 kg svorį ir jau
15-ąjį kartą pagerinęs planetos rekordą. Deja, bendroje įskaitoje lietuvis su 10
taškų liko trečias. Jį aplenkė ir 11 taškų surinkęs K. Radzikowski. 

Beje, kovo mėnesį JAV, Columbus mieste (Ohio) vykusiose analogiškose „Ar-
nold Classic 2015” galiūnų varžybose Ž. Savickas liko antras, į priekį praleidęs
tą patį amerikietį Brian Shaw.

„Bulls” turi naują trenerį 

NBA lygos „Chicago Bulls” klubas oficialiai pristatė
naują komandos vyriausiąjį trenerį 42 metų Fred
Hoiberg. Šiose pareigose jis pakeis atleistą bei

penkerius metus krepšininkams vadovavusį 57-erių metų
Tom Thibodeau. Pastaruoju metu T. Thibodeau santykiai
su klubo vadovybe – prezidentu John Paxson ir generali-
niu vadybininku Gar Forman – nebuvo idealūs, todėl
„Bulls”, nesulaukęs kitų lygos komandų pasiūlymų išpirkti
9 mln. JAV dolerių vertės T. Thibodeau sutartį, priėmė
sprendimą jį atleisti.

F. Hoiberg pasirašęs penkerių metų bemaž 25 mln. dolerių vertės sutartį. Iki pasta-
rojo meto naujasis „Bulls” treneris vadovavo  Iowa  universiteto „Cyclones” studentų
komandai, su kuria per penkerius sezonus NCAA pirmenybėse iškovojo 115 pergalių
bei patyrė 56 pralaimėjimus. Per 10 metų krepšininko karjerą, kurią buvo priverstas
nutraukti dėl širdies problemų, F. Hoiberg teko rungtyniauti „Bulls” (1999–2003
metais), „Indiana Pacers” ir „Minnesota Timberwolves” gretose.

„Gydytojai mano, kad neturėčiau vykti į Europos čempionatą”, – per
„Houston Rockets” konferenciją paskelbė Donatas Motiejūnas. 24
metų 213 cm ūgio krepšininką Jonas Kazlauskas pakvietė į rinktinės

stovyklą, nors šis dėl traumos nebaigė sezono. D. Motiejūnui balandžio mėne-
sį buvo atlikta nugaros išvaržos operacija.

„Nėra svarbu, kokią traumą patiri. Vis tiek tai – blogiausias dalykas, koks
gali nutikti. Darbas aikštėje ar treniruotėse nėra toks sunkus, koks reabilituo-
jantis. Dabar dirbu daugiau nei vaikinai treniruojasi. Tai – labai sunku”, – sakė
D. Motiejūnas.

Jis neatskleidė, ar ketina žaisti su Lietuvos rinktine 2015 metų Europos krep-
šinio čempionate. D. Motiejūnas teigė, kad po poros savaičių pradės vėl mėty-
ti. „Aš tiesiog dirbsiu. Turiu tobulėti. Apie tai net klausimų nėra. Manau, kad
turėčiau būti pasirengęs ‘Rockets’ treniruočių stovyklai”, – sakė geriausią savo
sezoną NBA sužaidęs D. Motiejūnas.

Krepšininkas šį sezoną sužaidė 71 rungtynes, iš kurių 62 pradėjo starto pen-
kete. Jis vidutiniškai žaidė 28,7 minutės ir pelnydavo po 12 taškų, atkovodavo 5,9
kamuolio. D. Motiejūnas puikiai pasinaudojo Dwight Howard trauma ir paliko
įspūdį NBA apžvalgininkams.

Lietuvos rinktinė pirmąją stovyklą surengs liepos 20 dieną Palangoje. Eu-
ropos čempionatas vyks rugsėjo 5–20 dienomis.

„Rockets” šį sezoną nužingsniavo iki Vakarų konferencijos finalo, bet ten
pralaimėjo „Golden State Warriors”. „Norėjau būti ten ir jiems padėti. Bet jie
nuveikė didelį ir gerą darbą. ‘Warriors’ tiesiog buvo geresnė komanda, – kalbėjo
D. Motiejūnas. – Gali galvoti daug dalykų: kas būtų, jeigu tada būčiau žaidęs?
Kuo galėčiau padėti? Bet yra, kaip yra. Vyrukai gerai dirbo. Buvo liūdna viską
stebėti iš šalies, bet jie gerai sužaidė ir be manęs.”

D. Motiejūnui pataria nevykti į Lietuvą Svarbi „Blackhawks”  pergalė

Ž. Savickas „Arnold Classic” galiūnų turnyre Brazilijoje pagerino pasaulio rekordą,
tačiau galutinei pergalei to neužteko  

Donatas Motiejūnas
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Kijevas („Draugo” info) – Ukrainos
prezidentas Petro Porošenka perspėjo
dėl milžiniškos grėsmės, kurią kelia
naujos didelio masto prorusiškų sepa-
ratistų atakos šalies rytuose, tvirtin-
damas, kad šiuo metu Ukrainoje yra
daugiau negu 9 tūkst. Rusijos karių.

„Kariuomenė turi būti pasiruošu-
si tiek priešo puolimo atsinaujinimui
Donbase, tiek didelio masto invazijai pa-
lei visą sieną su Rusija, – pabrėžė P. Po-
rošenka. 

Europos Sąjunga (ES) tučtuojau su-
reagavo ir paskelbė, kad naujausi dideli
susirėmimai Ukrainoje yra didžiau-
sias vasarį pasirašytos paliaubų su-

tarties pažeidimas, kuris gali vesti į
naują smurto spiralę tarp Kijevo pajė-
gų ir prorusiškų separatistų.

Kautynės įsiplieskė po to, kai buvo
pastebėtas didelio kiekio sunkiosios
ginkluotės judėjimas link separatistų
kontroliuojamoje teritorijoje. Ukrai-
nos ambasadorius ES Konstantinas
Jelisejevas paragino visas 28 ES šalis
imtis skubių veiksmų ir griežtinti
sankcijas Rusijai. Birželio 25–26 die-
nomis vyks Bendrijos vadovų susiti-
kimas, kurio metu jie svarstys, ar pra-
tęsti sankcijas Rusijai finansų, gynybos
ir energetikos sektoriuose. 

Ukrainoje vėl didžiulės kautynės

Prezidentui V. Adamkui atlikta operacija 

Popiežius priims V. Putiną

Parengė Vitalius Zaikauskas

LIETUvA IR PASAULIS

Vilnius (BNS) – Lietuva birželio
4 dieną oficialiai pradėjo derybas dėl
narystės Ekonominio bendradarbia-
vimo ir plėtros organizacijoje, kuriai
šiuo metu priklauso 34 išsivysčiusios
pasaulio šalys.

Ministras pirmininkas Algirdas
Butkevičius sakė, kad Lietuva visa-
teise organizacijos nare gali tapti per
dvejus-trejus metus. Anot premjero,
narystė sustiprins investuotojų pasi-
tikėjimą valstybe ir leis gauti profe-
sionalią analitinę medžiagą.

„Analitinis darbas, kurį atlieka
šita organizacija, yra nepaprastai
aukšto lygio ir ta informacija yra da-
lijamasi pirmiausia su EBPO nariais.
Įstojus į šitą turtingųjų valstybių klu-
bą, savaime suprantama, kad pasiti-
kėjimas valstybe stiprėja. Tai atsilie-
pia ir užsienio investicijų pritrauki-
mu”, – sakė Lietuvos premjeras.

Lenkija į organizaciją priimta

1996 metais, Estija – 2010 metais. Lat-
vija derybas pradėjo 2013 metais ir vi-
sateise nare tikisi tapti kitąmet.

