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Dainų šventė – režisieriaus akimis
– 10 psl.

ŠALFASS žaidynėms pasibaigus
– 8 psl.

Birželio 11 dieną Šventa-
sis Tėvas Pranciškus priė-
mė Kauno arkivyskupo
metropolito Sigito Tam-
kevičiaus, SJ atsistatydi-
nimą iš pareigų pagal Ka-
nonų teisės kodekso 401
kanono 1 paragrafo nuo-
statas ir naujuoju Kauno
arkivyskupu metropolitu
paskyrė dabartinį Pane-
vėžio vyskupą Lionginą
Virbalą, SJ. Kol paskirtasis
arkivyskupas perims ar-
kivyskupijos valdymą, ar-
kivysku pijai toliau vadovaus arkivyskupas Sigitas Tamkevičius
apaštalinio administratoriaus teisėmis. – 2  psl. 

Popiežius Pranciškus paskyrė
naująjį Kauno arkivyskupą 

Ateina mūsų laikas!
Atsisveikinimo pokalbis su ambasadoriumi Žygimantu Pavilioniu

Jau nuo praėjusio šimt-
mečio pradžios Was-
hingtonas yra tapęs pa-

saulio politikos bei diplo-
matijos centru. Šiuo metu čia
veikia 176 užsienio amba-
sados, daugybė konsulatų,
tūkstančiai įvairiausių pata-
rėjų, padėjėjų bei tarnau-
tojų. Jų paskirtis yra efekty-
viai atstovauti savo kraš-
tams bei pateikti geriausią
įvaizdį tiek JAV valstybei,
tiek jos visuomenei. Vie-
niems sekasi geriau, kitiems
prasčiau. Nors Lietuvos am-
basada yra viena mažiausių,
bet jau nuo nepriklauso-
mybės atkūrimo 1990 m. ji
tapo viena svarbiausių ir la-
biausiai matomų Washing-
tono   politikos bei nuomonių for-
mavimo arenoje. Jos
veikla tapo dar
ryškesnė 2010 m.
atvykus ambasa-
doriui Jungtinėms
Amerikos Valsti-
joms (JAV) ir Meksi-
kai Žygimantui Pavi-
lioniui. Aktyvus, jau-
nas, veržlus, paslau-
gus, siekiantis visiems ir
visada pagelbėti – toks
yra nepaprastasis ir įga-
liotasis Lietuvos ambasa-
dorius. Jis reiškiasi ne tik

kaip diplomatas, bet stebėtinai išjudino
ir JAV lietuvių bendruomenes. Ne veltui
Vilniaus universiteto Tarptautinių san-
tykių ir politikos mokslų instituto dės-
tytojai ir studentai Kovo 11-osios pro-
ga Lietuvos ambasadorių JAV pa-
skelbė praėjusiais metais valstybės
kūrimui labiausiai nusipelniusiu as-
meniu. Manyčiau, kad dauguma
JAV lietuvių išeivių su tuo visiškai
sutinka. Kadencijai baigiantis
Ekscelencija ambasadorius Žy-
gimantas Pavilionis sutiko pa-
sidalinti savo patirtimi bei įspū-
džiais iš jo tarnybos JAV. 

 – Didžiai gerbiamas ambasadoriau, visų JAV lietuvių
vardu noriu išreikšti džiaugsmą, jog Jūsų asmenyje su-
laukėme tokio sumanaus, darbštaus ir supratingo žmo-
gaus, atstovaujančio Lietuvai JAV, ypač tokiu – didelių
politinių sukrėtimų pasaulyje laikotarpiu. Norėtume dau-
giau sužinoti apie Jus ir priežastis, paskatinusias pasi-
rinkti diplomatinę tarnybą.

– Gimiau Vilniuje, nuostabios gelmės ir isto-
rinių tradicijų mieste, – gal todėl visada norėjosi
pažvelgti plačiau, nei leisdavo kasdienybės kon-
junktūra. Tiesioginis susidūrimas su sovietų tan-
kais 1991 m. sausio 13-ąją bei studijos senajame Vil-
niaus universitete galutinai įtikino, kad turiu pa-
daryti viską, kad Lietuva grįžtų į Europą, išsi-
veržtų iš bukos, azijinės vergijos. Vilniaus uni-
versitete kartu su jaunaisiais krikščionimis de-
mokratais surengėme pirmas konferencijas apie
mūsų kelią atgal į Europą, kuriuo sekiau nuo pat
pradžių (buvau pirmasis diplomatas, paskirtas į
Europos integracijos departamentą Užsienio rei-
kalų ministerijoje, kuriam š. m. liepos 3 d. sukaks
20 metų) iki pat pabaigos (turėjau garbės koordi-
nuoti derybas Briuselyje, ruošti ir stebėti Lietu-
vos stojimo į ES sutarties pasirašymą Kopenhagoje
2002-ųjų gruodį).

Nukelta į 4 psl.

Prieš penkerius metus amb. Žygimantas Pavilionis įteikė kredencialus JAV prez. Barack Obama.
Nuotraukoje – su žmona Lina ir sūnumis (iš k.): Dominyku, Simonu, Vincentu ir Augustu. 

Ludo Segers nuotr.

Ingos Lukavičiūtės nuotr.



Izraelitams keliaujant į Pažadėtąją žemę,
Dievas davė įsakymus, kaip jie privalo
elgtis, keliaudami į laisvę; tauta į tai at-

siliepė: „Tai, ką Viešpats pasakė, vykdysime
ir būsime klusnūs” (Iš 24, 7). Tuomet Mozė
aukai paskirtų jaučių krauju pašlakstė žmo-
nes, tardamas: „Tai kraujas Sandoros, kurią
Viešpats sudarė su jumis pagal visus šiuos
žodžius” (24, 8). Izraelitai suprato, ko Dievas
nori, ir jų pasiryžimas vykdyti Dievo valią
buvo užantspauduotas aukos krauju.

Tačiau ši Sandora su Dievu buvo labai tra-
pi. Vos tik Mozė užtruko ant Sinajaus kalno, žmonės
pareikalavo, kad Jozuė padirbdintų jiems stabą – auk-
so veršį. Jie šoko aplink sakydami, kad iš nelaisvės
namų išvedė juos ne Mozei kalbėjęs Dievas, bet šis
stabas, kurį reikia garbinti.

Pagunda šokti apie aukso veršį – mąstyti, kad
laisvą ir laimingą žmogų gali padaryti tik dideli pi-
nigai, yra labai stipri. Pasiduoti šiai pagundai yra
pragaištinga, nes žmogaus sąmonėje sukeičiamos
vertybės: tai, kas labai laikina, pervertinama, o tai,
kas žmogų daro tikru žmogumi ir užtikrina jo drau-
gystę su Dievu, nustumiama į šalį kaip visiškai ne-
reikšmingas dalykas.

Be aukso veršio, mes matome ir kitus stabus. Vie-
nas iš naujausių stabų vadinamas žmogaus teisėmis.
Iš pirmo žvilgsnio šis siekis atrodo visai normalus,
kaip ir siekis turėti daug pinigų. Kas gi gali būti nor-
maliau, nei noras, kad žmogaus gyvenimas būtų ap-

saugotas nuo bet kokio pasikėsinimo? Tačiau šian-
dien matome, kaip siekiant vis didesnių teisių pa-
skiram žmogui įteisinamas amoralumas, neatsa-
kingas gyvenimas drauge, žmogaus gyvybės žudy-
mas, eutanazija ir paruošiamas kelias visiškam šei-
mos, kurią sudaro vyras ir moteris, nuvertinimui.
Taip visuomenei padaroma blogiausia, ko joks oku-
pantas nepajėgtų padaryti.

Jėzus Kristus atėjo į mūsų tarpą, siekdamas su-
naikinti visus mūsų stabus, nes kol juos garbiname,
galime tik vaidinti, kad esame laisvi, o iš tikrųjų bū-
name pavergti. 

Jėzus, kaip aukos Avinėlis, prisiėmė mūsų kal-
čių naštą ir ją užnešė ant kryžiaus – už mus buvo nu-
kryžiuotas. Iš Nukryžiuotojo lūpų nuskambėjęs žo-
dis „trokštu” žadina žmogų susimąstyti, kokia didele
kaina Dievas trokšta  žmogų išgelbėti ir padaryti lai-
mingą.

Prieš savo kančią Jėzus panoro palikti savo

meilės aukos priminimą. Vakarienės metu
jis paėmė duoną, dalijo ją mokiniams, tar-
damas: „Tai yra mano kūnas, kuris už jus
duodamas. Tai darykite mano atminimui”
(1 Kor 11, 24). Paskui jis paėmė vyno taurę
ir tarė: „Ši taurė yra Naujoji Sandora mano
kraujyje. Kiek kartų gersite, darykite tai
mano atminimui” (11, 25). Tokiu būdu Jėzus
įsteigė savo nekruvinąją auką kaip savo kan-
čios atminimą. Todėl apaštalas Paulius ir
sako: „Kada tik valgote šitą duoną ir geria-
te iš šitos taurės, jūs skelbiate Viešpaties

mirtį, kol jis ateis” (11, 26).
Šią nekruvinąją Jėzaus auką vadiname Eucha-

ristija ir ją saugome kaip savo krikščioniškojo ti-
kėjimo pačią didžiausią brangenybę. Eucharistiją
švenčiame  sekmadieniais  arba  net  šiokiadieniais
dalyvaudami   šv. Mišiose.  Ją priimame  kaip Gyveni-
mo Duoną,  kad  būtume  ištvermingi   savo  tikėji-
mo    kelionėje.  Ją  adoruojame,  garbindami  Dievo
gerumą ir dėkodami už visa gera, ką esame patyrę
iš jo gailestingosios  meilės. Todėl prie Eucharisti-
jos reikia artintis tik ištyrus savo sąžinę ir apgailė-
jus padarytas nuodėmes. Antraip būtume kalti, ne-
atskirdami paprastos duonos nuo Eucharistijos,
kurioje gyvena pats mūsų Viešpats. Šitaip elgtis su
Eucharistija yra kiekvieno kataliko garbės reikalas.
Ir ne tik. Bendravimas Kristaus Kūno ir Kraujo puo-
toje ir aukoje yra mūsų amžinojo gyvenimo garan-
tas.
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Amžinojo gyvenimo 
garantas
ARKIVYSK. SIGITAS TAMKEVIČIUS

Atkelta iš 1 psl.
Naujasis Kauno arkivyskupas Liongi-

nas Virbalas SJ gimė 1961 metų liepos 6 die-
ną Biržuose katalikiškoje šeimoje. 1979 me-
tais baigęs Biržų 2-ąją vidurinę mokyklą (da-
bar – Biržų „Aušros” vidurinė mokykla),
dvejus metus studijavo Vilniaus inžinerinia -
me statybos institute (šiuo metu Vilniaus Ge-
dimino technikos universitetas).

� 1981–1983 metais atliko karinę tarnybą
sovietinėje armijoje. 1983 metais stojo į
Tarpdiecezinę Kauno kunigų seminariją, bet
dėl sovietinės valdžios trukdymo semina-
rijos vadovybė jo negalėjo priimti. Dau-
giau kaip dvejus metus dirbo zakristijonu
Linkmenų (Ignalinos r.) parapijoje ir studi-
javo filosofiją bei teologiją pogrindinėje ku-
nigų seminarijoje.

� 1986 metais buvo priimtas į Kunigų se-
minariją, o 1989 metais įstojo į Jėzaus drau-
giją. Naujokyną atliko tęsdamas studijas se-
minarijoje, nes tuo metu vienuolijos dar ne-
galėjo veikti viešai.

� 1991 metų gegužės 30 dieną buvo
įšventintas kunigu ir išvyko į Romą toles-
nėms studijoms. Studijavo dvasingumo te-
ologiją Popiežiškajame Grigaliaus univer-
sitete, kuriame 1994 metais jam suteiktas te-
ologijos licenciato laipsnis. Studijų metais
bendradarbiavo Vatikano radijo lietuvių
redakcijoje.

� 1994 metais dirbo jėzuitų naujokų va-
dovo padėjėju Austrijoje ir lankė Šventojo
Rašto egzegezės paskaitas Insbruko uni-
versiteto Katalikų teologijos fakultete.

� 1995–1997 metais buvo Kauno jėzuitų
namų vyresnysis ir Šv. Pranciškaus Ksave-
ro bažnyčios rektorius, dėstė Kauno kunigų
seminarijoje.

� 1997 metais išvyko į Salamanką (Is-
panija), kur atliko baigiamąją jėzuitų ug-
dymo programą. 2003 metais davė galutinius
įžadus Jėzaus draugijoje.

� 1998–2005 ir 2008–2010 metais buvo Vil-
niaus Šv. Kazimiero bažnyčios rektorius,
1998–2005 metais Vilniaus Šv. Juozapo ku-
nigų seminarijoje dėstė dvasingumo teolo-
giją.

� 2005–2008 metais dirbo Lietuvos vys-
kupų konferencijos generalinio sekreto-
riaus padėjėju. 2009 metais paskirtas koor-
dinuoti „Valandų liturgijos” vertimą į lie-
tuvių kalbą.

� 2005 metais apdovanotas Sausio 13-
osios atminimo medaliu. Buvo „Bažnyčios
žinių” redakcinės komisijos, Vilniaus arki-
vyskupijos kunigų tarybos ir Visuotinės
Lietuvių enciklopedijos mokslinės redak-
cinės tarybos narys.

� Nuo 2010 iki 2013 metų ėjo Popiežiš-
kosios Šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresės Russi-
cum kolegijos Romoje rektoriaus pareigas.

� Be gimtosios lietuvių, dar moka ita-
lų, ispanų, rusų ir vokiečių kalbas. Yra iš-
vertęs ir parengęs keletą knygų, bendra-
darbiauja katalikiškoje žiniasklaidoje, šiais
metais išleido knygą „Šventoji žemė. Pilig-
rimo vadovas”.

� Popiežius Pranciškus 2013 metų bir-
želio 6 dieną kunigą Lionginą Virbalą pa-
skyrė Panevėžio vyskupu. Tų pačių metų
rugpjūčio 10-ąją Panevėžio Kristaus Kara-
liaus katedroje jis buvo įšventintas vysku-
pu ir tą pačią dieną pradėjo eiti Panevėžio
vyskupo pareigas.