„Turtingųjų klubu” kartais vadi-
nama Ekonominio bendradarbiavimo
ir plėtros organizacija buvo įkurta
Jungtinių Valstijų iniciatyva 1960 me-
tais. Ji derina šalių ekonominę ir so-
cialinę politiką, skatina ekonominę
pažangą, tarptautinę prekybą, rengia
išsamias ekonomines prognozes.

Laukiama naujos popiežiaus enciklikos
Vatikanas (Vatikanas (BNS) – Il-

gai lauktas popiežiaus Pranciškaus
manifestas aplinkosaugos klausimais
bus paskelbtas birželio 18 d., likus
pusmečiui iki Paryžiaus tarptautinės
konferencijos klimato kaitos klausi-
mais.

Popiežiaus enciklikoje, kuri bus iš-
siųsta visiems Romos katalikų bažny-
čios vyskupams, turėtų būti kritikuo-
jamas nevaldomas vartotojiškumas ir
kapitalizmas. Ji parašyta po konsul-
tacijų su daugybe ekspertų ir moksli-
ninkų.

Enciklika išreiškia oficialų Ro-
mos katalikų bažnyčios požiūrį į ak-
tualius laikmečio dalykus.

Ši enciklika yra pirmasis sava-

rankiškas Pranciškaus plunksnos kū-
rinys – ankstesnę encikliką, paskelb-
tą 2013 metais ir skirta tikėjimo klau-
simams, iš esmės sudarė argentiniečių
popiežiaus pirmtakas Benediktas XVI.

Naujasis dokumentas vadinsis
„Laudato sii” („Būk pagarbintas”).
Šie žodžiai paimti iš garsiosios Šv.
Pranciškaus Asyžiečio „Kūrinijos gies-
mės”, kurią dabartinio popiežiaus
bendravardis parašė prieš pat savo
mirtį 1226 metais.

Nors aplinkosaugininkai sveikina
popiežiaus pasisakymus klimato kai-
tos klausimais prieš gruodį Paryžiuje
numatomas Jungtinių Tautų derybas,
tačiau jo kritikai tvirtina, kad Bažny-
čia neturėtų kištis į šias derybas.

Pasaulio futbole – milijoniniai kyšiai
Washingtonas (Bernardinai.lt) –

Birželio 4 d. JAV išslaptino konfiden-
cialią medžiagą, kurioje yra vieno bu-
vusio aukšto FIFA (Tarptautinės fut-
bolo federacijos) pareigūno prisipaži-
nimas apie gautus kyšius.

Chuck Blazer, 17 metų buvęs  FIFA
vykdomojo komiteto narys, prieš pu-
santrų metų uždarame teismo posėdyje
prisipažino ėmęs kyšius iš valstybių,
pretendavusių surengti pasaulio fut-
bolo čempionatus 1998 ir 2010 metais.  

Pabūgęs galimybės už korupciją
praleisti 20 metų kalėjime Ch. Blazer
sutiko bendradarbiauti su teisėsauga
ir įrašė slaptus pokalbius su savo ko-

legomis – FIFA vadovais.
Tyrimo duomenimis, Ch. Blazer

gavo 750 tūkst. dolerių už Pietų Afrikos
respublikos kandidatūros palaikymą,
tuo tarpu buvusiam FIFA viceprezi-
dentui Jack Warner Marokas siūlė 1
milijoną dolerių, bet PAR jo balsą nu-
sipirko už didesnę sumą.

Dėl korupcijos skandalų iš FIFA
prezidento pareigų pasitraukė švei-
caras Sepp Blater, ką tik perrinktas
naujai kadencijai. Prieš vykusį FIFA
rinkiminį susirinkimą Šveicarijos pa-
reigūnai viešbutyje suėmė septynis
aukšto rango FIFA narius.

Vilnius (ELTA) – Prezidentui Val-
dui Adamkui Vilniaus universiteto li-
goninės Santariškių klinikose birželio
4 dieną atliktas endoskopinis šlapimo
pūslės tyrimas ir pašalintas dešinysis
inkstas kartu su šlapimtakiu.

Anot Prezidentą operavusio San-

tariškių klinikų Urologijos centro va-
dovo profesoriaus Felikso Jankevi-
čiaus, operacija praėjo sklandžiai, ji tru-
ko nuo 9 val. r. iki 12.30 val. p. p. Šiuo
metu Prezidentas V. Adamkus stebimas
Santariškių klinikų Reanimacijos-in-
tensyvios terapijos skyriuje. 

Vatikanas (BNS) – Popiežius
Pranciškus birželio 10 d. Vatikane su-
sitiks su Rusijos prezidentu Vladimi-
ru Putinu. Tai bus jau antrasis V. Pu-
tino susitikimas su popiežiumi, bet pir-
masis jo vizitas Vatikane nuo krizės
Ukrainoje. Vizitas Vatikane užbaigs V.
Putino kelionę į Italiją.

Vatikanas šį laiką laikėsi atsargios
pozicijos. Pranciškus viešai reiškė
savo nusivylimą dėl karo tarp krikš-
čionių, bet neatsižvelgė į Ukrainoje
mažumą sudarančios graikų apeigų
katalikų bendruomenės vadovų ragi-
nimus griežtai pasmerkti Rusijos
veiksmus Ukrainoje.

Narystė EBPO – siektas Lietuvos interesas

Vilnius (prezidente.lt) – LR pre-
zidentė Dalia Grybauskaitė birželio 4
d. Seime savo metinį pranešimą skai-
tė ryšėdama Lietuvos vaikų nupintą
apyrankę, kurią gavo dovanų prieš
Kovo 11-ąją, minint Valstybės atkūri-
mo 25-metį.

,,Trys spalvos, į kurias įpinta lais-
va ir gerbiama valstybė, išradingi ir at-
kaklūs Lietuvos žmonės, mūsų sąžinė,
išmintis ir unikali kalba. Ši pynė – pi-
lietiška vaikų iniciatyva – pasklido po
visą Lietuvą, sutelkdama skirtingas
kartas ir ištisas bendruomenes. Tai –

ženklas, kad Lietuva stiprėja ir vieni-
jasi. Daugėja atsakomybę už savo šalį
suprantančių žmonių. Todėl šiandien
ir noriu kalbėti apie pareigos ir atsa-
komybės svarbą, kuriant sėkmingą
mūsų ir valstybės gyvenimą”, – sakė
Prezidentė.

Kaip pagrindinę pareigą šiandien
D. Grybauskaitė įvardijo Tėvynės gy-
nybą, su kuria tampriai susijusi pa-
reiga taikai – taikai pasaulyje.

Visą pranešimo tekstą perskaity-
site tinklalapyje: www.prezidente.lt. 

Prezidentės pranešimas – 
apie pareigą ir atsakomybę

Vilnius (ELTA) – Vilniaus apy-
gardos teismas birželio 4 d. išteisino bu-
vusius Lietuvos OMON vadovus Bo-
leslavą Makutynovičių ir Vladimirą
Razvodovą, kurie už akių buvo kalti-
nami nusikaltimais žmoniškumui.
Anot teismo, kaltinimai buvusiems
OMON karininkams neatitinka tarp-
tautinės humanitarinės teisės formu-
luočių.