�Nuo 2014 m. spalio 28 d. yra Lietuvos
vyskupų konferencijos vicepirmininkas,
Liturgijos komisijos pirmininkas ir Visuo-
menės informavimo priemonių komisijos
narys.

� 2015 metų birželio 11 dieną paskirtas
Kauno arkivyskupu metropolitu.

Birželio 24 d.  11 val., švenčiant Kau no ar-
 kivyskupijos dangiškojo globėjo Šv. Jono
Krikštytojo liturginę iškilmę, arkivyskupas Si-
gi tas Tamkevičius Kauno arkikatedroje aukos
padėkos šv. Mišias už Viešpaties pagalbą,
pa rodytą  jam einant Kauno arkivyskupo pa-
reigas, drauge atsisveikindamas su arkivys-
kupijos kunigais ir visais tikinčiaisiais.

Naujojo Kauno arkivyskupo metropolito
Liongino Virbalo ingresas į Kauno arkikated-
rą vyks liepos 11 dieną.

Kauno arkivyskupijos kurijos info ir nuotr.

Popiežius Pranciškus paskyrė 
naująjį Kauno arkivyskupą 

Nuotraukoje iš kairės: smuikininkas mėgėjas Leonidas ragas, muzikas Faus-
tas Strolia, smuikininkas Povilas Matiukas ir smuikininkė mėgėja Vanda
Matiukienė. F. Strolios šeimos archyvo nuotr.

,,Draugo” gegužės 30 d. laidoje  2 psl. (prie Leonido Rago laiško
,,Muzikos sužadinti prisiminimai”) išspausdintoje nuotraukoje su smui-
kuojančiu Faustu Strolia  įamžinta Povilo ir Vandos Matiukų vedybinio
gyvenimo 50-čio pokylio akimirka.

Jų vestuvės vyko 1938 m. gegužės 7 d. Vokietijoje, Karaliaučiaus
katedroje. 50-asis vestuvių jubiliejus lygiai po pusšimčio metų – 1988
m. gegužės 7 d. – buvo švenčiamas Jėzuitų koplyčioje ir Lietuvių Tau-
tiniuose namuose Čikagoje. Smuikininkas Povilas Matiukas Lietuvoje
buvo Klaipėdos (1934–1939) ir Šiaulių (1939–1941) muzikos mokyklų
mokytojas. Klaipėdoje Vanda buvo Povilo mokinė ir, kaip matome, am-
žiams jį įsimylėjo! Smuikininkas Povilas Matiukas 1940–1944 m. dėstė
Kauno konservatorijoje ir griežė Valstybės teatro orkestre. Prieš išvykstant
į JAV 1949 m., Matiukai apie penkerius metus gyveno Zalcburge
(Austrijoje), kur Povilas dalyvavo muzikiniame gyvenime.   

Redakcija

NuOTrAuKOS iSTOriJA



Birželio 11 d. Vilniuje, Lietuvos nacionalinės Martyno
Mažvydo bibliotekoje buvo pristatyta istorijos tyri-
nėtojo, spaudos ir bibliotekų mecenato, San Francis-

ce gyvenančio advokato Donato Janutos knyga „Lietuviški
takai” (Vilnius, 2015).

Straipsnių rinkinys, į kurį atrinkti anksčiau įvairiuo-
se išeivijos ir Lietuvos periodiniuose leidiniuose skelbti teks-
tai, apima platų istorinį -kultūrinį kontekstą, vis dėlto, pa-
sak paties D. Janutos, kreipiant dėmesį į įvykius ir žmones,
kurie istorikų darbuose minimi rečiau ar vis dar laukia iš-
samesnių tyrimų.

Pristatyme dalyvavo knygos autorius Donatas Januta,
žurnalistas Vilius Kavaliauskas, dr. Giedrė Milerytė-Japer-
tienė ir žurnalistas Vitalius Zaikauskas.

Knygos pristatymas buvo labai jaukus ir vyko pilnutė-
lėje salėje. Tarp dalyvių buvo galima matyti ne tik daugybę
bibliotekos skaitytojų, bet ir žinomų mokslininkų, istorikų,
kultūros tyrinėtojų, šiomis dienomis Lietuvoje viešinčių ar
jau nuolat gyvenančių išeivių, paties Donato giminaičių ir
draugų.

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

iš k.: Vilius Kavaliauskas, knygos autorius Donatas Januta ir Vitalius Zaikauskas Rengėjų nuotr.

Nacionalinėje bibliotekoje pristatyta
D. Janutos knyga „Lietuviški takai”

Pastebėdamas, kad Lenkiją ir
Lietuvą sutelkė bendradarbia-
vimo ir dialogo forumas, buvęs

valstybės vadovas pabrėžia, kad turi-
me kalbėtis ir ateityje. ,,Turime atvi-
rai išsakyti, kas mums kelia nerimą,
kas mus slegia, turime gebėti išklau-
syti antrąją pusę ir – tęsti. Tačiau dia-
logas – tai nebūtinai dviejų pašnekovų
bendravimas, jų gali būti gerokai dau-
giau. Juolab kad Lietuvos ir Lenkijos
santykiai dažnai atspindėjo visos Rytų
ir Vidurio Europos politinį klimatą.
Mūsų tautų ir valstybių santykiai daž-
nai tapdavo reiškiniu, formuojančiu
viso regiono politiką. Todėl kalba apie
mūsų ateitį negali apsiriboti tik mūsų
šalimis – mums rūpi ir visada rūpės vi-
sos mūsų kaimynės. Mes esame ir vi-
sada būsime suinteresuoti ne tik pa-
garbiais tarpusavio santykiais ir vie-
ni kitų gerove, bet ir demokratiška Bal-
tarusija, demokratišku ir demilitari-
zuotu Karaliaučiaus kraštu, ir, žinoma,
demokratiška Ukraina,” – sakoma
laiške. 

Tai, kas dabar vyksta Ukrainoje,
pasak V. Adamkaus – ,,išbandymas
mums visiems, mūsų moralės, mūsų
vieningumo išbandymas”. Jis klau-

sia: ,,Ar mes, Europos Sąjunga, esame
tik savo materialinę gerovę kuriantis
klubas, ar vis dėlto vertybinė ben-
druo menė, drįstanti užstoti tautas,
kurios siekia realizuoti savo prigimtinę
apsisprendimo teisę? Ar mes, stebė-
dami agresyvios valstybės karinį pa-
radą, jau pamiršome 1939-ųjų paradą
kaimyniniame Breste, kai išvien žy-
giavo nacių ir sovietų daliniai? Ar
aneksuojamos teritorijos ir užimamos
valstybės turi likti vienos su savo tra-
gedija kaip 1939 metais liko Lenkija, o
1940-aisiais Lietuva? Šiandien Ukrai-
noje kovojama ne tik dėl šios šalies at-
eities, ten kovojama ir dėl Lietuvos ir
Lenkijos ateities, ten kovojama dėl
Europos ir pasaulio ateities. Todėl itin
svarbus mūsų solidarumas, mūsų ben-
dros vertybės, pagaliau – mūsų bendra
moralė, buvusi ir liekanti stipresnė už
ne kartą susikompromitavusią ir vis
tiek mums brukamą vadinamąją ‘rea-
lybės politiką’.”

V. Adamkus teigia nesutinkąs, kad
moralė ir politika yra nesuderinamos
sąvokos, – yra vertybių, kurios reiš-
kiasi ir politikoje, ir apie kurias daug
rašė ir kalbėjo Lietuvos ir Lenkijos in-
telektualai. ,,Yra Jerzy Giedroyc, Czes-
law Milosz, Adam Michnik parašyti ir
pasakyti žodžiai. Yra tuo paremta
praktinė politika, kurią man teko lai-
mė ir garbė realizuoti dirbant ir ben-
draujant su jūsų prezidentais Alek-
sandr Kwasniewski ir šviesaus atmi-
nimo Lech Kaczynski,” – sakė jis, lin-
kėdamas visiems, kurie girdės šią kal-
bą, ,,nebijoti būti idealistais, nebijoti
laikytis vertybių politikos”.

Prisimindamas Jungtinių Ameri-
kos Valstijų istorijos puslapį, kurį at-
vertė frazė iš keturių žodžių: „I have a
dream”, buvęs šalies vadovas V. Adam-
kus kartoja: ,,aš turiu svajonę. Apie
glaudų abiejų tautų bendravimą. Apie
abipusį gebėjimą gerbti ir pasitikėti.
Apie abipusį gebėjimą atsiprašyti ir at-

leisti. Apie gebėjimą bendrai spręsti vi-
sus klausimus – pradedant konkre-
čiomis ūkio realijomis, baigiant viso
Rytų Europos regiono saugumo stra-
tegija. Juk šiandien, kaip niekada,
aišku, kad didžiajam agresoriui nie-
kas, net galingiausi ginklai, taip ne-
padės, kaip mūsų skaidymasis, nesu-
tarimai, smulkios ambicijos. Turėkime
gi kitokių ambicijų – ambicijų būti Vi-
durio ir Rytų Europos vertybiniu svo-
rio centru. Turėkime ambicijų vėl tap-
ti dviejų tautų, kurios išgyveno daug
įvairių istorinių tarpsnių, civilizuoto
bendravimo pavyzdžiu.

Neleiskime, kad seni stereotipai,
kompleksai ir kitos praeities chimeros
griautų mūsų šiandieną ir nuodytų at-
eitį. Neleiskime, kad mūsų tautos ir
valstybės, kurioms per amžius buvo
lemta veikti kaip sąjungininkėms, pa-
siduotų priešinamos ir leistųsi klai-
dinamos ir provokuojamos. Mūsų lem-
tis – būti šalia ne tik geografiškai.
Mūsų lemtis – būti šalia savo istorija
ir tikėjimu, savo kultūra, savo menta-
litetu – savo vertybėmis. Be abejo, ir
vieni, ir kiti savo adresu girdime ir gir-
dėsime piktų kalbų, ironiškų komen-
tarų ar net atviro melo. Ne kartą buvo
ir dar bus lošiama tautinių mažumų
korta, siekiant kiršinti žmones, kurie
daugybę metų gyvena kaimynystėje ar
net giminystėje. Nesureikšminkime
šių piktavalių pastangų ir neleiskime
smulkmenoms užgožti esminių daly-
kų. Būkime moraliai brandūs supras-
ti, kad tai – piktų, nelaimingų, apgau-
tų ir nuskriaustų žmonių, bet ne len-
kų ir ne lietuvių, ne Lenkijos ir ne Lie-
tuvos balsas. 

To siekiau visada – ir dešimt metų
eidamas valstybės vadovo pareigas,
ir tiesiog kaip žmogus, ir kaip Lietuvos
pilietis. Ir todėl – pasikartosiu – gar-
bingą jūsų forumo apdovanojimą pri-
imu kaip solidarumo ženklą. Kaip liu-
dijimą, kad mano viltys pildosi ir dia-
logas tęsiasi. O mes, būdami skirtingi,
einame tuo pačiu keliu, kurio vekto-
rius – už jūsų ir mūsų laisvę! Ačiū vi-
siems, kurie tiki šiomis vertybėmis,
kurie jas puoselėja ir skleidžia – Len-
kijoje ir Lietuvoje, Europoje ir visame
pasaulyje!”

Pagal  Bernardinai.lt

J. Giedroyc premija apdovanotas V. Adamkus: 

Aš turiu svAjonę

Ketvirtadienį Varšuvoje buvęs
Lietuvos prezidentas Valdas
Adamkus buvo apdovanotas
Jerzy Giedroyc vardo premija,
skiriama už bendradarbiavi-
mo tarp Lietuvos ir Lenkijos
stiprinimą. Deja, dėl operacijos
V. Adamkus iškilmėse daly-
vauti negalėjo, tačiau atsiuntė
specialią padėkos kalbą.

Joje Prezidentas prisipa-
žįsta esąs giliai sujaudintas jam
parodytos pagarbos ir dėme-
sio, skirto jo žodžiams ir dar-
bams. ,,Priimu tai ne tik ir ne
tiek kaip savo veiklos įvertini-
mą, o labiau – kaip bendros
veiklos, bendros mąstymo
krypties ženklą,” – rašo V.
Adamkus.
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Po šių darbų 2003 m. buvau pakviestas į Čikagą
pasidalinti patirtimi su mokslo simpoziumo dalyviais,
kurį, berods, ir Jūs pats labai aktyviai ruošėte. Tuo-
met ir įsimylėjau Ameriką. Nustebau, – nuoširdžiai
nesitikėjau, kad JAV man taps tokia artima, net ar-
timesnė nei dalis Europos, kurią gerai pažinojau. Čia
atradau panašias vertybes, sugebėjimą žvelgti giliau,
plačiau, strategiškai bei kartu labai efektyviai keis-
ti pasaulį darbais, o ne žodžiais, ko kartais taip
trūksta Europoje. Diplomatiją pasirinkau, nes po stu-
dijų Filosofijos fakultete supratau, kad man skirtas
labai mažas laikas šiame pasaulyje padaryti pasau-
lį geresnį, todėl turiu surasti specialybę, kuri mak-
simaliai leistų šį mano tikslą paversti realybe. Was-
hingtone pavyko įsitvirtinti, manau, todėl, kad nie-
kada nebijojau sakyti tiesos. Washingtone oficialių
išleistuvių metu JAV Valstybės sekretoriaus pava-
duotoja Victoria Nuland mane pagyrė ne tik už
mano energiją, bet ir pavadino „diplomatinio korpuso
Washingtone  sąžine”, – taigi kova už tiesą ilgainiui
praveria visas duris.                

– Kokios buvo Jūsų viltys atvykstant į JAV, ką radote
ir kokie buvo pirmieji įspūdžiai pradėjus darbą?