Šie du buvę OMON karininkai ne-
buvo siejami nei su 1991 m. sausio 13 d.,
nei su 1991 m. liepos mėnesio Medi-
ninkų įvykiais, tačiau buvo kaltinami,
kad 1991 m. terorizavo ir baugino be-
atsikuriančios Lietuvos kariuomenės ir
muitinės pareigūnus. Buvo manoma,
kad jie organizavo keletą ginkluotų pa-
sienio ir muitinės postų užpuolimų ir
kelis iš tų postų sunaikino. Iš viso
jiems buvo inkriminuota 15 kaltinimo
punktų. Šių išpuolių metu dviem Lie-
tuvos pareigūnams padaryti nesunkūs
sveikatos sužalojimai, o sunaikinus
kai kuriuos pasienio ir muitinės inf-
rastruktūros objektus, valstybei pada-

ryta 579 eurų žala.
B. Makutynovičiaus ir V. Razvo-

dovo veiksmai kaltinime įvertinti kaip
1949 m. Ženevos konvencijos nustatytų
elgesio su civiliais asmenimis taisyklių
pažeidimas. Šios Konvencijos 2 str. nu-
stato, kad ji įsigalioja ir jos apsauga ci-
viliams taikoma tik tuo atveju, jei Kon-
vencijoje numatyti nusikaltimai pada-
romi karo, ginkluoto konflikto ar oku-
pacijos metu. Kaltinime nebuvo nuro-
dyta, o teisme nagrinėjamoje byloje
nebuvo įrodinėjama, kad nurodytu lai-
kotarpiu Lietuvoje buvo susiklosčiusi
tokia padėtis. Į šią  kaltinimo ypatybę
teis mo proceso metu teismas atkreipė
kaltintojo dėmesį, nes savo iniciatyva
teis mas neturi teisės praplėsti kaltini-
mo. B. Makutynovičiaus ir V. Razvodovo
veiksmai kaltinime kvalifikuoti kaip
agresijos aktas. Tačiau atsakomybė už
agresiją tarptautinėje teisėje tenka tik
valstybių vadovams, bet ne žemo ran-
go vykdytojams. Šis nuosprendis per 20
dienų gali būti skundžiamas Lietuvos
apeliaciniam teismui. 

Akibrokštas: teismas išteisino „omonininkus”

Lietuva pradėjo derybas EBPO. 

Reuters/Scanpix nuotr.
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STASYS IGNATAVIČIUS

Kas papuoš tavo kapą, o broli,
Žalių girių gelmėse sukniubęs?

Neapverks, nesuras likę tolimos
Senos motinos gedulo rūbuos. 

Vytautas Jonas Šniuolis-Vytenis

Gegužės 30 d. sukako 90 metų, kai gimė bebaimis,
vienas jauniausių Lietuvos partizanų vadų Petras
Bartkus-Žadgaila, įvairių laisvės kovų metu dar
vadinęsis Sąžine, Dargiu, Mažrimu, Žiemkenčiu,
Martynu, Alkupėnu.

Petras Bartkus gimė 1925 m. gegužės 30 d. Ra-
seinių valsčiaus Pakapurnio kaime, viduti-
nių ūkininkų šeimoje. Pirmoji sovietinė

okupacija jį užklupo mokykloje. Jaunuoliui teko
matyti okupantų nusikaltimus – Lietuvos žmonių
persekiojimą, suėmimus, kankinimus, trėmimus,
žudynes... Okupantų siautėjimas jį subrandino
pasipriešinimo kovai. 1941 m. pradžioje jis įsijun-
gė į pogrindinę antisovietinę veiklą. Tik prasidė-
jus karui P. Bartkus kartu su vyresniais bendra-
moksliais buvo suimtas už nelegalios spaudos pla-
tinimą, tačiau po kelių dienų paleistas, nes buvo dar
nepilnametis. Tų pačių metų rudenį įstojo į Kau-
no aukštesniąją technikos mokyklą. 1942 m., bū-
damas studentas, Kaune įsijungė į Lietuvos laisvės
armijos veiklą, taip pasireiškė jo nepasitenkinimas
ir pasipriešinimas naujiems okupantams.

Artėjant antrajai sovietinei okupacijai P. Bart-
kus jau buvo galutinai apsisprendęs aktyviai kovoti
su okupantais ir ginklu siekti Lietuvos laisvės. 1944
m. Raseinių apylinkėse jis subūrė Lietuvos laisvės
kovotojų būrį ir jam vadovavo. Kovojo Vyčio, o vė-
liau naujai įkurtos Žaibo partizanų apygardos da-
liniuose. Žaibo apygardai tuomet vadovavo buvęs Že-
benkšties rinktinės štabo viršininkas kpt. Jonas Že-
maitis-Vytautas (vėliau tapęs Lietuvos laisvės kovos
sąjūdžio prezidiumo pirmininku; yra duomenų, kad
būtent P. Bartkus dar 1945 m. įkalbėjo būsimąjį Lie-
tuvos partizanų vadą stoti į laisvės kovotojų gretas
bei imtis vadovauti Raseinių krašto partizanų jun-
giniams). Žaibo apygardos štabas, į kurį buvo pa-
skirtas ir P. Bartkus, parengė pluoštą instrukcijų,
reglamentuojančių partizanų veiklą, ryšių tinklo su-
darymą ir kitus klausimus, pradėjo leisti informa-
cinį biuletenį „Karinės ir politinės žinios”, o nuo
1945 m. lapkričio mėn. – laikraštį „Laisvės varpas”,
bandė užmegzti ryšius su aplinkiniais partizanų da-
liniais.

1945–1946 m. žiemą, apygardos kūrimosi darbui
prigesus, 1946 m. kovo mėn., štabo partizanai J. Že-
maitis ir P. Bartkus ėmėsi ieškoti ryšių su Šiaulių
ir Kėdainių apskrityse veikusiais partizanų jungi-
niais, siekdami susijungti bendrai kovai ir suderinti
veiksmus. Tai buvo Lietuvos laisvės kovų sąjūdžio
užuomazga.

Gegužės mėn. Bazilioniuose P. Bartkus susiti-
ko su Vytauto Didžiojo rinktinei priklausiusio bū-
rio vadu Domu Kraujeliu-Nemunu, kuris suvedė su
Vytauto Didžiojo rinktinės vadu Jonu Belaglovu-
Žydrūnu. Apygardos vadas J. Žemaitis-Vytautas tuo
metu tarėsi su kitų partizanų dalinių vadais. J. Že-
maičio ir P. Bartkaus dėka 1946 m. rugsėjo 12 d. buvo
įkurta Jungtinė Kęstučio apygarda, į kurios štabą
įėjo P. Bartkus. Vėliau jis dalyvavo steigiant visus
partizanų junginius vienijančią organizaciją – Ben-
drą demokratinio pasipriešinimo sąjūdį. 1947 m. rug-
sėjo 8 d., Tautos šventės proga, įvykusiame ben-
drame aplinkinių partizanų junginių
atstovų (dalyvavo 20 partizanų) susi-
rinkime, kuriame dalyvavo vadas J. Že-
maitis, štabo nariai P. Bartkus, Vy-
tautas Gužas, Antanas ir Bronius Lie-
siai bei kiti, buvo nutarta įsteigti dar
vieną apygardą. Taip 1948 m. balandžio
1 d. buvo įsteigta Prisikėlimo apygar-
da. Jos pirmajame įsakyme buvo ra-
šoma: „... kupini meilės savo Tėvynei,
pilni paniekos bailiams ir šiaudadū-
šiams, teisingi, bet rūstūs priešams, ne-
gailestingi išdavikams turime, kad ir
iš lėto, bet tvirtai, nepalaužiamai ženg-

Bebaimį partizanų vadą prisimenant

ti užsibrėžtos kovos keliu, kad išpildytume pareigą
Tėvynei ir padėtume tvirtus pagrindus mūsų lais-
vai, nepriklausomai, demokratiniais pagrindais
tvarkomai valstybei atkurti”. Pirmuoju šios apy-
gardos vadu buvo išrinktas Petras Bartkus. Pradžioje
apygardos štabas dislokavosi Dukto miške. Netru-
kus, lankantis pas Žaliosios rinktinės partizanus, P.
Bartkus pateko į pasalą ir buvo sužeistas. Kulka kliu-
dė klubo kaulą ir žaizda sunkiai gijo, trukdė judė-
ti, todėl Bartkui kurį laiką teko buvoti štabo bun-
keryje. Jam vadovaujant apygardai buvo išleistas pir-
masis laikraščio „Prisikėlimo ugnis” numeris. P.
Bartkus kūrė eilėraščius, kuriuos pasirašydavo Al-
kupėno slapyvardžiu. 1948 m. išėjo jo eilėraščių rin-
kinys „Partizano sielos atgarsiai”.