– Viltys nebuvo didelės. Kai atvykau į JAV 2010
m., šios šalies elitas Rusijos atžvilgiu eilinį kartą vyk-
dė romantišką „peržiūros” (reset) politiką, kuri
mane tiek juokino savo naivumu, tiek graudino dėl
galimų pasekmių. Bet kokiu atveju tuo metu mūsų
balsas į dangų nėjo. Laisvė, demokratija ir panašios
vertybės, kurių gimtinė buvo pati JAV, Washingtone
nebuvo populiarios. Ekonominiai ryšiai buvo kuklūs.
Žmogiškieji ryšiai trūkinėjo, lietuviai vis didesnį dė-
mesį skyrė Europai, o JAV palengva sukosi nuo Eu-
ropos. Po penkerių metų vaizdas kitoks: meilė Rusi-
jai išblėso (visi pamatė tai, ką mes seniai ir nuosek-
liai sakėme), JAV įsitvirtino kaip svarbiausia jėga at-
remiant Rusijos agresiją Ukrainoje (nors galėtų pa-
daryti ir dar daugiau tiek karine pagalba Ukrainai,
tiek griežtesnėmis ekonominėmis sankcijomis Ru-
sijai), JAV ir NATO turi ne tik aiškius gynybos pla-
nus, bet ir savo karius, tankus Baltijos šalyse (jų ga-
lėtų būti taip pat daugiau – bent po batalioną kiek-
vienoje Baltijos šalyje), JAV yra vienas svarbiausių
partnerių sprendžiant energetinio saugumo iššū-
kius, JAV kompanijos jau keleri metai yra didžiausi
darbdaviai Lietuvoje (lyginant su kitų šalių tiesio-
ginėmis užsienio investicijomis). Washingtone  įkū-
rėme ir šias galingas kompanijas vienijančią Lit-
huanian American Business Council. Lietuvių vers-
las pradeda vis agresyviau skverbtis į JAV (tam pa-
dės ne tik mano kadencijos metu galų gale suderėtas
leidimas Lietuvos įmonėms eksportuoti mėsą į JAV,
bet ir, tikėkimės, ES–JAV laisvos prekybos sutartis,
dėl kurios derybos pradėtos 2013 m., Lietuvos pir-
mininkavimo ES metu). Lietuvoje įsisteigė ne tik IRI,
bet ir National Democratic Institute, Freedom Hou-
se, Reagan House, Knights of  Columbus padaliniai,
siejantys mūsų visuomenes. Sudarytos pirmosios
bendradarbiavimo sutartys su penkiais JAV uostais,
įvairiais universitetais, atidarėme pirmąjį istorinį ge-
neralinį konsulatą Vakarų krante (Los Angeles). Ka-
dencijos pabaigoje simboliškai tai padarėme Reagan
Library, taip grąžindami skolą Didžiajam Preziden-
tui, kuris mums kelius į šią ateitį ir nutiesė.       

– Tikriausiai atvykus į vieną iš svarbiausių diplomati-
nių postų pasaulyje labai svarbu buvo susirasti sau tinka-
mą aplinką. Kaip sekėsi adaptuotis šioje šalyje?

 – Tiesą pasakius buvo labai lengva, – ir aš, ir
mano šeima, vaikai pasijuto kur kas geriau nei
ankstesnėje tarnyboje Europoje. Amerikiečiai gerbia
žmogaus orumą, vertina žmogaus asmenybę su visais
skirtumais. Vaikai labai greitai integravosi, nors, ži-
noma, Lietuvoje vis tiek geriau – ten kiekvienas ak-
muo, kiekvienas medis yra savas, tai kaip šeima, ku-
rios niekas niekada nesugebės pakeisti. Beje, savo pa-
ties šeimai, žmonai Linai už šiuos penkerius metus
esu nepaprastai dėkingas, nes tik jų paramos (ir au-
kos) dėka visko pavyko pasiekti. Su Amerikos lietu-
viais man labai patiko bendrauti nuo pat pradžių,
stengdavausi nepraleisti nė vieno jų didesnio susi-
būrimo. Ir ne tik dėl to, kad nuolat prašydavau Lie-
tuvai padėti, bet ir dėl to, kad labai daug iš jų išmo-
kau, nes Jūs savo širdyse išsaugojote neokupuotą Lie-

tuvą. Tą Lietuvą, dėl kurios ir šiandien tęsiame savo
kovą. Šią širdį savo kadencijos metu įvairiais būdais
bandžiau „perkelti” į Lietuvą ir, manau, iš dalies man
pavyko. Diplomatiniame korpuse buvo net labai pa-
prasta – amerikiečiai nenustato jokių dirbtinių
ribų – jeigu turi idėją, jeigu dėl jos „degi”, jeigu ji ki-
tus „pagauna”, – Washingtonas  tavo, čia tikrai ne
visada ūgis, bet beveik visada tikslus smūgis, įkvė-
pimas daug reiškia. Gal todėl Washingtone  ne tik
baigiau savo disertaciją, bet ir iškovojau Taekwon-
do juodąjį diržą. Washingtone norėda mas laimėti
turi būti pasiruošęs šiam mūšiui, už kitų nugarų ne-
pasislėpsi, nes konkurencija – milžiniška.   

– Jūsų kadencijos metu buvo galima stebėti didėjantį
JAV Vyriausybės, Kongreso bei įvairių politinių ir visuo-

Žygimantas Pavilionis. Ateina mūsų laikas!

Lietuva tapo kosmine valstybe! Ambasadoriaus rankose – nanopalydovas „LituanicaSAT-1”, kuris, bendradarbiaujant
su NASA (JAV Nacionaline aeronautikos ir kosmoso administracija) iš Kennedy kosminių skrydžių centro Floridoje iš-
keltas į kosmosą ir 2014 m. vasario 28 d. paleistas savarankiškai skrieti kosminėje erdvėje.

Ludo Segers nuotraukos

meninių organizacijų dėmesį Lietuvai ir Baltijos valstybėms.
Kaip niekada iki šiolei dažnai Lietuvoje lankosi JAV poli-
tikai, o Lietuvos politikai – JAV. Kaip pavyko sužadinti Ame-
rikos politikų dėmesį ir norą bendrauti bei rūpintis mažutės
Lietuvos reikalais?

– Nuo pat pradžių ieškojau dalykų, kurie mus
jungtų. Pradėjau nuo vertybių. Po kelių Demokra-
tijų bendrijos renginių Kongrese amerikiečiai su-
prato, kad kovojame ne dėl „savo”, o dėl „bendrų”
vertybių ir interesų. Visada stengdavausi išlaikyti
harmoniją tarp vertybių ir interesų. Be to, pavyko
įrodyti tiek JAV politikos, tiek verslo elitui, kad mūsų
patirtis ir gebėjimai gali būti labai naudingi jiems
patiems. Nors tai skamba gan arogantiškai ir neį-
prastai, tačiau per pastaruosius 25 metus atsirado
sričių, kuriose mes JAV pradedame lenkti. Tai
amerikiečius žavi, įkvepia, vilioja (tiek mūsų ver-
tybinės kovos už mūsų bei kaimyninių šalių laisvę,
tiek ryžtingos ekonominės reformos, tiek mūsų iš-
silavinimas ar kitos žmogiškosios savybės, – gebė-
jimas kalbėti įvairiomis kalbomis, darbštumas, kū-
rybingumas ir t. t.). 

– Nuo Sąjūdžio laikų valstybę kurianti Lietuva Jung-
tinėse Amerikos Valstijose laikoma vienu sėkmingiausių per-
ėjimo į demokratiją pavyzdžių. Gal galėtumėte apibūdin-
ti tą Lietuvos paveikslą, kuris matomas Jūsų akimis čia,
už Atlanto? 

 – Mus Washingtone  gerbia už sėkmingą šalies
transformaciją, kuri įkvepia ir kitas valstybes re-
gione, tačiau, norint išlaikyti pagarbą, turime turėti
aiškią strategiją dar mažiausiai 25 metams, nuolat
mąstyti apie ateitį ir nelaukti, kol mūsų partneriai
JAV išprašys mus didinti gynybos finansavimą, – tu-
rime patys išmokti rūpintis savimi ir visais esmi-
niais klausimais tapti sprendimo, o ne problemos da-
limi. Turime išmokti būti stipriausi, prisiimti  ly-
derystę įvairiose srityse, nes būsimi 25 metai – mūsų
metai, už kuriuos turime prisiimti visą atsakomy-
bę. 

 – Ar pasikeitė Jūsų kaip ambasadoriaus veikla ir pri-
oritetai prasidėjus Rusijos agresijai Gruzijoje ir Ukraino-
je? 

– Iš esmės – ne, nes tuo Lietuva ir skiriasi nuo
JAV bei daugelio kitų Vakarų aljanso šalių, kad mes
savo broliais ukrainiečiais ar gruzinais rūpino-
mės labai nuosekliai, nepalikome jų vienų, net
kuomet vieni Putino akyse matė sielą, o kiti spau-
dė „perkrovimo” mygtukus, – mes jo akyse visuomet
matėme tai, ką matė ir senatorius McCain (tris rai-
des: KGB), todėl tikrai „nenustebome” bei „neatsi-
budome”, kuomet Putinas pasiuntė tankus į Gruziją
ar Ukrainą. Apie tai savo partnerius labai nuosek-
liai ir labai iš anksto įspėjome, tik tada niekas mūsų
negirdėjo, o dabar štai ėmė ir išgirdo, nors ir ne visi

Džiugus įvykis ambasadoriaus kadencijos pabaigoje –
Los Angeles įkurtas Lr generalinis konsulatas. 



prieš atominės projektą, skalūnų žvalgybą, dabar
kyla nauja KGB inicijuota banga ir prieš ES–JAV lais-
vos prekybos sutartį (Transatlantic Trade and In-
vestment Partnership). Mus bandoma supriešinti su
lenkų, žydų bendruomenėmis. Nors KGB gerai sle-
piasi, tačiau kuomet ilgai stebi Rusijos veiklą, labai
greitai pamatai panašius veikėjus, panašias schemas,
kurias jie naudoja. KGB daro viską, kad mes apie tai
nemąstytume, nesusikoncentruotume, užsimirštu-
me ar net užmigtume, – ir jiems šioje srityje daug pa-
vyko pasiekti. Vakarai iki šiol neturi aiškios stra-
tegijos, ką daryti su pavojingu KGB režimu Rusijo-
je, kurioje vietoje jam nubrėžti galutinį brūkšnį. Va-
karai iki šiol realiai prisitaiko prie Putino politikos,
ir tai yra viena didžiausių istorinių klaidų, kurias
šiuo metu daro tiek JAV, tiek kitos Vakarų Europos
šalys. Matyt, kaip visada, bus išnaudotos visos al-
ternatyvos, kol tai suvoksime, bet tada jau teks mo-
kėti kur kas didesnę kainą. Tikiuosi, kad ši politika
bent jau 2016 m. pasikeis, jeigu tik nebus per vėlu.            

– Lietuvos ambasada labai efektingai išlygino prie-
štaringus požiūrius ir blogą Lietuvos įvaizdį  JAV litvakų ben-
druomenėje. Kaip Jums pavyko įveikti ilgamečius litvakų
priekaištus lietuviams?

– Litvakus visada laikiau mūsų pačių identite-
to dalimi ir siekiau atkurti harmoniją, kuri tarp
mūsų egzistavo nuo XIII amžiaus. Jeigu mes ieško-
sime skirtumų, kaltinsime vieni kitus, žvelgsime
siaurai – Putinas ir kompanija mus labai greitai su-
tvarkys. Turime išmokti žvelgti plačiau, strategiš-
kiau, kaip žvelgdavo mūsų kunigaikščiai, ilgam įsi-
tvirtinę regione. Turime išmokti sugyventi tiek su
litvakais, tiek su lenkais, tiek su kitomis su KGB ko-
vojančiomis tautomis regione ar JAV ir tada mums
joks Putinas nebus baisus. Kuo daugiau skaldysimės,
tuo daugiau Maskva mus valdys, o juk mes patys ga-

lime valdyti ir lyderiauti daugelyje sričių, jeigu tik
elgsimės protingai.        

– JBANC jau daugiau nei 50 metų derina ir vadovauja
Baltijos valstybių kilmės tautiečių rūpesčiams formuojant
JAV politiką Baltijos kraštų atžvilgiu. Kaip Jūs vertinate šios
organizacijos veiklą, kryptį bei naudingumą? Ar turėtumėte
patarimų, kaip pagyvinti bei koordinuoti Baltijos kraštų iš-
eivių politinius siekius?  

– Visus penkerius metus labai glaudžiai dirbau
su JBANC, visais sunkiausiais klausimais su jais bū-
davau pirmose fronto linijose. JBANC puikiai veikia
ir todėl, kad labai gerai koordinuoja savo veiklą su
visų kitų buvusių pavergtų (arba „kruvinų žemių”)
tautų emigrantų bendruomenėmis JAV. Kuomet
mes visi sujungiame savo jėgas Washingtone, esame
ypatinga jėga. Turime ir toliau vienytis ir vienyti
mūsų diplomatų ir bendruomenių pastangas Was-
hingtone. Pvz., kuomet visi vyksite į šokių šventę Bal-
timorėje (ar net anksčiau, šiais metais liepos 23-iąją
sukanka 75-osios Baltijos šalių okupacijos nepripa-
žinimo politikos JAV metinės), apsilankykite ne
tik Šiluvos koplyčioje Washingtone, bet ir su visais
tūkstančiais lietuviškų vėliavų atsistokite kur nors
arčiau Baltųjų rūmų ir kartu su ukrainiečiais, len-
kais, latviais, estais pareikalaukite dar labiau stip-
rinti rytinę NATO sieną, įkurti kiekvienoje Baltijos
šalyje po JAV karinę bazę bei suteikti Ukrainai tin-
kamą karinę pagalbą.  

– Jūsų kadencijos metu gerokai prasiplėtė Lietuvos gar-
bės konsulų tinklas. Ar jų plėtra patei sina Lietuvos lūkes-
čius ir koks yra jų naudingumas Lietu vai?

– Žinoma, pasiteisino, nors ir tai nėra pakan-
kama. Kiekvienoje JAV valstijoje norėčiau matyti ofi-
cialią lietuvišką mūsų garbės konsulo vėliavą, nes
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Atvirų durų diena Lr ambasadoje Washingtone. Amb. Ž. Pavilionis su svečiais (iš k.): ukrainiečių bendruomenės atsto-
vas, uNiS (ukrainian National information Service) vadovas Michael Sawkiw, vienas iš pagrindinių Sąjūdžio įkūrėjų
Artūras Skučas ir ukrainos ambasados JAV pirmasis sekretorius Yuriy Tyrkus. 

ir dar ne iki galo. 
– Jūs kartkartėmis pakritikuojate Vakarų pasyvumą dėl

Rusijos agresyvumo. Turėdamas patirties kitoje Atlanto pu-
sėje, kokius įvardintumėte galimus pokyčius Rusijos ir Va-
karų pasaulio bei Rusijos ir Europos santykiuose.

– Man atrodo, kad Rusija iki šiol išliko viena
svarbiausių problemų Vakarų politikoje – visi jau su-
pranta, kad jokie mėginimai „gražiuoju” sutarti su
Rusija nepadės – turime reikalą su agresyvia, KGB
valdoma bei iki kaulo smegenų korumpuota valstybe.
Receptas paprastas (jį atrado labiausiai visų ame-
rikiečių mylimas Prezidentas Reagan) – tai vadina-
moji „sulaikymo” politika. Dar turime laiko su-
stabdyti Putiną ir turime pakankamai priemonių tai
padaryti, tačiau jeigu ir toliau delsime, vis dar ban-
dysime pas jį važinėti ir su juo „derėtis”, šokti be-
prasmiškus taikius Vienos valsus, labai greitai su-
prasime, kad šokame jau seniai vieni, o per tą laiką,
kol romantiškai šokame, esame ir toliau plėšiami, ap-
gaunami, okupuojami. Beje, būtent Prezidentas
Reagan turėjo gerus asmeninius santykius su Gor-
bačiovu, nes suprato, kad KGB gerbia jėgą, bet ne silp-
numą, kuris Maskvą visada provokuoja naujiems už-
kariavimams.        

– Kokius matote savo didžiausius ir prasmingiausius
pasiekimus šią kadenciją?

– Karinis JAV buvimas Lietuvoje, visais lygiais
(prezidentų, sekretorių, Kongreso) atgaivintas po-
litinis – strateginis bendradarbiavimas, stambių
JAV verslo kompanijų įsitvirtinimas Lietuvoje, LNG
eksporto pradžia, sutarti leidimai Lietuvos mėsos
eksportui, generalinio konsulato Vakarų krante ati-
darymas, bei, žinoma, žmogiškieji ryšiai – sustiprinti
ryšiai su Lietuvių Bendruomene, įvairių įtakingų
JAV nevyriausybinių organizacijų persikėlimas
darbui į Lietuvą. 

– Ar Ambasadoriui teko patirti nusivylimų ir sun-
kių/nemalonių akimirkų?

– Patirti jų tenka kiekvieną dieną, tačiau aš įpra-
tau į gyvenimą žiūrėti kaip į nuolatinę kovą, iš ku-
rios negali pasitraukti, turi užbaigti visus darbus, ku-
riuos pradėjai. Tai vieni svarbiausių ir mano pa-
mėgtos Taekwondo principų. Svarbu žinoti, ko sie-
ki, neprarasti balanso ir nuolat judėti į priekį. Tik
svarbu, kad kova netaptų savitikslė – kiekvienas
veiksmas turi turėti prasmę ir tikslą. Mano kovos
tikslas – padaryti pasaulį geresnį, kiek įmanoma at-
kurti jame harmoniją ir žmogaus orumą, sustiprinti
Lietuvą ir jos žmones.

– Neseniai JAV žiniasklaida atskleidė gilią Rusijos elekt-
roninę infiltraciją į Baltųjų Rūmų ir JAV Užsienio reikalų
ministerijos komunikacijos kanalus (nors, žinoma, pana-
ši veikla vyksta ir kitokiomis formomis). Ar jaučiami Ru-
sijos bandymai įsibrauti ir į Lietuvos ambasados komuni-
kacijos sistemą ir kitaip paveikti jos veiklą? 

– Detalių atskleisti negaliu, tačiau akivaizdu, jog
Baltijos šalys bei kitos šalys, institucijos ar net
konkretūs asmenys, kovojantys prieš Putino tironi-
ją, yra padidinto dėmesio zonoje; ir mes kaip valstybė
turime padaryti dar daugiau, kad juos apsaugotume,
tačiau, deja, dažnai nesuprantame bei patys nejau-
čiame įsijungę į kitų šalių sukurtus žaidimus. Ne-
seniai buvau Čikagoje, kur negalėjau atsistebėti, koks
populiarus tapo vienos rusiškos įmonės Čikagos lie-
tuviams leidžiamas laikraštis. Neužmiršiu ir įvykių
Lemonte, kur kai kurie asmenys, iki šiol retrans-
liuojantys Rusijos propagandos esmines žinutes,
labai aktyviai dirbo kartu su minėto rusiško laik-
raščio žurnalistais. Taigi ne tik Washingtone, bet ir
Čikagoje, ne tik ambasada, bet ir JAV lietuviai, ma-
nau, yra padidinto KGB dėmesio objektai, nes jie yra
mūsų vertybinis ir politinis stuburas JAV, kurį kaž-
kas labai nori sulaužyti ir panaudoti savo tikslams.        

– Viename pokalbyje esate paminėjęs, kad vien Lie-
tuvos klausimais Washingtone  dirba penki Rusijos agen-
tai, iš kurių trys moka lietuvių kalbą. Jūsų manymu, ko-
kias funkcijas jie atlieka – ar neutralizuoti Lietuvos am-
basados įtaką JAV vyriausybiniuose sluoksniuose, ar keis-
ti išeivijos požiūrius ir pan.? 

– Manau, kad svarbiausias KGB tikslas – kuo la-
biau sumažinti JAV įtaką Europoje, nes kuo mažiau
JAV, tuo daugiau Europoje Rusijos. Daroma viskas
siekiant sugriauti įvairius JAV ir Europą, Lietuvą
siejančius projektus, – KGB dirba prieš NATO ir ES
plėtrą, prieš karinį JAV buvimą pas mus, prieš JAV
karinę pagalbą Ukrainai, prieš griežtesnes ekono-
mines sankcijas Rusijai, prieš mūsų energetinio sau-
gumo projektus. Pamenate, kiek jėgų buvo mesta
prieš mūsų naftos, o vėliau ir SGD terminalą, taip pat

Su kadencija baigiančiu Lr ambasadoriumi Ž. Pavilioniu Los Angeles atsisveikina garsioji Hollywoodo aktorė ruta Lee
ir jos vyras Webster B. Lowe, Jr. 

Nukelta į 14 psl.
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Š. m. rugpjūčio 1–8 d. kviečiame dalyvauti Sendraugių ateitininkų Poilsio sa-
vaitėje Tėvų pranciškonų vasarvietėje, Kennebunkporte, Maine

PROGRAMA 
Rugp. 1 d., šeštadienis, 8 val. v. –  ateitininkų sendraugių poilsio ir studijų savaitės atida-

rymas – dr. Frances Covalesky fortepijono rečitalis ir mecosoprano Gilianos Norkūnaitės
koncertas.  

Rugp. 2 d., sekmadienis, 8 val. v. – filmų kūrėjo, dokumentinės juostos apie Lietuvos par-
tizanus ,,Nematomo fronto” režisieriaus Vinco Sruoginio pokalbis apie filmo atsiradi-
mą, parengiamuosius darbus bei patį filmavimą. 

Rugp. 3 d., pirmadienis, 8 val. v. – jaunųjų pianistų Kristupo Staknio ir Dariaus Shuberto
fortepijono rečitalis. 

Rugp. 4 d., antradienis, 8 val. v. –  mariologės dr. Aurelie Hagstrom, Providence kolegi-
jos (RI) teologijos fakulteto profesorės pokalbis „Marijos žemė – Lietuva ir visas pasaulis”.

Rugp. 5 d., trečiadienis, 8 val. v. – Berklee muzikos kolegijos trio – Simonos Minss, Dor-
sey Minns ir Caleb Hensinger džiazo muzikos koncertas.

Rugp. 6 d., ketvirtadienis, 8 val. v. – susitikimas su doc. dr. Vaidotu Vaičaičiu, Vilniaus uni-
versiteto Teisės fakulteto dėstytoju ir Ateitininkų federacijos pirmininku. 

Rugp. 7 d., penktadienis, 8 val. v. – solistų Danutės Mileikienės ir
Antano Meilaus koncertas – poilsio ir studijų savaitės Ken-
nebunkporte uždarymas.

Popietėmis – lietuvių kūrybos filmai, pokalbiai apie JAV
lietuviško jaunimo savanorystę Lietuvoje, sveikatingumą,
Kennebunkporto vietovės istoriją. 

Savaitės dalyvių Mišios sekmadienį, 12 val. p. p.; šiokiadieniais 8 val. r.
su muzikos palyda; savaitės kapelionas kun. Andrius Dobrovolskas, OFM. 

Laisvalaikis sodyboje, baseine, pamaryje, ekskursijose – Atlanto gyvūnų (ir turistų) ste-
bėjimas, Portlando meno muziejus, miestelio galerijos. 

Vasarvietės valgykloje ilgametės lietuvės šeimininkės paruošti pusryčiai ir vakarienės. 

Savaitės programos reikalais kreiptis į Moniką Sabalienę
Vygantaite.sabaliene@gmail.com arba Eli gi jų Sužiedėlį: suziedelis@aol.com. Užsisaky-
ti kambarius vasarvietėje adresu: info@franciscanguesthouse.com arba skambinant tel.
207-967-4865.

Sendraugių ateitininkų suvažiavimas
Šeštadienį,  rugpjūčio 1 d., 2 val. p. p. ALRKF stovyklavietėje Dainavoje vyks Š.

Amerikos ateitininkų suvažiavimas. Visi sendraugiai ateitininkai kviečiami dalyvau-
ti. Norintys kandidatuoti į Sendraugių Centro valdybą prašomi susisiekti su Lina
Žliobiene: lzlioba@aol.com. Dainavos adresas: 15100 W Austin Rd, Manchester, MI.

Pranešimas apie naujus ateitininkų įstatus
Birželio 6 d. Ateitininkų namuose Lemonte vyko visų Š. Amerikos ateitininkų metinis narių susirin-
kimas (per internetinį ryšį dalyvaujant ateitininkams iš kitų vietovių). Susirinkimo metu buvo dis-
kutuojami atnaujinti Š. Amerikos ateitininkų įstatai. Prašome visų su jais susipažinti tinklalapyje
ateitis.org. Komentarus galite siųsti: LCFAtaryba@gmail.com. 2015 m. lapkričio mėn. vyks ypa-
tingas susirinkimas įstatams aptarti. Plačiau apie metinį susirinkimą skaitykite kitą savaitę sky-
riuje ,,Iš ateitininkų gyvenimo”.

Š. Amerikos ateitininkų tarybos pirmininkas dr. Tomas Girnius veda moksleivio ateitininko įžodį per Čikagos ateitininkų šeimos šventę, birželio 7 d. Pasaulio lietuvių centre,
Lemonte. Įžodininkai iš k.: Jokūbas Baranauskas, Daiva Daulytė, Arijus Kavaliauskas, Laura Kiliūtė, Vitas Polikaitis, Marisa Sadauskaitė, Gustė Savukynaitė, Vytas Stankus. Prie
vėliavos stovi Marius Mereckis. Jono Kuprio nuotr.

Atostogaukite su ateitininkais
Ne tik marių dovanos jus vilios, bet ir koncertai, filmai,
paskaitos bei malonus bendravimas su idėjos draugais.
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Birželio 7-ąją krikščioniškasis pasaulis minėjo Tėvo dieną, kuri šiemet
sutapo su kita svarbia tikinčiųjų švente – Devintinėmis. Papilės šv. Juo-
zapo bažnyčioje šv. Aloyzo kuopos ateitininkai kasmet mini ne tik Mo-

tinos, bet ir Tėvo dieną, sveikindami visus parapijos tėvus, padovanodami
jiems savo rankomis  padarytą saldų „gėlės žiedą”,  atvirutę bei pačių atlie-
kamą šventinę muzikinę programą. Šiais metais kuopos mergaitės Papilės
tėvus su ryškiaspalviais žiedais ir gražiais žodžiais ant iškarpytų angelo spar-
nų pasitiko šventoriuje dar prieš šv. Mišių pradžią. Malonu buvo matyti šv.
Juozapo bažnyčioje Papilės bendruomenės tėvus, suklupusius prieš altorių
su šventiniu gėlės žiedu rankose. Po šv. Mišių adoracijoje dalyvavusios atei-
tininkės ir visi tikintieji ėjo iškilmingoje Devintinių procesijoje. 

Papilės šv. Aloyzo ateitininkų  kuopos ateitininkės pasiruošusios sveikinti į bažnyčią
atei nančius tėvus. iš kairės: ugnė Norkutė, Deimantė Damonskytė, ugnė Statkutė,
Akvilė Pundziūtė ir Gabija Kupstytė.

Sveikiname idėjos draugą 

LUKĄ LANIAUSKĄ, SJ
šiandieną priėmus kunigo šventinimus. 

Šventosios Dvasios globoje 
linkime jam dvasinės stiprybės ir ugnies 

nešant Gerąją Naujieną į jos išsiilgusį pasaulį.