Reikėtų paminėti, kad dar būdamas Kęstučio
apygardos Organizacinio skyriaus viršininkas,
1947 m. gegužės 28 d., BDPS prezidiumo pirminin-
ko J. Žemaičio-Vytauto nutarimu P. Bartkui-Žad-
gailai buvo suteiktas Laisvės kovotojo partizanų ma-
joro laipsnis.

Prisikėlimo apygardos vadas P. Bartkus di-
džiulį dėmesį skyrė partizaninės kovos metodų ir
taktikos tobulinimui, kovotojų mokymams ir draus-
mės stiprinimui. Būriuose trūko žemesnio rango
vadų, todėl jo iniciatyva buvo nutarta organizuoti
kuopų vadų kursus. Apygardos vado rūpesčiu par-
tizanų ryšininkė gydytoja Rožė Jankevičiūtė-Migla
ne tik gydė sužeistuosius, bet ir mokė kovotojus teik-
ti pirmąją pagalbą, skaitė paskaitas apie karo sa-
nitarijos ypatumus. Savo prisiminimuose ryšinin-
kė partizanų vadą P. Bartkų-Žadgailą apibūdina kaip
be galo ištvermingą ir pasišventusį kovotoją.

Toliau vienijant partizanų būrius buvo sukur-
tas laikinas organizacinis vienetas – Vieninga lais-
vės kovos sąjūdžio organizacija, sujungusi dalį Lie-
tuvos partizanų. 1948 m. birželio 20 d. partizanų va-
das J. Žemaitis išleido įsakymą Nr. 1., kuris buvo iš-
siųstas visų trijų partizanų sričių vadams. 1948 m.
liepą J. Žemaitis išvyko į naują veikimo rajoną, o lie-
pos 27 d. Dukto miške susitiko su Prisikėlimo apy-
gardos vadovybe. Naujuoju apygardos vadu pasky-
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Namams paskolos, apdraustos sąskaitos

rė Leonardą Grigonį-Užpalį, o buvusį vadą P. Bart-
kų-Žadgailą paskyrė VLKSO štabo organizacinio
skyriaus viršininku, kiek vėliau P. Bartkus buvo pa-
skirtas BDPS prezidiumo sekretoriumi.

1949 m. vasario 2–22 d. buvo surengtas Lietuvos
partizanų vadų suvažiavimas, kuriame dalyvavo at-
stovai iš visos Lietuvos. Vasario 2–10 d. vyko pasi-
tarimai. Vasario 10 d. Šiaulių apskr., Radviliškio raj.,
Minaičių kaime, Stanislovo Mikniaus sodyboje
įrengtame Prisikėlimo apygardos vado L. Grigonio-
Užpalio bunkeryje prasidėjo darbas. Jau pirmaja-
me posėdyje buvo nutarta Lietuvos ginkluotojo pa-
sipriešinimo organizaciją pavadinti Lietuvos lais-
vės kovos sąjūdžiu. Kituose posėdžiuose buvo su-
daryta LLKS vadovybė, svarstoma Sąjūdžio politi-
nė programa, taktika, politinė, ideologinė, organi-
zacinė ir kita veikla, LLKS statutas, partizanų
uniformos, pareigų ir laipsnių ženklai ir kt. Priimti
kreipimaisi į Sąjūdžio dalyvius ir kitus Lietuvos gy-
ventojus. Tačiau svarbiausias suvažiavimo doku-
mentas buvo 1949 m. vasario 16 d. priimta Dekla-
racija, kurią pasirašė aštuoni posėdžio dalyviai:
LLKS Tarybos prezidiumo pirmininkas Jonas Že-
maitis-Vytautas ir LLKS Tarybos nariai Alek-
sandras Grybinas-Faustas, Vytautas Gužas-Kar-
das, Juozas Šibaila-Merainis, Bronius Liesys-Nak-
tis, Leonardas Grigonis-Užpalis, Adolfas Rama-
nauskas-Vanagas ir Petras Bartkus-Žadgaila.

Deklaracija kartu su kitais Lietuvos partizanų
vadų suvažiavime priimtais dokumentais sudarė

teisinį ir politinį Lietuvos ginkluotojo pasipriešini-
mo pagrindą, suteikė laisvės kovoms naują pobūdį,
įteisino LLKS kaip visuotinio ginkluotojo pasiprie-
šinimo sovietinei okupacijai organizaciją, o jos Ta-
rybą – kaip vienintelę teisėtą valdžią okupuotos Lie-
tuvos teritorijoje. Lietuvos Respublikos Seimas 1999
m. sausio 12 d. Deklaraciją  įtraukė į Lietuvos teisy-
ną, pripažino kaip Lietuvos valstybės tęstinumui
reikšmingą teisės aktą.

1949 m. rugpjūčio mėn. LLKS prezidiumas P. Bart-
kų-Žadgailą įgaliojo susitikti su Maironio rinktinės
vadovybe. Rugpjūčio 13-osios naktį P. Bartkus-Žad-
gaila, Bronius Liesis-Naktis, Vytautas Šniuolis-Sva-
jūnas, Viktoras Šniuolis-Vitvytis ir Laurynas Min-
gilas-Džiugas atkeliavo į Užpelkių mišką (Radviliškio
raj.). Ten jų laukė keturi Prisikėlimo apygardos par-
tizanai. Deja, MVD agentui Zelionui nurodžius, miš-
ką apsupo MVD kareiviai. Užvirė aršios kautynės, ku-
rių metu žuvo penki partizanai – P. Bartkus, B. Lie-
sis, Vyt. Šniuolis, kovotojai Girėnas ir Aitvariukas
(vardai ir pavardės nežinomi). Šių partizanų kūnai
buvo išniekinti Radviliškio saugumo kieme, o vėliau
sumesti į Antaniškių kaimo gyventojo Mečionio šu-
linį, nes tuo metu sodyboje dislokavosi enkavėdistų
įgula. Sąjūdis neteko išskirtinių asmenybių – prity-
rusių kovotojų, poetų, nuo pat sovietinės okupacijos
pradžios įsitraukusių į laisvės kovą.

Buvęs Prisikėlimo apygardos štabo ryšininkas
Kęstutis Bersėnas-Stirniukas Petrą Bartkų prisimi-
nė kaip bebaimį partizanų vadą, iškilų Lietuvos pa-
triotą, linksmą, bet tuo pačiu ir griežtą, pareigingą,
mėgusį rašyti, kūrusį eiles. Pasak K. Bersėno, ,,tokių
žmonių Lietuvoje dabar vienetai”.

Po mirties Petrui Bartkui-Žadgailai buvo su-
teiktas Laisvės kovotojo karžygio vardas. 1997 m. lapk-
ričio 20 d. Lietuvos Respublikos Prezidento dekretu
jis apdovanotas Vyčio kryžiaus 1-ojo laipsnio ordinu,
1998 m. gegužės 19 d. jam suteiktas pulkininko laips-
nis.