Šiaurės Amerikos ateitininkai

Papilės ateitininkai sveikino Tėvus
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LAURYNAS R. MISEVIČIUS 

Nors šiemet Portlando ,,Trail
Blazers” krepšinio komandos
gerbėjų viltys neišsipildė, vie-

toj jų numylėtinių NBA finalinėse dvi-
kovose prieš L. James kariauną išsi-
rikiavę pirmąsyk į šio stipriausiu pa-
saulyje laikomo profesionalų čempio-
nato kovą dėl aukso papuolę Golden
State ,,Warriors” vyrai ir gerbėjai tu-
rėjo unikalią progą išvysti neseniai su-
kurtą dokumentinę juostą apie vieną
pajėgiausių ,,Blazers” ,,centrų”, Lie-
tuvos krepšinio legendą Arvydą Sa-
bonį. Į Rimvydo Čekavičiaus filmo
peržiūrą susirinkusius tautiečius nu-
stebino Sabonio  ,,Blazers” laikų marš-
kinėliais apsivilkę amerikiečiai – pa-
sirodo, Nemuno krašto krepšinio Ąžuo-
lą Portlandas puikiai prisimena ir da-
bar, nors krepšininkas Oregone nebe-
gyvena nuo 2003 m. Tuo tarpu vos
prieš mėnesį į šį pasaulį atėjęs Sabonis
Rokas Misevičius turbūt tik po kelerių
metų sužinos, kad dar lopšyje stebėjo
istorinę dokumentiką apie Lietuvos
krepšinio milžiną – kol kas  jam labiau
prie širdelės lopšinės ir rami klasiki-

nė muzika... Ne kiekvienam jo ben-
draamžiui nusišypso laimė užmigti
besiklausant dieviškos žinomiausios
Lietuvos operos solistės Juditos Lei-
taitės atliekamos B. Dvariono ,,Žvaigž-
dutės”… Motinos dienos proga Port-
lando apylinkių visuomenei J. Leitai-
tė kartu su pianiste Rūta Mikelaitye-
Kašubiene dovanojo nuostabų kon-
certą. Indrės Tijūnėlienės vadovauja-
mo Lietuvos vaikų globos būrelio ,,Sau-
lutė” kvietimu menininkės lankėsi ir
Čikagoje bei Los Angeles, o jų koncer-
tais Oregone bei kaimyniniame Seatt-
le pasirūpino JAV Lietuvių Bendruo-
menės apylinkės. Kelis dešimtmečius
prieš Ingridą Misevičienę Portlando LB
vadovavęs Vilius Žalpys neatsimena,
kad būtų pavykę surengti lietuvių ka-
merinės muzikos žvaigždžių pasiro-
dymą saviškiams. Šių metų gegužės 15-
ąją ilgam prisimins ir vietinės ,,Atža-
lyno” lituanistinės mokyklėlės auklė-
tiniai – garsiausias Nemuno šalies
mecosopranas specialioje programoje
vaikams ne tik pasakojo  apie savo at-
liekamus kūrinius, bet ir aiškino, kaip
skirtingas gaidas galima išgauti lavi-
nant ir ,,apmokant” savo balsą. Visam

REGINA GASPARONIENĖ

Seniai mūsų parapija nematė tiek
daug garbingų žmonių, kaip tą
paskutinį gegužės sekmadienį.

Susitikimą su svečiais organizavo Lie-
tuvių Bendruomenės Los Angeles sky-
rius. LB Vakarų apygardos pirmininkė
Violeta Gedgaudienė sakė pasigedusi
pagrindinių visuomenės veikėjų: LR
garbės konsulė Daiva Čekanauskaitė-
Navarrette dalyvavo garbės   konsulų
suvažiavime Vilniuje, o PLB  pirmi-
ninkė Marija Danguolė Navickienė –
taip pat Lietuvoje. Pakviestas į pagal-
bą Jurgis Joga pristatė garbingus Lie-
tuvos Respublikos tarnautojus: LR už-
sienio reikalų ministrą Liną Linkevi-
čių, LR ambasadorių JAV ir Meksikai
Žygimantą Pavilionį bei naująjį Los An-
geles konsulą Darių Gaidį. Violeta Ged-
gaudienė perskaitė ir svečiams įteikė
gražiai išrašytus LA Supervisor Mi-
chael Antonovich įstaigos garbės svei-
kinimus. Buvo pristatyti kiti žinomi
vietinių organizacijų veikėjai: BAFL vi-
cepirmininkas Valdis Pavlovskis,
ALT’o vadovai  Albinas Markevičius ir
Algimantas Žemaitaitis,   jaunimo
„Spindulio” ansamblio vadovė Dan-
guolė Razutytė-Varnienė, parapijos sie-
la Marytė Šepikaitė ir kt. D. Varnienė
svečiams įteikė knygą apie LB jaunimo
ansamblį „Spindulys” ir jo įkūrėją
Oną Razutienę.

Kreipdamasi į garbingus svečius V.
Gedgaudienė kalbėjo: „Los Angeles
yra ne tik laukiniai vakarai; čia bujo-
ja lietuviška dvasia ir kultūra, čia vei-
kia dešimtys lietuviškų organizacijų,
kurios stipriai remia ir rūpinasi Lie-
tuvos žmonėmis. Mes nepagailėsime
naujajam konsului saulės, bet pridėsi-
me ir žemės drebėjimų. Šios dienos sve-
čiai gerai pažįstami: LR ambasado-
rius Žygimantas Pavilionis pas mus
lankėsi penkis kartus, o LR užsienio
ministrą L. Linkevičių stebime pa-
saulio žiniasklaidoje kaip aktyvų ES ir
Lietuvos reikalų gynėją. Žinome, kad

vakarų krantas 

Los Angeles pristatytas Lietuvos konsulatas

iš k.: konsulas D. Gaidys, ministras L. Linkevičius, ambasadorius Ž. Pavilionis
Inos Petokienės nuotr.

ambasadorius Ž. Pavilionis baigs savo
kadenciją š. m. liepą, tad linkime jam
geriausios sekmės visuose darbuose.”

Prie mikrofono pakviestas mi-
nistras Linas  Linkevičius pasakė:
„Jau esame laisvi 25-erius metus, esa-
me ne vieni, ko neturėjo 1940-aisiais
mūsų tėvų karta. ...Prie naujojo kon-
sulato daug yra prisidėjusi Čeka-
nauskų šeima. ...Mūsų Tėvynėje yra
trys milijonai žmonių, vienas milijo-
nas išsibarstęs po pasaulį. Visi esate
mylimi, Tėvynė – visų mūsų, dirbkime
jai. Kiek bebūtų tautiečių Californijoje,
visi vystykime verslą, mokslą, ryšius
ir  kultūrą Lietuvai.”

Ambasadorius Žygimantas Pavi-
lionis  savo kalboje pažymėjo, kad Los
Angeles yra jo mylimas miestas, jis lie-
tuvių visuomenę aplankė jau penkis
kartus. Įkurti čia konsulatą yra bu-
vusio ambasadoriaus Vygaudo Ušacko
idėja, nes ,,čia kuriama pasaulio atei-
tis”. ,,Kai būsite Lietuvoje, prašom
už sukti pas mane, aš jau turiu barbe-
que krosnį”, –  pabaigoje kvietė amba -
sadorius Ž. Pavilionis, palydėtas sma-
gių energingų plojimų.

Vedėjas Jurgis Joga pakvietė mi-
nistrą Liną Linkevičių pristatyti nau-
jąjį generalinį konsulą Darių Gaidį.
Ministro žodžiais, Darius Gaidys turi
didelę patirtį. Ministras palinkėjo jam
didelės sėkmės šiame iššūkių krašte,
kur sukurti didžiausi pasaulio pasie -
kimai. Savo neilgoje kalboje naujasis
generalinis konsulas Los Angeles Da-
rius Gaidys pasakė: „Aš žinau, kad
jūsų pirmasis klausimas bus apie gar-
bės konsulę Daivą Navarrette, pasa-
kysiu tiesiai – ji liks tose pačiose pa-
reigose Santa Barbara apskričiai.
Mūsų konsulatas įsikurs 11766 Wils-
hire Blvd., West LA, reikia suremon-
tuoti ir įdiegti saugos sistemą, – tokie
yra pasaulio konsulatų saugumo rei-
kalavimai. Po kokių dešimties savaičių
jau galėsime dirbti. Laikinai esame įsi-
kūrę ,,Roque and Mark” kompanijos
patalpose, Santa Monikoje. Padėsime
nelaimės, mirties atvejais tvarkyti do-
kumentus. Išduoti pasų kol kas dar ne-
galime, nes reikia imti pirštų atspau-
dus; vaikų iki 12-kos metų pirštų at-
spaudų nereikia, tad jų dokumentus
galime tvarkyti. Konsu las taip pat pri-

statė kitus konsulato darbuotojus –
konsulą Gediminą Sereiką ir admi-
nistracijos ir finansų vadovę Faridą
Ivinskienę.

Vienas  pirmųjų klausimų iš salės
buvo – kaip galima padėti ukrainie-
čiams? Ministras Linas Linkevičius
paaiškino, kad sankcijos grobikei Ru-
sijai veikia, bet ne tokiu laipsniu, kokiu
norėtųsi, nes ES šalys nėra vieningos.
Lietuva daro ką gali:  Prezidentė vi-
suose susitikimuose deklaruoja Lie-
tuvos poziciją; veikiame per tarptauti-
nes organizacijas, mums pasisekė
įtraukti Ukrainos klausimą į ES penkių
narių posė džius; Lietuva gydo sužeis-
tus karius, siunčia labdarą. Ministras
ragino kalbėti su amerikiečiais, po
MH17 lėktuvo numušimo daugeliui at-
sivėrė akys. Ukrainai reikia padėti
gintis. 

Paklaustas apie jungtinį Lenki jos,
Lietuvos ir Ukrainos batalioną mi-
nistras paaiškino, kad tai yra moko-
masis junginys. Paklaustas, ar yra ga-
limybė įtraukti Baltarusiją, priminė,
kad Baltarusija nepalaikė 2008-ųjų
metų Rusijos karo prieš Gruziją, bet da-
bar neprisijungė prie ekonominio Ru-
sijos boikoto, nors nepripažįsta Krymo
aneksijos.

Ambasadorius Ž. Pavilionis pasiūlė
pasinaudoti amerikietiškuoju meto-
du: prieš rinkimus organizuoti eitynes
į gatves, susijungti su ukrainiečiais,
kalbėti su amerikiečiais, parodyti savo
jėgą.

Susitikimo pabaigoje Violeta Ged-
gaudienė įteikė svečiams po knygą:
apie ramias Los Angeles vie tas – nau-
jajam konsului D. Gaidžiui – kad po
sunkaus darbo žinotų, kur galima ras-
ti ramybę net Los Angeles; knygą apie
Los Angeles vynus – ambasadoriui Ž.
Pavilioniui, o Los Angeles miesto įžy-
mybių nuotraukų knygą – ministrui L.
Linkevičiui.

Paskelbus, kad klebonas kun. To-
mas Karanauskas švenčia 16-uosius
kunigystės metus, jam buvo sugiedota
,,Ilgiausių metų”.

Iš pokalbio su politikais išėjome su-
stiprinti minties, kad turime daryti
ta, ką galime. 

Kuo gyvena Portlandas gyvenimui prisimini-
mas liks ir septyne-
rių Gretai Babarskai-
tei – Judita su Rūta
mažąją Amerikos lie-
tuvaitę ,,išprovokavo”
pirmajam koncertui
gausių žiūrovų aki-
vaizdoje. Garbingo-
mis viešniomis džiau-
gėsi ir jas nuoširdžiai
priėmę verslininkai
Diana bei David Ema-
mi – iki šiol jų na-
muose esančiu  forte-
pijonu skambino tik
abiejų sūnūs Alan ir
Austin, tačiau koncer-
tinei salei prilygstan-
tis prieškambaris pa-
sirodo galintis pasigirti puikia akus-
tika. 

Dar iki šiol ausyse skamba šiemet
vasarį oficialų 30-tį scenoje atšventu-
sios J. Leitaitės ,,Ave Maria”, o ne už
kalnų ir vasaros atostogos – jos mūsų
tautai Lietuvoje ir už Atlanto papras-
tai sutampa su visur švenčiamomis Jo-
ninėmis. Taigi ir Portlande visus kvie-
čiame trumpiausią metų naktį pasi-
tikti kartu, ir ne šiaip sau saviškių bū-
ryje, bet ypatingai gražioje vietoje Kel-

ley Point parke su nepakartojamais at-
likėjais iš mūsų Tėvynės – ,,lakštin-
gala” Rasa Serra bei liaudies instru-
mentų virtuozu Sauliumi Petreikiu. Jų
kelionę į JAV šiemet yra organizuoja-
ma JAV LB Kultūros tarybos ir skirta
Lietuvos regionų etnografiniams me-
tams pažymėti. Rasos ir Sauliaus kon-
certas Kelley Point vyks birželio 27 d.,
šeštadienį,  4 val. p. p. Daugiau infor-
macijos apie Portlande organizuojamą
lietuvišką veiklą rasite tinklalapyje
www.portlandlithuanians.com

Pirmąkart Oregono valstijoje koncertavusi Judita Leitaitė už-
būrė visų kartų Portlando lietuvių širdis.

Dariaus Kuzmicko nuotr.
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Parengė Dainius ruževičius

sPortas

,,Lituanicos” pergalės
ŠALFASS žaidynių krepšinio varžybose karaliavo Čikagos ,,Lituanica” klubo ko-
mandos, kurios laimėjo vyrų ,,A” ir ,,B” grupių varžybas.

Pagrindinėse ,,A” grupės varžybose ,,Lituanicos” komanda lemiamose rung-
tynėse finale rezultatu 81:74 palaužė šių metų Čikagos lietuvių krepšinio
lygos (ČLKL) čempionus ,,Juodkrantės” krepšininkus (treneris – Aurimas

Matulevičius). ,,B” grupės varžybose taip pat stipriausia buvo antroji ,,Litua-
nicos” komanda, kuri įveikė Hamiltono ,,Kovą”, o vyrų ,,C” komandų grupės
nugalėtojais tapo svečiai iš tolimosios Australijos – ,,Vyčio” krepšininkai.

Jaunių krepšinio komandų  varžybose aukso medalius iškovojo ŠALFASS
žaidynių šeimininkų – Clevelando ,,Žaibo” jaunieji krepšininkai, kurie finale
47:44 palaužė Stepo Žilio treniruojamus Čikagos ,,Lituanicos” komandą.

Clevelando  ,,Žaibo” sportininkus sėkmė lydėjo ir ŠALFASS smėlio tinkli-
nio varžybose. Čia čempionais tapo Rytas Petraitis, Julie Murray, Gintas Gar-
šys ir Aleksa Šušinskaitė.

Prie šachmatų lentų vėl nenugalimas buvo Visvydas Matulis iš Washing-
tono, aplenkęs Clevelando sportininkus – Vytautą Nasvytį (2 vieta) bei Žaną Valį
(3 vieta). 

Čikagos ,,Lituanicos” krepšininkai devintą kartą tapo stipriausia Š. Amerikos lietuvių ko-
manda                                                                                            ŠALFASS žaidynių rengėjų nuotraukos

,,B” grupės varžybose karaliavo antroji ,,Lituanicos” komanda

Vyrų krepšinio ,,C” komandų grupės nugalėtojais tapo pirmąkart ŠALFASS žaidynėse da-
lyvavę svečiai iš tolimosios Australijos – ,,Vyčio” komandos krepšininkai, kurie įsiamži-
no su savo varžovais iš ,,Žaibo” klubo

ŠALFASS smėlio  tinklinio varžybų čempionė – Clevelando ,,Žaibo” komanda

Jaunių krepšinio komandų  varžybose auksas atiteko  ŠALFASS žaidynių šeimininkams
– Clevelando ,,Žaibo” jauniesiems krepšininkams

Prie šachmatų lentos nenugalimas buvo Visvydas Ma-
tulis iš Washingtono (viduryje), aplenkęs  Vytautą
Nasvytį bei Žaną Valį iš Clevelando

Krepšinį žaidė ir lietuvių kilmės
amerikietiško futbolo žvaigždė,
,,Super Bowl” čempionas Joe Ju-
revičius

ŠALFASS žaidynes Clevelande sukrėtė tragedija

Birželio 5–7 dienomis Clevelande
(Ohio) vyko 65-osios Šiaurės
Amerikos lietuvių fizinio auk-

lėjimo sporto sąjungos (ŠALFASS) žai-
dynės. Jose dėl apdovanojimų keturių
sporto šakų varžybose varžėsi lietuviai
sportininkai iš įvairių JAV kampelių,
Kanados, o taip pat ir iš tolimosios
Australijos. Šias jubiliejines ŠALFASS
žaidynes lydėjo ne tik dalyvių gausa ir
nuožmios kovos sporto aikštelėse. Bir-
želio 6 d. žaidynes paženklino ir itin ne-
malonus atsitikimas  pasibaigęs spor-
tininko mirtimi: žaidžiant stalo tenisą,
ištikus širdies smūgiui, staiga mirė 63
metų amžiaus iškilus Clevelando lie-
tuvis, ŠALFASS ir Clevelando Lietuvių
Bendruomenės narys, JAV kariuome-
nės atsargos pulkininkas Edmundas Rimas Čapas.

Dėl šio tragiško įvykio, sportininkams tarpusavyje sužaidus tik varžybas
pogrupiuose, stalo teniso varžybos buvo sustabdytos. Netikėtai mirusį spor-
tininką ŠALFASS žaidynių dalyviai pagerbė tylos minute, stalo teniso tur-
nyro aukso medalį, po mirties, vienbalsiai nutarta paskirti E. R. Čapui.

Kitus ŠALFASS žaidynių nugalėtojus stalo tenisininkai išsiaiškins kitą
savaitę – birželio 20 d. Čikagoje, PLC salėje Lemonte, kartu su šiomis var-
žybomis vyks ir tradicinis stalo teniso taurės (STT) turnyras.

Edmundas Čapas baigė filosofijos ir psichologijos studijas ir įgijo abie-
jų sričių bakalauro laipsnius, vėliau – filosofijos magistro laipsnį. 26 me-
tus  tarnavo JAV kariuomenėje. Tapęs atsargos pulkininku dirbo Lietuvos
krašto apsaugos ministro patarėju logistikos klausimais. Nemažai metų su
žmona Olga ir dviem dukrelėm gyveno Šiauliuose, pastaraisiais metais šei-
ma buvo sugrįžusi į Clevelandą.
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Popiežius nepasmerkė agresijos Ukrainoje

Įvertino Lietuvos ekonomiką

Parengė Vitalius Zaikauskas

LietUva ir PasaULis

Vilnius (Faktai.lt) –Vilniaus apy-
gardos teisme šnipinėjimu Baltarusi-
jai kaltinamo buvusio kariuomenės
paramediko Andrejaus Ošurkovo by-
loje baigta apklausti liudytojus ir pa-
garsinta bylos medžiaga.

Kaltinamasis A. Ošurkovas, kuris
tarnavo Lietuvos Didžiojo kunigaikš-
čio Algirdo mechanizuotame pėsti-
ninkų batalione, buvo sulaikytas per-
nai sausį.

Valstybės saugumo departamen-
tas (VSD) pernai gruodį pranešė nu-
statęs, kad A. Ošurkovą Baltarusijos
gynybos ministerijos Generalinio šta-
bo Vyriausios žvalgybos valdyba
(GRU) užverbavo Baltarusijoje ir tiks-
lingai infiltravo į Lietuvos kariuome-
nę atlikti specialioms užduotims.

Įtariama, kad duomenys Baltaru-
sijai buvo perduodami penkerius me-
tus, už perduotą informaciją kaltina-
masis gaudavo pinigų.

Balandį vykusiame posėdyje A.

Ošurkovas pripažino savo kaltę. Kitas
Baltarusijos užverbuotas agentas, bu-
vęs valstybinės įmonės „Oro naviga-
cija” darbuotojas Romualdas Lipskis
kaltu neprisipažįsta.

Kitas posėdis suplanuotas rugsė-
jo 3 dieną.

Tarp ES ir Graikijos įtampa auga
Briuselis (ELTA) – Europos Są-

junga (ES) griežtai atmetė naująjį
Graikijos reformų planą, tuo sustip-
rindama abejones, ar įvyks planuotas
susitikimas tarp Graikijos ministro
pirmininko Alexis Tsipras ir Vokieti-
jos bei Prancūzijos vadovų, ieškančių
būdų, kaip užbaigti susiklosčiusią kri-
zę. 

Briuseliui prireikė vos dienos,
kad atmestų Graikijos antradienį kre-
ditoriams pateiktus pasiūlymus. Tarp-
tautiniai kreditoriai, ES ir Tarptauti-
nis valiutos fondas (TVF), reikalauja
griežtų reformų mainais į likusią pa-
ramos paketo Graikijai dalį.

ES reikalavo didesnių biudžeto
pertekliaus rodiklių nei tie, kuriuos pa-
siūlė Graikijos vyriausybė, – pastara-
sis klausimas, kaip ir graikų pensijų
sistemos reformos, yra vieni sun-
kiausiai sprendžiamų klausimų šiose
derybose. 

Tuo tarpu ES pirmininkas Do-
nald Tusk perspėjo Graikiją liautis „lo-
šus”, pagaliau susitarti su savo sko-
lintojais ir rasti išeitį iš penkis mėne-
sius užsitęsusios aklavietės.

„Nebėra laiko lošimui. Bijau, kad
artimiausiomis dienomis kas nors tik-
rai pasakys, kad žaidimas baigtas”, –
sakė D. Tusk. 

Rusija nebėra strateginė partnerė
Briuselis (BNS) – Europos Parla-

mentas (EP) patvirtino Gabrieliaus
Landsbergio parengtą rezoliuciją dėl
ES ir Rusijos santykių. Pažeidusi Gru-
zijos teritorinį vientisumą, aneksa-
vusi Krymą ir dalyvaudama ginkluo-
tame konflikte su Ukraina, ji tyčia
nesilaiko demokratinių principų, pa-
grindinių vertybių ir tarptautinės tei-
sės, pažymi EP nariai. 

„Šiuo metu Rusija dėl savo veiks-
mų Kryme ir Rytų Ukrainoje nebega-
li būti laikoma strategine partnere”, –
pažymima rezoliucijoje. Europarla-
mentarai labai susirūpinę dėl to, kad
Rusija atvirai meta iššūkį tarptautinei
demokratinei bendruomenei ir įsta-
tymais pagrįstai tvarkai, ypač siek-
dama jėga perbraižyti Europos šalių
sienas. ES ir Rusijos bendradarbiavi-

mas galėtų būti atnaujintas tik tuomet,
jei Rusija gerbs Ukrainos (su Krymu)
suverenitetą ir teritorinį vientisumą,
visapusiškai įgyvendins Minsko susi-
tarimus ir nutrauks destabilizuojančią
karinę veiklą prie ES valstybių sienų.

Parlamentas ragina Europos Ko-
misiją nedelsiant numatyti finansavi-
mą projektams, kuriais siekiama at-
sverti Rusijos propagandą ir dezin-
formaciją, kurti rusakalbiams skirtos
žiniasklaidos alternatyvas ir išardyti
propagandos tinklą ES ir Rytų part ne-
rystės šalyse. EP labai susirūpinęs
dėl pastarojo meto Rusijos valstybės
kontroliuojamos žiniasklaidos polinkio
perrašyti ir iš naujo interpretuoti  XX
amžiaus istorinius įvykius, pvz., Mo-
lotovo‒Ribbentropo pakto ir jo slaptų-
jų protokolų pasirašymą.

Vilnius (ELTA) – Vyriausybės
kancleris Alminas Mačiulis birželio 11
dieną priėmė Lietuvoje viešintį JAV fon-
do „The Heritage Foundation”  vicep-
rezidentą Jack Spencer ir jo kolegas. Ši
įtakinga organizacija kasmet sudaro vi-
same pasaulyje pripažintą valstybių
Ekonominės laisvės indeksą. 

Susitikimo metu Vyriausybės kanc-
leris svečiams pristatė šalies investici-
nę aplinką, pabrėždamas, jog Vyriau-
sybė skiria didelį dėmesį bendradar-
biavimui su Lietuvos verslininkais ir
užsienio investuotojais. A. Mačiulio
teigimu, tokioms mažoms šalims kaip
Lietuva ypač svarbios koordinuotos
verslo ir valstybės pastangos vystant
konkurencingą šalies ekonomiką bei
plečiant ekonominius interesus užsie-
nyje.

Kanceliarijos vadovo teigimu, dėl
Rusijos embargo Lietuva patyrė bene di-
džiausius nuostolius ES, tačiau šalies
įmonės sugebėjo rasti naujas rinkas to-
kiose šalyse kaip Japonija, Kinija, JAV,
Kanada, Brazilija, Arabų pusiasalis ir
Afrika.

„The Heritage Foundatio”  atstovai
teigiamai įvertino Lietuvos žingsnius
vykdant ekonominę laisvę skatinan-
čią politiką, susitikimo dalyviai pasi-
keitė nuomonėmis ekonomikos ir geo-
politikos raidos klausimais. 

Pagal JAV fondo „The Heritage
Foundation” kartu su dienraščiu „The
Wall Street Journal” ekonominės lais-
vės vertinimą pasaulyje Lietuva per me-
tus šoktelėjo iš 21-os vietos į 15-ą. Ver-
tinant Europos kontekste, Lietuva už-
ima 6-ą vietą iš 43 šalių. 

Vatikanas (BNS) – Popiežius
Pranciškus birželio 10 dieną paragino
Rusijos prezidentą Vladimirą Putiną
ir kitas konflikto Ukrainoje šalis dėti
„nuoširdžias pastangas”, kad būtų pa-
siekta taika.

Šį raginimą pontifikas išsakė per
privatų susitikimą su Rusijos vadovu
Vatikane.

Anksčiau JAV ambasadorius prie
Šventojo Sosto Kenneth Hackett sakė,
kad jo šalis norėtų, jog Vatikanas iš-
reikštų didesnį susirūpinimą tuo, kas
vyksta Ukrainoje.

Pontifikas išreiškė apgailestavimą
dėl žmonių aukų Ukrainoje ir ragino
visas konflikto šalis gerbti trapias pa-
liaubas, tačiau viešai nekaltino Rusi-

jos dėl jos vaidmens šioje krizėje. 
Per kelias minutes, kai pontifi-

kas pasitiko V. Putiną, taip pat po jų-
dviejų pokalbio, kuris vyko už uždarų
durų, nebuvo nė žodžiu užsiminta apie
tai, kas kaltas dėl įvykių Ukrainoje,
nors ten tebesitęsiantys kovos veiks-
mai buvo svarbiausia V. Putino ir
Pranciškaus diskusijos tema.

V. Putinas į šį susitikimą vėlavo 1
val. 20 min. Nepaisant šio retai pasi-
taikančio protokolo pažeidimo per
garsių asmenų audiencijas pas popie-
žių, Pranciškus draugiškai pasveikino
jį vokiečių kalba, kurią moka Rusijos
vadovas, dirbęs KGB agentu Rytų Vo-
kietijos Dresdeno mieste. Atsakyda-
mas V. Putinas be žodžių linktelėjo.

Baigiama šnipinėjimu kaltinamo kariškio byla

Vilnius (Faktai.lt) – Atlikus tyri-
mą dėl įsilaužimo į Lietuvos kariuo-
menės jungtinio štabo svetainę bus
išaiškintos saugumo spragos ir imta-
si priemonių, kad tokie atvejai ateity-
je nepasikartotų.

Įsilaužėlių paskelbtą tekstą Kraš-
to apsaugos ministras Juozas Olekas
vadina provokacija, kuria bandoma
diskredituoti Lietuvą ir NATO.

„Vertinu kaip galimą įsilaužimą,
dabar atliekame tyrimą ir pasižiūrė-
sime, kokių priemonių reikia imtis,
kad ateityje taip negalėtų būti. Turinys
yra provokacinis, iššaukiantis, ban-
dantis apdergti Lietuvą ir NATO”, –

sakė ministras.
Tačiau jis nesiėmė vertinti, ar

provokacija esanti Rusijos informaci-
nio karo dalis.

Jis pripažino, kad provokacija yra
„nedraugiškų” žmonių ar institucijų
iniciatyva, siekiant dezinformuoti vi-
suomenę apie NATO pratybų tikslus ir
diskredituoti Aljansą bei mūsų šalį.

Lietuvos kariuomenės jungtinio
štabo svetainėje, į kurią buvo įsilauž-
ta birželio 10 dieną netaisyklinga lie-
tuvių kalba paskelbta melaginga in-
formacija apie pratybas „Kardo kirtis”,
esą jų tikslas yra pasirengti Rusijos Ka-
raliaučiaus srities aneksijai.

Lietuva atsiims Karaliaučiaus sritį?  

Vilnius (ELTA) – Seimas, priėmęs
Statuto pataisas, reglamentavo Seimo
nario parašo atšaukimo tvarką. Pagal
priimtus pakeitimus Seimo narys galės
raštu atšaukti savo parašą dėl įstatymo
projekto. Seimo nario raštas dėl para-
šo atšaukimo turės būti pateikiamas
Seimo posėdžių sekretoriatui.