Stasys Ignatavičius – LŠS Vl. Putvinskio-Pūtvio
klubo prezidentas                                           

Petras Bartkus-Žadgaila
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TEATRų IR KoNcERTų SALėSE

Prieš porą metų pradėtas ciklas „Chi-
cago Symphony Orchestra (CSO) at
the Movies” didinguose Symphony
Center rūmuose Čikagoje įgija pagrei-
tį. Iš pradžių abejota, ar kas norės tran-
kytis į Michigan Avenue penktadienio
vakarais po įtemptos darbo savaitės žiū-
rėti senų klasikinių, o juolab nebylių, fil-
mų… Tačiau pasirodė, kad tokių en-
tuziastų „Vėjų mieste” atsirado tiek
daug, kad rengėjų lūkesčiai kaskart
vis labiau pasiteisina. Taigi, nepaisant
nepalankių oro sąlygų gegužės 29 d. ki-
nofilai vėl sugūžėjo žiūrėti legendinio
vokiečio režisieriaus Fritz Lang 1926
metų  fantastinio filmo „Metropolis”  su
orkestro palyda.

Šio ankstyviausiojo mokslinės
fantastikos filmo veiksmas vyks-
ta 2026 m. mieste, vadinamame

Metropoliu. Visuomenėje ryškus skir-
tumas tarp „proto” ir „rankų”: vieni
gyvena dangoraižiuose,  kiti – pože-
miuose. Pirmieji mėgaujasi gyveni-
mo malonumais, antrieji sunkiai dir-
ba prie mašinų. Filmo šūkis ir mora-
lė  – „tarpininkas tarp proto ir rankų
turi būti širdis.”

Siužetas

Didmiestį Metropolį, kurio visuo-
menė pasidalijusi į mąstytojų ir dar-
bininkų grupes, prižiūri ir valdo Joh
Fredersen (aktorius Alfred Abel). Po
žeme gyvenantys darbininkai sunkiai
dirba prie mašinų ir tiekia gyvenan-
tiems viršuje energiją. Išvargusius
darbininkus nuo revoliucijos sulaiko
žavios merginos Marijos (aktorė Bri-
gitte Helm) žodžiai: ji siūlo laukti „tar-
pininko”, kuris suvienysiąs į dvi už-
daras puses pasidalijusią visuomenę.
Atsitiktinai išvydęs Mariją, Fredersen
sūnus Freder (aktorius Gustav Fröh-
lich) ja susižavi ir nuseka paskui ieš-
koti į požemius. Čia jam tenka pažin-
ti sunkų ir nedėkingą darbininkų gy-
venimą bei atsainų darbdavių požiūrį.
Šokiruotas to, ką pamatė, Freder pri-
sijungia prie darbininkų. Tuo metu jo
tėvas Fredersen sužino, kad moksli-
ninkas Rotwang (akt. Rudolf  Klein-
Rogge) sukūrė robotą ir ketina jam su-
teikti mirusios Fredersen žmonos Hel
pavidalą. Fredersen liepia Rotwang
robotą padaryti panašų į Mariją – ši-
taip jis galės sukelti sumaištį tarp
darbininkų. Tikroji Marija įkalina-
ma Rotwang namuose Metropolyje, o
robotė Marija šoka didmiesčio nakti-
niuose klubuose, viliodama jaunus
turtuolius. Darbininkus ji paskatina
maištauti – jie sunaikina „Širdies ma-
šiną” – pagrindinę energijos miestui
gamintoją. Tačiau sunaikindami ma-
šiną jie pasmerkia savo pačių požemi-
nį miestą užtvindymui. Darbininkai su
siaubu prisimena mieste palikę savo
vaikus, ir minia plūsteli į Metropolio
gatves, reikalaudama Marijos mirties.
Marija užkeliama ant laužo, tačiau jai
degant visi pamato, kad tai tik robotė.
Tikrąją Mariją tuo metu po miesto
katedrą vaikosi Rotwang. Freder nu-
siveja Rotwang ir su juo susigrumia.
Rotwang krenta nuo katedros stogo, o

Marija su Freder su-
grįžta pas darbininkus
ir praneša jiems džiu-
gią žinią: vaikus iš po-
žemių jie išgelbėjo.
Freder sujungia Joh ir
Grot (darbininkų ved-
lio) rankas – jis ir buvo
Marijos žadėtasis „tar-
pininkas”.

Filmo istorija

„Metropolis” –
brangiausias savo
meto filmas. 1925 m.
gegužės mėnesį pro-
jekto biudžetas buvo
1,5 milijonų reichs-
markių. Galop, po daugiau kaip metų
„Metropolį” baigė filmuoti 1926 m.
spalio 30 d. Galutinė kaina stulbinan-
čiai peršoko 5.1 milijonų reichsmarkių
ribą. Filmą finansavo ne tik vokiečių
„Ufa”, bet ir Hollywoodo „Paramount”
bei „Metro – Goldwyn – Mayer” kino
studijos. Buvo sukurta jungtinė ben-
drovė „Parufamet”, kuri rūpinosi fil-
mo tarptautiniu platinimu. 153 minu-
čių trukmės „Metropolio” premjera
įvyko Berlyne „Ufa Palast am Zoo”
kino teatre 1927 m. sausio 10 d.  

Tų pačių metų kovo mėnesį JAV
kino teatrų ekranuose parodyta ame-
rikiečio dramaturgo Channing Pol-
lock pakeista „Metropolio” versija, ge-
rokai trumpesnė (115 minučių) ir be
amerikiečiams prodiuseriams pasiro-
džiusių kontroversiškų siužeto posū-
kių (ypač titrų, kuriuose figūravo Fre-
dersen žmonos Hel vardas, kuris aso-
ciajavosi su anglišku žodžiu ,,praga-
ras”). Tik šios versijos ir Pollock ver-
sijos, rodytos Vokietijoje, kopijos išli-
ko iki šių dienų. Devintajame ir de-
šimtajame dešimtmečiuose išleista

naujų apie pusantros valandos trun-
kančių versijų. Visose jose trūko din-
gusios dalies pirmųjų filmų medžiagos.
1984 m. muzikos prodiuseris Giorgio
Moroder  pristatė naują „Metropolio”
versiją. Ji ne tik buvo rodoma 24 kad-
rų per sekundę greičiu, bet ir išsisky-
rė rokenroliniu garso takeliu. Moroder
versija sukėlė aršių diskusijų. 1986
m. Enno Patalas atkūrė filmą kiek ga-
lėdamas tiksliau, naudodamasis Šiuo-
laikinio meno muziejaus New Yorke tu-
rima kopija. 2002 m. Friedrich Wilhelm
Murnau fondas pristatė 118 minučių
trukmės versiją, kurioje buvo titrų, at-
pasakojančių trūkstamas siužeto dalis.

Filmo muzika

Grojant simfoniniam orkestrui,
originalią filmo muzikinę partitūrą pa-
rengė kompozitorius Gottfied Hup-
pertz. Įkvėptas kompozitorių Richard
Wagner ir Richard Strauss kūrybos,
Huppertz sukūrė unikaliai skamban-
čią iš dalies tradicinę, bet šiek tiek ir
modernišką filmo muzikinę palydą.

Tarp proto ir rankų turi būtis širdis
Įspūdžiai po „Metropolio” filmo peržiūros Symphony Center

Kompozitorius nevengė savo partitū-
roje panaudoti ir muzikinius moty-
vus iš Claude Joseph de Lisle „La Mar-
seillaise” bei tradicinės „Dies Irae”.
Huppertz pats dalyvavo „Metropolio”
filmavime. Jis sėdėdavo prie  fortepi-
jono ir skambindavo muzikines iš-
traukas, tokiu būdu bandydamas su-
kelti vaidinančiųjų dramatizmą. At-
minkite, tuo laiku kinas dar nekalbėjo...

Su kiekviena „Metropolio” peržiū-
ra atsiranda vis nauja muzikinė parti-
tūra. Mes, dalyvavę Čikagos Symphony
Center surengtoje peržiūroje, žavėjo-
mės televizijos ir filmų prodiuserio
John Goberman parengta muzikine pa-
lyda. Galbūt Goberman labiausiai pa-
žįstame iš jo Emmy apdovanojimo su-
silaukusios laidos „Live from Lincoln
Center”. Jis sumaniai panaudojo Arnold
Schoenberg (1874–1951) ,,Transfigu red
Night” op. 4 bei dvi šio kompozitoriaus
kamerines simfonijas – „Chamber
Symphony Nr. 1 ir E Major” op. 9 ir
,,Chamber Symphony No. 2” op. 38. Jis
taip pat panaudojo kompozitorių Béla
Bartók (1881– 1945) ,,String Quartet No.
1” ir Edvard Grieg (1843–1907) ,,Hol-
berg suite”. Goberman parengė šią mu-

zikinę partitūrą „Met-
ropolio” filmo peržiū-
rai, kurį įvyko  Kenne-
dy Center New Yorke
2003 metais. CSO gegu-
žės 29 d. filmas – kon-
certas buvo tik antras
atvejis, kai Moroder
versija buvo rodoma su
Goberman muzikine
palyda. Mūsų CSO sim-
foniniam orkestrui (va-
dinamam geriausiu pa-
saulyje) įkvėptai diri-
gavo rumunas Cristian
Măcelaru (2014 metais
apdovanuotas Solti di-
rigavimo žymeniu).

Dar ne pabaiga

2010 m. prestižinis
Empire žurnalas įvar-
dijo „Metropolį” dvy-

liktu numeriu geriausių pasaulio filmų
šimtuke bei antruoju geriausiu nebylių
filmų šimtuke. 2002 m. versija buvo ap-
dovanota „New York Film Critics Circ-
le Award” specialu žymeniu už filmo
restauravimą. 2012 m. Britų Filmo ins-
tituto pravestoje „Sight and Sound” ap-
klausoje žiūrovai išrinko ,,Metropolį”
35-tu geriausiu bet kada sukurtu kino
filmu.

Smagu, kad CSO vadovybė mus, ki-
nomanus, pamalonino ypatingu ren-
giniu. Verta jau iš anksto savo kalen-
doriuose pasižymėti kito sezono (2015
/ 2016) kino filmų seansus: spalio 23 d. –
,,On the Waterfront”, kovo 4 d. – ,,Back
to the Future”, gegužės 6 d. – ,,Horray
for Hollywood” (ištraukos iš „Citizen
Kane”, „Gone with the Wind”, „King
Kong” (1933), ,,Star Trek: The Motion
Picture” (1979) ir kt.) Platesnę infor-
maciją rasite internetinėjė svetainėje
www.cso.org  

Parengė Raimundas M. Lapas
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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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DAntŲ GYDYtOjAi

Trumpiems apsistojimams 
išnuomojamas butas Vilniaus 

centre. Dėl informacijos 
skambinti Indrei, 

tel. (630) 243-6435

IŠNUOMOJAMAS 

Sudoku Nr. 93
Į tuščius langelius surašykite skaičius nuo 1 iki 9 taip, kad vie   no di skai-
 čiai nesikartotų nei eilutėse, nei stulpeliuose, nei 3X3 kvadratuose. 
Su do ku atsakymas – trijų skaitmenų pažy mė tuose lan geliuose suma.

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

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. 630-340-9604PARDUODAMAS 
2 miegamųjų ir 1,5 vonios sutvarkytas bu-
tas Abbey Springs, Fontana, WI. Tai uni-
kali galimybė įsigyti puikią vietą poilsiui ne-
toli Chicago. Golfo bendrijoje, į kurią įeina
3 restoranai, 2 baseinai (vienas viduje ir lau-
ke), sporto kompleksas, Geneva Lake plia-
žas ir t. t. Labai rami vieta poilsiui ir gyve-
nimui. Galima nuomoti. Kaina 210.000
dol. 

Tel. pasiteirauti 847-280-9636. KERR

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

ĮVAIRūS

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

� Profesionali, sąžininga moteris, turinti
didelę slaugos darbo patirtį, legali, vai-
ruojanti automobilį, ieško pagyvenusių
žmonių priežiūros darbo su gyvenimu
Čikagoje 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, galimi pakeitimai. Siūlyti įvairius
variantus. Tel. 773-615-5235.

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

� Moteris ieško žmonių priežiūros darbo
su grįžimu namo. Gali pakeisti savaitga-
liais. Kartu gali dirbti ir vyras. 

Tel. 708-691-6996. 

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

Tel. 312-307-4619. 
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,,Draugo” 
prenumeratoriai

gali skaityti ,,Draugą” 
internete be jokio 

papildomo mokesčio.
Pageidaujantys turėtų 

parašyti apie tai 
administracijai: 

administracija@draugas.org

ir gauti ,,log in” 
bei slaptažodį. 

SKAITYKITE
,,DRAUGĄ” 

GREIČIAU!

RENgINIų KALENDoRIUS

Birželis

Čikaga (IL)
Birželio 7 d., sekmadienį: 12 val. p. p. geguži-
nė Ateitininkų namuose (1380 Castlewood
Dr. lemont, il). Gardus maistas, puiki nuotai-
ka, smagi Algimanto Barniškio muzika, gaivus
šimtamečių ąžuolų vėjelis. 

– Tėvo dienos piknikas lietuvių evangelikų liu-
teronų Tėviškės parapijoje. skanus maistas, žai-
dimai bei sekmadieninė mokyklėlė vaikams,
Broniaus Mūro muzika. Šventė prasidės pa-
maldomis 11:30 val. r. Adresas – 5129 Wolf rd.
Western springs il, 60558. 

Birželio 13 d., šeštadienį: PlC golfo turnyras Old
Oak Country Club. Pradžia 12 val. p. p. Nauji žai-
dimai, maistas ir gėrimai golfo lauke. Vakare –
pokylis ir apdovanojimai. Pelnas bus skirtas PlC
remonto ir priežiūros darbams.

Birželio 11–13 d. ir 18–20 d., ketvirtadienį –šeš-
tadienį: 8 val. r. – 2 val. p. p. vartotų daiktų iš-
pardavimas Ateitininkų namuose, 1380 Cast-
lewood Dr. lemont, il 60439.

Birželio 14 d., sekmadienį: Gedulo ir vilties die-
nos minėjimas Švč. Mergelės Marijos Gimimo
parapijoje (po 11 val. r. šv. Mišių). Dalyvaus lr
generalinis konsulas Čikagoje Marijus Gudynas
ir advokatas Povilas žumbakis. Cepelinų pietūs.

– lietuvos Dukterų draugijos metinis susirin-
kimas vyks 12:30 val. p. p. Pasaulio lietuvių cent-
ro vakarinėje salėje.

Rytų pakrantė

Birželio 6–7 d., šeštadienį – sekmadienį: Cher-
ry Orchard festivalyje New York City Center –
rusijos Valstybinio Akademinio J. Vachtango-
vo teatro spektaklis ,,Nusišypsok mums, Vieš-

patie”. režisierius – r. Tuminas. Šeštadienį – 2
val. p. p. ir 8 val. v., sekmadienį – 2 val. p. p.

– Talkos savaitgalis Neringoje. Apie savo daly-
vavimą prašome pranešti vedėjai reginai: re-
gina@neringa.org arba tel. 978-582-5592.  

Birželio 8 d., pirmadienį: University of Pitts-
burgh 9 val. r. prasidės šešių savaičių intensy-
vūs lietuvių kalbos kursai, organizuojami BAls-
si (Baltic studies summer institute). Vyks iki lie-
pos 17 d. Adresas: Univ. Pittsburgh summer
language institute, 4400 W.W. Posvar Hall, 230
south Bouquet street, Pittsburgh, 15260, PA. 