Jeigu Seimo nario parašas bus at-
šaukiamas likus mažiau negu 24 va-
landoms iki savaitės Seimo posėdžių
darbotvarkėje numatyto įstatymo pro-
jekto pateikimo Seimo posėdyje laiko,

jis neskaičiuojamas, tačiau įstatymo
projekto ar su jo svarstymu susijusios
iniciatyvos teisė bus laikoma įgyven-
dinta.

Šios nuostatos galios, kai Seimo na-
riai parašus rinks dėl projekto sudarant
laikinąją kontrolės arba tyrimo komi-
siją, privalomai įtraukiant klausimus
į darbotvarkę ir teikiant įstatymo pa-
pildymo ar pakeitimo įstatymo pro-
jektą anksčiau nei 6 mėnesiai nuo įsta-
tymo priėmimo.

Kaip Seimo narys atšauks savo parašą

Andrejus Ošurkovas. K. Čachovskio nuotr.

Popiežius susitiko su V. Putinu. AFP nuotr. 

Skaitykite ,,Draugą” greičiau!
www.draugas.org
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Buvo graži praėjusio rugp-
jūčio diena „Dainavos”
stovykloje, Michigane.

Sugužėjo chorvedžiai pa-
bendrauti, padainuoti, susi-
pažinti vienas su kitu ir su bū-
simosios Dainų šventės re-
pertuaru. Ir tada iš Vyto pir-
mąkart išgirdome, koks bus
tas taip laukiamas renginys
2015-aisiais. Jis pasidalino savo
vizija. Atskleidė vieną kitą pa-
slaptį. Ne visas. Sakė, visų iš-
duoti kol kas negalįs. Bet tą-
dien sužinojome, kokia šven-
tės simbolių – dviejų paukš-
čiukų – reikšmė. Iš nuostabos
aikčiojome. Jei nebūtų paaiš-
kinęs, jog tie spalvingi čiul-
buonėliai sutupdyti taip, kad
sudarytų X ir įvardintų dešim-
tąją dainų šventę, taip ir bū-
tumėme nesupratę. Ir kad tuo-
se paukščiukuose pasislėpu-
sios reikšmingos D bei Š raidės.
Ir dar krūvą kitų dalykų, apie
kuriuos išgirdę bandėme at-
spėti, kaip šio puikų humoro
jausmą turinčio žmogaus gal-
voje gimsta tokios idėjos...

– Kaip jus pristatyti skaitytojams, kurie dar jūsų ne-
pažįsta? Kur augote ir mokėtės? Kokia jūsų profesija?

– Gimiau ir augau Kanadoje, Toronte. Menų fa-
kulteto mokslus baigiau Toronto York universitete.
Daugeliui lietuvaičių gražius prisiminimus suke-
liančioje „Dainavos” stovyklavietėje Michigane su-
sipažinau su būsima žmona Asta, ten ir susituokė-
me, o Čikagoje apsigyvenau po vedybų. Dabar Či-
kagos universiteto (University of  Chicago) Skai-
čiavimo institute (Computation Institute) einu Var-
totojo patirties (User Experience) skyriaus vadybi-
ninko pareigas. Nežinau, kaip lietuviškai tiksliau pa-
aiškinti – tiesiog mūsų sukurtos sistemos moksli-
ninkams bei tyrinėtojams padeda perkelti jų tyrimų
surinktas didžiules duomenų bazes visame pasau-
lyje – iš laboratorijos į superkompiuterių patalpas
ir dalintis su kitais mokslininkais. 

– Esate toks visur suspėjantis: jus pa-
matysi ne viename lietuviškame renginyje
– ar kaip žiūrovą, ar kaip dalyvį bei prisi-
dėjusį prie jo organizavimo. Kas skatina im-
tis šios tikrai nemažai laiko reikalaujančios
veiklos? 

 – Pirmiausia turbūt tai, kad esu lie-
tuvis, ir lietuviška tapatybė man nėra
tik tuščias posakis. Baigus universite-
tą, pirmasis mano darbas buvo įteigti
Kanados valdžiai, kad pripažintų at-
kurtą Lietuvos nepriklausomybę, su-
daryti sąlygas, kad užsimegztų ryšiai
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Patarnaujam Čikagos ir apylinkių lietuviams daugiau kaip 100 metų.

Namams paskolos, apdraustos sąskaitos

vytAs ČuplinskAs:
,,Muzika –

universaliausia
bendravimo 

kalba” 

tarp šių dviejų šalių. 1989-aisiais prasidėjo mano ke-
lionės į Kanados sostinę Ottawą. Įsteigėme Kanados
Lietuvių Bendruomenės valdžios reikalų raštinę. Ten
jos vedėju likau dirbti ketverius metus, per visus svar-
biausius Pabaltijo įvykius. Kitaip sakant, tai, ką da-
bar darau lietuvybės labui, darau iš širdies. Tai ma-
nyje yra išauginta ir subrandinta jau prieš daugelį
metų. 

– Aš pati jus prisimenu iš bendrų projektų su Lietuvių
meno ansambliu „Dainava”, prasidėjusių jau prieš keletą
metų, – ir kaip reklaminių plakatų, koncerto programų di-
zainerį, ir kaip taisyklingos tarsenos, sodraus balso skaito-
vą, išraiškingą koncertų vedėją. Turite tokį balsą! Nedainuojate?

– Dainuoju maudydamasis! Jei rimtai, tai esu dai-
navęs mokyklų choruose, bet nemanau, kad mano bal-

so koks nors rimtas muzikos kolektyvas pasigestų.
Liksiu prie skaitymo.  

– Jūs – šiemetinės, dešimtosios, Šiaurės Amerikos lie-
tuvių Dainų šventės režisierius. Ar šiuo titulu buvote „ap-
dovanotas” ir 2006-aisiais Čikagoje vykusioje aštuntojoje
dainų šventėje? Kokia savo patirtimi dalijotės prieš devy-
nerius metus?

 – 2006 metais buvau daugiau atsakingas už šven-
tės grafikos, dizaino dalykus – sukūriau šventės lo-
gotipą, pasirūpinau marškinėlių dizainu, apipavi-
dalinau leidinio viršelį. Bet su režisavimu tuomet rei-
kalų neturėjau.  

– Atrodo, kad šių metų Dainų šventės rengėjai net ne-
svarstė, kas atliks visą jos režisūrinį darbą. Be to, dar rū-
pinsis ir pagrindinio šventės informacijos šaltinio – inter-
neto svetainės – reikalais. Ar reikėjo jus įkalbinėti prisijungti
prie renginio ruošos? 

 – Ne, tokio įkalbinėjimo net nebuvo. Nereikėjo.
Su Darium Polikaičiu esu pažįstamas ir kartu  ben-
dradarbiaujame jau dešimtmečius, ir kai prieš pus-
trečių metų pradėjome aptarinėti būsimą šventę, vi-
sas pareigų pasiskirstymas vyko natūraliai, savaime.
Viskuo, kas nesusiję su garso reikalais, sutikau rū-
pintis aš. Dabar matau – apsiėmiau per daug darbų,
bet kažkas turėjo daryti tai, prie ko nesutiko prisidėti
kiti kalbinti asmenys. Tačiau dabar jau nebėra kur
trauktis. Kai planai pradeda lipdytis, tada apima tik-
rai geras jausmas, kad ne be reikalo kartais ir iki iš-
naktų posėdžiauta. Nors dažniausiai tenka prie kom-
piuterio sėdėti, koduojant svetainės puslapius, ku-
riant grafinius ar redaguojant video kūrinius – kol
paukšteliai pradeda čiulbėti.   

 – Kas jūsų komandoje? Su kuo aptariate „minčių aud-
ras”? 

– Žinoma, daugiausia laiko praleidžiame su Da-
riumi. Prisideda Liudas Landsbergis, kuris labiau
gelbsti muzikiniuose dalykuose. Tačiau visi esame iš
tų, kurie žinome, ko norime, ką reikia atlikti. Tiesiog
aptariame – ir darome. Dirbame savanoriškai. Ne-
pamainomas yra „Grandies” šokių grupės mokyto-
jas Gintaras Grinkevičius, kurį vadinu „judesių mi-
nistru”. Neapsieitumėmė be Audrės Budrytės-Na-
kienės ir daugelio daugelio kitų pagalbos.

Vytas Čuplinskas Nerijos Čuplinskaitės nuotr.
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ŠVENTE
DAINŲ

LITHUANIAN
SONG
FESTIVAL2015CHICAGO

dainusvente.org
1400 choristų. Viena scena.
       liepos 5 d.  1 v.p.p.  UIC Pavilion

At

pū
skite į Čikagą š

ią vasarą!

B I L I E TA I  $ 5 0  &  $ 4 0  |  $ 2 0  J A U N I M U I  I K I  1 8 M .

Kanados
Lietuvių
Bendruomenė

JAV Lietuvių
Bendruomenė N U S I P I R K I T E  B I L I E T U S  Š I A N D I E N !

B I L I E T A I   °   I N F O R M A C I J A   °   K R A U T U V Ė L Ė

– Šių metų Dainų šventė gerokai skirsis nuo anksčiau
vykusių, ir pavadinimas „Padainuosim dainų dainelę” sle-
pia gilesnę mintį. Kas jame užkoduota? Kokia renginio vi-
zija bei tikslai? 

– Kaip minėjau, man bei kitiems šventės ren-
gėjams yra labai svarbi lietuvybė, ir pirmasis daly-
kas, kuris iškilo apibrėžiant jos viziją, aptarinėjant
tikslus, – parodyti, kad Lietuva yra svarbi pasaulio
dalelė. Kad tai šalis, kuri turi kuo didžiuotis, ir kad
tai reikia parodyti pasauliui. Dažnai patys lietuviai
turi tam tikrą nepilnavertiškumo jausmą. Man
svarbu, kad lietuviai galėtų didžiuotis savo prigim-
timi ir kad galėtų dalyvauti aukšto lygio renginyje,
kuris išaukština vieną esminę lietuvio prigimties da-
lelę – lietuvišką dainą.  Ir kad nelietuviai suprastų,
ypač mišriose šeimose,  kodėl lietuviams šitai yra
svarbu. O  juk muzika, daina – universalus reiškinys,
kuriuo to galima pasiekti. Mus, lietuvius, daina per
amžius lydėjo ir džiaugsme, ir skausme, suteikė jėgų
ir vilties – vien tai, kad Lietuvos dainų šventės vyks-
ta jau daugiau kaip 90 metų, daug pasako. Tikrai ne
visada reikia suprasti dainos žodžius, kad suvoktum,
kas norima pasakyti. 

Ko gero, svarbiausias faktas, pradinių mūsų ap-
tarinėjimų metu nulėmęs šito renginio viziją ir
dvasią, – 25-erių metų atkurtos Lietuvos nepriklau-
somybės sukaktis, ta lietuvių išgyventa „dainuojanti
revoliucija”, kuri buvo ir kuri viesiems laikams tapo
istorija. Ar kas nors galėtų man parodyti kitą šalį,
kurioje, tankams atvažiavus į sostinę ir kareiviams
pasipylus iš sunkvežimių, piliečiai ne smurtu atsa-
kė, o verčiau pradėjo dainuoti? Dainuoti! Tai nuo-
stabu! Net sakyčiau – stebuklinga. O tada apie šią pa-
grindinę temą pradėjo suktis ir kiti su ja susiję bū-
simos šventės vaizdo, įgarsinimo, kitokie techniniai
dalykai. Apmąstėme, kaip tą kelionę ir per lietuviš-
kos dainos, ir apskritai per Lietuvos istoriją perteikti
abiem kalbomis. Čia ir gimė idėja dar vienam šven-
tės „dalyviui”. Taip tiksliausiai jį įvardinčiau. Tu-
riu omenyje didžiulį ekraną, kuriame bus matoma
viskas, ko reikės žiūrovui, kad jis – ypač nekalban-
tis lietuviškai – suprastų, kas tą popietę koncerto sa-
lėje vyksta: subtitrai, padėsiantys išvengti kartoji-
mosi, kuomet paprastai dvikalbiuose renginiuose vie-

nos kalbos tekstas tuoj pat verčiamas į kitą; kūrinių
pristatymas; įvairiausiomis vaizdo priemonėmis
sukurta galimybė žiūrovui neskubant susikaupti bei
įsijausti į skambantį kūrinį, o ne atitolti nuo jo. Ar
tiesiog sąmoningai iš ekrano sklindanti tyla – tai siu-
žetą, vientisumo jausmą sukursiančios akimirkos,
kurios žiūrovams  padės patirti šventės dvasią.   

– Svarbiausias renginio kūrinys – specialiai šventei Kęs-
tučio Daugirdo bei Rugilės Kazlauskaitės parašyta kanta-
ta „Dainuojanti revoliucija”. Ji sukurta jums jau parinkus
istorinius momentus ir nutarus, ką konkrečiai šis kūrinys
privalėtų atspindėti. Kuris svarbiausias Lietuvos istorijos
faktas buvo ašis, apie kurią vystėsi kantatoje apdainuoja-
mi įvykiai? Ar renginio „siurprizų sąrašas” leistų jums nors
šiek tiek pasidalinti tuo, kaip klausytojams šis kūrinys bus
pristatytas?

– Pagrindinis faktas, nulėmęs tai, kas šiuo kū-
riniu turėjo būti perteikta, – tas, kad Ribbentropo-
Molotovo paktu Pabaltijo valstybės prie TSRS buvo
prijungtos prieš jų norą, ir Vakarai okupacijos nie-
kada nepripažino. Lietuvą visus tuos dešimtme-
čius morališkai palaikė išeiviai užsienyje. Tai man
davė idėją sustatyti tarsi rėmus penkiems Lietuvos
istorijos momentams, atvedusiems lietuvių tautą prie
taikaus, dainos palydėto išsivadavimo prieš 25 me-
tus. Būtent tie momentai nulėmė, kokia nuotaika,
jausmas, spalva atsispindės kiekvienoje iš penkių kū-
rinio dalių. Kęstutis ir Rugilė puikiai tą viziją įgy-
vendino, ir žiūrovas pamatys tikrai įspūdingą šios
kantatos inscenizaciją. Taip, būtent inscenizaciją. Ne-
atskleisiu visų paslapčių, kuo žadame nustebinti žiū-
rovus. Galiu pasakyti, kad daugiau nei 1 400 choristų
atliekamo kūrinio mintį perteiks aktoriai, šokėjai,
vaizdiniai elementai ekrane, apšvietimas bei įspū-
dingos dekoracijos. Visuma – viliuosi – suvirpins
kiekvieno jausmus.  