Birželio 20 d., šeštadienį: Joninių šventė ,,Oi gi-
rioj girioj, žalioj girelėj...”. Mugė, šventinis
koncertas, vainikų plukdymas ir kt. Šventė
vyks estų namuose – 4 Cross st. & Veterans
Hwy., Jackson NJ 08527. Pradžia – 5 val. p. p.
Daugiau informacijos: 
lietuviskabendrija@yahoo.com.

Vakarai

Birželio 7 d., sekmadienį: el sobrante mieste,
Californijoje, Kennedy Grove poilsiavietėje
(Kennedy Grove recreation Area, 6531 san Pa-
blo Dam road el sobrante, CA) nuo 10 val. r. iki
4 val. p. p. vyks Dešimtasis metinis baltų pik-
nikas. Daugiau informacijos – el. paštu:
info@sflithuanians.com.

liePA

Čikaga (IL)
Liepos 3 d., penktadienį: 8 val. v. lietuvos cho-
rų koncertas Čikagos st. James katedroje, 65
east Huron street (įėjimas iš Wabash). Daugiau
informacijos – svetainėje https://www.dai-
nusvente.org/lt/

Liepos 4 d., šeštadienį: ,,Cappella’A” koncertas
(8:30 val. v.) ir šokiai (10 val. v.) Vic Theater,
3145 North sheffield Ave, Chicago, il. Daugiau
informacijos – svetainėje https://www.dai-
nusvente.org/lt/

Liepos 5 d., sekmadienį: 2 val. p. p. UiC pavil  -
jone Čikagoje vyks pagrindinis X Šiaurės Ame-
rikos lietuvių dainų šventės renginys. Daugiau
informacijos – svetainėje https://www.dai-
nusvente.org/lt/

rUGPJūTis

Čikaga (IL)
Rugpjūčio 30 d., sekmadienį: PlC gegužinė Pa-
saulio lietuvių centre. Pradžia – 12:30 val. p. p. 

Rytų pakrantė

Rugpjūčio 15–16 d., šeštadienį – sekmadienį:
101-osios metinės lietuvių dienos Pennsylva-
nijoje. Pradžia – šeštadienį, 11 val. r., tęsis iki
sekmadienio, 4 val. p. p. Vieta – schuylkill Mall,
route 61 and interstate 81, Frackville, PA
17931. Įėjimas nemokamas. Daugiau infor-
macijos: http://kofl144.weebly.com/

rUGsėJis

Čikaga (IL)
Rugsėjo 13 d., sekmadienį: Šiluvos atlaidų
procesija ir Švč. Mergelės Marijos Gimimo pa-
rapijos (Marquette Parke) metinis pokylis.

Rugsėjo 27 d., sekmadienį: 12:30 val. p. p. PlC
didžiojoje salėje įvyks lietuvos dukterų drau-
gijos iškilmingi metiniai „rudens” pietūs. 

sPAlis

Čikaga (IL)
Spalio 4 d., sekmadienį: ,,Draugo” koncertas
ir metiniai pietūs Willowbrook pokylių salėje.

Spalio 17 d., šeštadienį: 6 val. v. Ateitininkų na-
muose, lemont, il – Akademinio skautų sąjū-
džio Čikagos skyriaus metinė šventė.  

lAPKriTis

Čikaga (IL)

Lapkričio 7 d., šeštadienį: Pasaulio lietuvių cent-
re vyks tradicinis lietuvių Fondo pokylis. Ma-
loniai kviečiame dalyvauti.

Lapkričio 8 d., sekmadienį: 1 val. p. p. Čikagos
lietuvių moterų klubo rudeninis pokylis Palos
County Club, 13100 southwest Hwy, Orland
Park, il.

Jeigu norite, kad Jūsų žinutė patektų į ,,Ren-
ginių kalendorių”, informaciją siųskite redak-
cijai adresu 4545 W. 63rd Street, Chicago, IL
60629 arba el. paštu: redakcija@ draugas.org.

Mergaičių choras ,,Viva Voce”Vilniaus mokytojų  namų mišrus choras ,,Bel Canto”
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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

Gyvenimas tai kaip graži kelionė –
Išsirengi, keliauji ir grįžti atgal.      

– Jonas Aistis

A † A
PRANAS PRANCKEVIČIUS

Prisimename gražią bei prasmingą jo gyvenimo
ke lionę, kuri buvo krikščioniškų ir ateitininkiškų
idealų pavyzdys. Jo labai pasigesime.

Reiškiame nuoširdžią užuojautą žmonai ŽIBUTEI,
vaikams JUOZUI, EMILIJAI ir ALENAI, broliui JO NUI
ir seseriai IRENAI su šeimomis bei visiems gimi nėms
ir artimiesiems.

Čikagos sendraugiai  ateitininkai

A†A
PRANUI PRANCKEVIČIUI

mirus, reiškiam gilią užuojautą žmonai Žibutei,
dukroms Alenai ir Emilijai, ir sūnui Juozui, gimi-
nėms, artimiesiems ir draugams.

Maironio lituanis tinė mokykla 
Lemont, IL

A † A
DANGUOLĖ LIORMANAITĖ

KLIMIENĖ
Mirė 2015 m. gegužės 29 d. 
Gimė 1925 m. balandžio 18 d. Marijampolėje, Lietuvoje.
Nuliūdę liko: vyras Antanas, vaikai Tadas, Rūta, Paulius su

žmo na Daiva, Lina ir keturi anūkai bei kiti artimieji ir giminės
Lietuvoje.

Šv. Mišios už a. a. Danguolę buvo aukojamos birželio 1 d. Our
Lady of  Lourdes parapijoje.

Velionė  palaidota Holy Sepulchre kapinėse. 

Nuliūdusi šeima

Mylimo vyro ir tėvelio

A † A
PRANO PRANCKEVIČIAUS

netekus, nuoširdžiai užjaučiame jo žmoną ŽIBU TĘ
ir mūsų brangius draugus JUOZĄ, EMILIJĄ ir ALE -
NĄ.

Studentų ateitininkų sąjungos nariai

A † A
PRANUI PRANCKEVIČIUI

mirus, gilią užuojautą reiškiame žmonai ŽIBU TEI,
dukroms EMILIJAI ir ALE NAI, sūnui JUOZUI, gimi-
 nėms, artimiesiems ir draugams.

Čikagos Partizano Daumanto-Prano
Dielininkaičio jaunųjų ateitininkų kuopos globėjai, 

vadovai ir nariai

A † A
LEONAS DAMBRAUSKAS

Mirė 2015 m. birželio 3 d. Michigan City, IN.
Gimė 1935 m. rugpjūčio 2 d., Vilkaviškyje, Lietuvoje.
Gyveno Beverly Shores, IN.
Nuliūdę liko: žmona Roma Dambrauskienė, dukros Kristina

ir Daiva su vyru  Peter, brolis Anicetas (Dennis), seserys Cese ir
Donna bei giminės Amerikoje, Vokietijoje ir Lietuvoje.

A. a. Leonas buvo brolis a. a. Algimanto (AL).
Laidotuvės birželio 6 d., šeštadienį, 10 val. ryto St. Ann of  the

Dunes bažnyčioje, Beverly Shores, IN, kurioje 11 val. ryto bus
au kojamos šv. Mišios. Po šv.  Mišių  velionis bus palaidotas Ca l -
vary kapinėse, Portage, IN.

Giliai liūdinti šeima

Laidot. direkt. Pruzin Brothers, tel. 219-763-9800 arba
www.pruzinfuneralservice.com

Atkelta iš 5 psl.

Jis papasakojo ir daugelį kitų da-
lykų, sakydamas, kad mama  buvo
tėvo  patarėja, o kuomet jis rašydavo
ranka kokią paskaitą, ji tą tekstą  at-
spausdindavo mašinėle. ,,Jeigu mano
tėvas daug pasiekė savo gyvenime, tai
jis tai galėjo padaryti tik  su žmonos
pagalba”, – savo ilgoje kalboje teigė Pet-
ras, dabar irgi  žinomas gydytojas.

Savo kalbą  jis baigė  teiginiu: ,,Ji
paaukojo  viską, kas buvo įmanoma, ir
dar daugiau savo vyrui, savo  vai kams
bei kitiems netektį patyru siems as-
menims  lietuvių bendruome nėje”. Jis
taip pat pacitavo šio straipsnio pra-
džioje pasakytus  šventąja paskelbtus

Motinos Teresės žodžius. 
Po vaišių savo mintis apie a. a. Ste-

fą Kisielienę išreiškė ją gerai  pažino-
jusieji:  Marius Prapuolenis, iš Putna-
mo atvykusi  vienuolė Margari ta Ba-
reikaitė, Genutė Salyga, Algis Kirka,
Birutė Zalatorienė ir kiti.

Smagu, kad visi iš šio pobūvio iš-
ėjo ne tik gerai pasistiprinę prie vaišių
stalo, bet ir išgirdę gal dau geliui ne-
girdėtų, prasmingų a. a. Stefos Kisie-
lienės gyvenimo detalių. Pagarba jos
vaikams dr. Petrui Kisieliui ir dr. Joli-
tai Narutienei ir tokį gražų  a. a. Mo-
tinos prisiminimą. Smagu, kad a. a. Ste-
fos darbai ir pastangos  neliko be tin-
kamo atgarsio.

Stefos Kisielienės mirties  
metinių  paminėjimas

www.draugas.org/mirties.html
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2015 m. birželio 13 d. 2 val. p. p. 
Antano Vaičiulaičio tėviškėje (Didžiųjų Šelvių kaime)

organizuojama šventė, skirta
Antanui Vaičiulaičiui pagerbti –

„Gimtoji žemė tavęs ilgisi ir savo 
širdyje tavęs didžiai pasigenda”

Renginyje bus skaitomi literatūros kūriniai, skambės
muzika, geriausių darbų autoriai bus apdovanojami Švietimo,
kultūros ir sporto skyriaus, Suvalkijos (Sūduvos) regioninio
kultūros centro ir Vilkaviškio krašto muziejaus, Vilkaviškio
viešosios bibliotekos padėkomis, prizais bei Danutės, Joanos
ir Aldonos Vaičiulaityčių įsteigtomis premijomis.

Į šventę kviečiame konkurso dalyvius, mokyklų bendruo-
menių narius, ir visus, kurie neabejingi meninei kūrybai. 

Su konkurso darbais bus galima susipažimti Vilkaviškio
krašto muziejuje surengtoje parodoje, skirtoje Antanui
Vaičiulaičiui.

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

   

� JAV LB Lemonto apylinkės Socialinių rei-
kalų skyrius trečiadienį, birželio 10 d. 1 val.
p. p. kviečia visus į PLC Lemonte skaityk-
lą, kur matysite filmą apie POETO grįžimą
į gimtąją šalį.

� Buvę Kauno politechnikos instituto dar-
buotojai šiemet sukankančios svarbios  
Statybos ir Santechnikos fakultetų datos pro-
ga ieško Irenos Indrelienės (gim. 1938. 04.
09.), 1965 m. dirbusios Šildymo ir vėdini-
mo katedroje laborante ir apie 1993–1995

m. išvykusios gyventi į JAV pas ten anksčiau
įsikūrusį sūnų Arą Indrelę. Žinančius jos ad-
resą, telefoną ar el. paštą prašytume infor-
muoti ,,Draugo” redakciją.

� Kalbos ir kultūros institutas LINGUA LI-
TUANICA moko lietuvių kalbos išeivius,
užsienio šalių piliečius ir supažindina su Lie-
tuvos kultūra. Intensyvūs lietuvių kalbos va-
saros kursai šeimoms šiais metais vyks rugp-
jūčio 3–15 d.  Numatomos pradedančiųjų,
pažengusiųjų ir mokančiųjų grupės. Susi-
siekite: info@lingualit.lt.

Šv. Antano parapijoje, Cicero, IL, keičiasi lietuviškų Mišių laikas. Nuo sek-
madienio, birželio 7 dienos, lietuviškos šv. Mišios prasidės 8:45 val. ryto
(15 minučių anksčiau nei įprasta). Kviečiame vakarinių priemiesčių lietuvius
atvykti į Mišias Cicero. Graži bažnyčia, per Mišias gieda muzikės Vilmos Mei-
lutytės vadovaujamas choras. Po Mišių visi draugiškai renkamės kavutei. Šv.
Antano bažnyčia yra ties 15 Street ir 50 Avenue sankryža – 1501 S. 50 Ave-
nue, Cicero, IL  60804. Kas trečią mėnesio ketvirtadienį 5 val. p. p. čia taip pat
klausoma išpažinčių lietuviškai, o 5:30 val. p. p. atnašaujamos lietuviškos Mi-
šios.

www.draugas.org/kalendorius.html
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Paroda Reabilitacijos institutui paremti

Dr. J. Prunskis ir Monako Princas Albertas

Dr. Audriaus Plioplio darbas ,,Color Symphony 2”.  

Dr. J. Prunskis ir Sir Jackie Stewart

Dr. Jonas Prunskis, Lietuvos Respublikos garbės konsulas Aspen, Colorado, neseniai
apsilankė Monake, kur susitiko su Monako princu Albertu.  Jie kalbėjosi politiniais klausi-
mais, ypač apie Rusijos vadovų elgesį Ukrainos ir Lietuvos atžvilgiu.  

Grand Prix automobilių lenktynėse dr. Prunskis susitiko su žinomu autolenktynininku
ir filantropu Sir Jackie Stewart, kuriam įteikė Lietuvos garbės konsulato Aspen, Colorado,
metų žmogaus premiją.   Asmeninio archyvo nuotraukos

Birželio 11 d. Northwestern universiteto Lurie centre, 303 E. Superior St. Čikagoje
atidaroma unikali meno paroda – ,,Art in Motion” (,,Menas judėjime”).  Parodą organi-
zuoja Čikagos Reabilitacijos institutas (Rehabilitation Institute of Chicago), pasaulinio
masto reabilitacinė ligoninė. Čia ligoniai gydomi ne tik naudojant tradicinę fizinę, kal-
bos ar ergoterapiją (užsiėmimo), bet kartu ir meno terapiją. Pastaroji leidžia pacientams
atgauti judesių ir koordinavimo įgūdžius , o tuo pačiu padeda išreikšti savo jausmus, tin-
kamiau prisitaikyti prie naujų gyvenimo iššūkių.  Kai kurie pacientai atranda lig šiol ne-
išnaudotą meninį talentą, kurį toliau ugdo.  

Reabilitacijos instituto meno terapijos programa išsilaiko iš labdaros . Šiuo tikslu vyks
ir ,,Art in Motion” meno paroda. Iš daugelio pasiūlytų paveikslų darbus parodai atrin-
ko Čikagos Meno instituto šiuolaikinio meno kuratorius James Rondeau. Parodos pa-
veikslus galima bus įsigyti. Pusė gautų pajamų skiriama Čikagos Reabilitacijos institu-
to meno terapijos programai paremti. 

Meno parodos ,,Art in Motion” atidarymas – birželio 11 d., nuo 5:30 val. p. p. iki 9
val. v.  Įėjimas – 75 dol. asmeniui. To vakaro pajamos skiriamos Reabilitacijos instituto
meno terapijos programai. Parodą bus galima aplankyti iki birželio 18 d. Adresas: 

Northwestern University Lurie Center
Ryan Family Atrium
303 E. Superior St. 
Chicago, IL.  60611

DRAUGO KALENDORIUS
www.draugas.org/kalendorius.html