– Ar pagal prieš kelis mėnesius išplatintą pranešimą,
jog vienam iš  slaptų  šventės projektėlių labai reikalingi
akordeonistai, susidomėjusių atsirado? Projektėlis pa-
vyks?

– Taip, dumples tampančių virtuozų tikrai at-
sirado – ačiū visiems, kurie atsiliepė į raginimą. Ir

projektėlis smagiai juda į priekį. Raginu žiūrovus ne-
užmiršti pasiimti geros nuotaikos ir būti pasiruo-
šusiems savo dainavimu sudrebinti koncerto salę.
Taip taip, dainuosime visi kartu!   

– Į renginį specialiai pakviesti atlikėjai dar iki pačios
Dainų šventės surengs atskirus koncertus. Priminkite skai-
tytojams, kur Čikagoje juos bus galima pamatyti ir kur įsi-
gyti bilietus.

– Trys Lietuvos chorai – „Varpelis”, „Viva Voce”
ir „Bel Canto” – penktadienį, liepos 3 d., 8 val. v. su-
rengs koncertą St. James katedroje (65 E Huron St.).
Šeštadienį, liepos 4 d., 8:30 val. v. „The Vic” teatre
(3145 N Sheffield Ave.) pasirodys a capella stiliumi
kūrinius atliekantis kvartetas „Capella’A”, kuriame
dainuoja ir Rasa Serra. Na, o pagrindinis renginys,
kuriam tikrai daug jėgų atiduota ir kurio taip lauk-
ta, – X Šiaurės Amerikos lietuvių dainų šventė „Pa-
dainuosim dainų dainelę” – prasidės 1 val. p. p. Illi -
no jaus universiteto Čikagoje (UIC) paviljone (525 S
Racine Ave.) sekmadienį, liepos 5-ąją. Kiekvienas ir
smulkesnę informaciją suras, ir bilietus nusipirks ap-
silankęs šventės interneto svetainėje dainusven-
te.org. Beje, ten informacija irgi skelbiama abiem kal-
bomis. Taigi, tikiuosi, kad tą sekmadienį drauge su
mumis švente džiaugsis ir lietuviškai, ir angliškai
kalbantis žiūrovas. O gal ir kokia nors kita kalba šne-
kantis. Muzika, kaip žinome, – universaliausia ben-
dravimo kalba: ja juk pasakoma tai, ko negalima iš-
reikšti žodžiais.  

– Baigiant mūsų pokalbį, norisi su jums štai kuo pa-
sidalinti: per vieną „Dainavos” repeticiją su savo vadovu
Darium Polikaičiu aptarinėjome artėjantį renginį – kas nu-
veikta, kiek nemažai dar reikia padaryti. Kalba pakrypo link
jūsų tvarkomos šventės interneto svetainės – koks tai svar-
bus šio laikmečio informacijos šaltinis. Ir tada Darius sako:
„Kai   pamatysite  Vytą,  asmeniškai  jam padėkokite – jis
atlieka labai  daug be  galo  reikalingų,  nežmoniškai sun-
 kių darbų.” Taigi, Vytai, man yra proga tarti jums nuošir-
dų  dėkui. Už  kantrybę. Už tai, kad dalinatės žiniomis. Kad
aukojate  savo laiką.  Kad bemiegės naktys neužgesina jū-
sų  entuziazmo.  Sėkmės.  Pasimatysime  koncerto salė-
je.
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PETRAS V. KISIELIUS, MD, FACS
INKSTŲ, PūSLĖS, PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA
Center for Health

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

ChirurGAi

viDAus liGos 

benDrA prAktikA 

oDos liGŲ speCiAlistAi

EDMUNDAS VIŽINAS, MD, SC
VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS

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

Chicago, IL 60638
Tel. 773-229-9965

Valandos susitarus

AkiŲ liGos

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

Joliet, IL 60435
Tel. 815-741-3220

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

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

920-320-6344

LInAS SIDRyS, mD
AKiŲ LiGOS–CHirurGiJA–AKiNiAi

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

DR. ELIgIJUS LELIS
Akių ligos ir chirurgija

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

Joliet, IL 60435
Tel. 815-723-1854

VyTEnIS gRyBAUSkAS, mD
SUSAn T. LyOn, mD

Ausų, Nosies, Gerklės ligos,
Chirurgija, Klausos aparatai

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

AusŲ, nosies, GerklĖs liGos 

stuburo ir skAusMo liGos 

Dr. rENATA VAriAKOJYTĖ
SKAUSMO GYDYMO SPECIALISTĖ

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

Nugaros, kaklo, galvos, sąnarių bei kitų
skausmų gydymas

skAusMo GyDyMAs

SUREnDER LAL, mD
Specialybė - vidaus ligos

7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652

Tel. 773-434-2123
Valandos susitarus

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

Orland Park, IL 60462
708-590-5300

www.seimosgydytojas.com

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

AnDREw J. yU, mD
ShIngO yAnO, mD

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

sužeidimų darbovietėje bei kitų vietų
skausmo diagnozės ir gydymo specialistai.

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

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

www.illinoispain.com

DR. k. JUCAS
Odos ligų specialistas gydo odos 

teigiamus ir neigiamus auglius ir žaizdas.
Kosmetinė chirurgija.

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

PADEDAME SurASTi, NuPirKTi ir ATVEŽTi 
AuTOMOBiLiuS iŠ BET KuriO JAV AuKCiONO.
PErSiuNČiAME AuTOMOBiLiuS ir DETALES.

ATLiEKAME AuTOMOBiLiŲ rEMONTĄ!
Tel. 708-430-4710, 630-774-1192

.

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

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

”BAKE FOR ME” KAVINĖS
Kepyklos produktai ir užkandžiai miesto centre

321 N. Clark, 
Chicago, iL 60654

312-644-7750
pirm. - penkt. nuo 

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

4305 S. Halsted, 
Chicago, iL 60609

773-624-9900
pirm. - penkt. nuo 

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

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

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

www.vytistours.com
info@vytistours.com

4024 235th St., Douglaston, NY 11363

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

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

ATSTOVYBĖ ČIKAGOJE

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

LIETUVĄ

1-800-778-9847

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

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

Kainas sužinoti ir užsisakyti vietas galite 
www.vytistours.com

Siūlome informaciją apie specialias nuolaidas
Atsiųskite savo el. pašto adresą

Apsilankykite 

„DRAUGO” 
internetinėje svetainėje 

www.draugas.org

SKAITYKITE
,,DRAUGĄ” GREIČIAU!

Pasidalinkite nuomone

www.facebook.com/draugolaikrastiswww.draugas.org
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DAntŲ GyDytojAiSurašymas Nr. 46
Surašykite į brėžinį duotus žodžius.

Pažymėtuose langeliuose perskaitysite užduoties atsakymą.
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. 

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 darbo, ga-
limi pakeitimai. Siūlyti įvairius variantus. 
Tel. 773-615-5235.  

� Moteris ieško senelių priežiūros darbo
tris ar  keturias  valandas per dieną.  
Tel.  773-387-7232.  

� Vyras ieško žmonių priežiūros darbo. Gali
pakeisti tik savaitgaliais. Tel. 773-600-2887
arba 773-387-7232. 

� Moteris ieško žmonių priežiūros darbo su
grįžimu namo. Gali pakeisti savaitgaliais.
Kartu gali dirbti ir vyras. Tel. 708-691-6996  

� Vyras ieško žmonių priežiūros darbo su gy-
venimu ar pakeitimų. Legalūs dokumentai,
vairuoja, patirtis. Tel. 312-307-4619.  

� Moteris ieško žmonių priežiūros darbo su
gyvenimu. Galimi pakeitimai. Legalūs doku-
mentai. Tel. 630-280-1347.  

� Profesionali, sąžininga moteris, turinti di-
delę slaugos darbo patirtį, legali, vairuojanti
automobilį, ieško pagyvenusių žmonių prie-
žiūros darbo su gyvenimu Čikagoje ar jos prie-
miesčiuose. Tel. 312-647-3208. 

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

DGS – LIM – LSD – MES.

5 raidės:
GŪŽTA – ĮDUBA – LĖTAI – LIEPA – LOPAS – MATYT – NAGAI –
NĖRIS – PYKŠT – RĖKNĖ – RIKŠA – TRISE.

7 raidės:
ATEISTĖ – ATLETAS – BESOTIS – DARGANA – ĖDALIUS – GOR-
ČIUS – ĮGIMTIS – KEPINYS – ODINUKĖ – ONDATRA – TRIŪSLĖ –
ŽIBURYS.

8 raidės:
ANUOLAIK – AŠIGALIS – BEREGINT – DIAPAUZĖ – ĖSDIKLIS –
GEPARDAI – YLDAGTIS – NEREGIAI – PANKOLIS – PEREKŠLĖ –
SANDĖLIS – SANTARVĖ – SUGĖROVĖ – TVIRTYBĖ – VERGYSTĖ –
VIKUNIJA.

9 raidės:
ESKALOPAS – GIMNASTAS – PAGYRŪNAI – ROŽANČIUS.

We will hire experienced gut-
ter installers. Year-Round Job.
You can call in English or Polish
630-628-7381.
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mūsų – valstybės pareigūnų – pastangų ir resursų
niekuomet neužteks aprėpti šios, didžiausios, pa-
saulio ekonomikos ir svarbiausios mums šalies.
Mano kadencijos metu, be jau minėto istorinio ge-
neralinio konsulato Vakarų krante, įsisteigė 6 nau-
ji garbės konsulų postai (iš viso veikia 24), bet dar liko
tikrai daug valstijų, kuriose iki šiol lietuviška vėliava
neiškelta. Kiekviena valstija JAV pagal dydį ir daž-
nai ekonominę ar politinę svarbą prilygsta Europos
valstybėms, kuriose turime veikiančias ambasa-
das. Sudėjus visas veikiančias ambasadas Europoje
ir palyginus jas su mūsų žmogiškaisiais resursais
JAV (bei darbų JAV svarba), deja, ryškiai pralaimi-
me. Lietuva kaip valstybė dar vis nepakankamai in-
vestuoja į JAV, todėl ir tenka prašyti privačių JAV as-
menų mums padėti Lietuvos vardą garsinti ir jos įta-
ką plėsti.           

– Kaip vertinate JAV lietuvių tarpusavio ir jų ryšius su
Lietuva? Kas labiausiai Jus stebina? Ar pasikeitė Jūsų po-
žiūris į užsienio lietuvius ir jų problemas?

– Pagyvenęs JAV ir beveik kiekvieną dieną su
jais susitikdamas aš labai praturtėjau – iš tiesų at-
radau išsaugotą tarpukario Lietuvos paveldą, kartu
dar praturtintą ypatingu Amerikos pilietinės vi-
suomenės paveldu. Iki šiol nepamirštu šimtų lietu-
viškų organizacijų vėliavų, kurias pamačiau ateiti-
ninkijos šimtmečio šventėje Čikagoje. Šios organi-
zacijos atspindi mūsų tautos laisvą dvasią, išsaugo-
tą Čikagoje, JAV. Deja, šios organizacijos nyksta ir
nesu tikras, kiek vėliavų pamatyčiau po 10 ar 20 metų.
Kol jos visos nenugulė ant žemės, kuo greičiau turėtų
būti perkeltos į Lietuvą, nes tai – mūsų visų dvasi-
nis turtas. Mūsų visų tikslas – ne tik išsaugoti lie-
tuvybę JAV, bet pirmiausia išsaugoti pačią Lietuvą.
Pasimokykime iš litvakų, kurie daro viską, kad Iz-
raelis ne tik išliktų, bet ir būtų pats stipriausias.         

– Pastarąjį trisdešimtmetį sparčiai nyko JAV lietuvių
katalikų parapijos. Tai dažnai pakerta ir lietuvių kilmės žmo-
nių galimybes susiburti bendrai veiklai, kuri daug kur rė-
mėsi ir dar remiasi parapijos gyvastingumu. Ar čia mato-
te kokių nors prošvaisčių? 

– Nuo pat pirmų dienų, net neatvykęs į JAV, su-
sidūriau su griūvančiomis lietuviškomis bažnyčio-
mis JAV, kurių daugumą pastatė pirmoji lietuvių
emigrantų karta XX a. pradžioje, mūsų garbingi pir-
meiviai. Buvo daug siūlymų saugoti tik pačius pa-
status ar bent jau vertybes griūvančiuose pastatuo-
se. Dalį šio dvasinio turto pavyko išsaugoti – pvz., Jo-
nyno vitražai New Yorke ar įspūdingos relikvijos iš
mūsų pirmosios, seniausios, jau nugriautos Bažny-
čios Shenandoah mieste, kurių dalį išsaugojo greti-
ma katalikų parapija. Tačiau jeigu mums nepavyks
atgaivinti pačių lietuviškų parapijų, jeigu JAV ir to-
liau mažės lietuvių kunigų, tai mes pastatų neišlai-

kysime. Bažnyčia nėra tik pastatas, tai pirmiausia
– tikintieji, gilus tikėjimas. Daugelis naujųjų lietu-
vių emigrantų JAV mielai įsijungia į lietuviškų
mokyklų veiklą, tačiau savo vietos Bažnyčioje daž-
nai neatranda, nors per savo kadenciją mačiau ne-
mažai nuostabių išimčių. Tikiu, kad naujieji lietu-
viai, kurie palengva perima visą galingą JAV lietu-
vių paveldą, perims ir dvasinę jo pusę, nes, kaip iš-
tarė vienas senas gruzinas garsiame filme, „Kam rei-
kalingas kelias, jeigu jis neveda į Bažnyčią?” Pa-
prastai juk kūnas be sielos miršta.                

– JAV įsikūrusios kelios skirtingos lietuvių išeivių kar-
tos. Kas, Jūsų nuomone, jas skiria vieną nuo kitos ir kuo
jos yra panašios? Ar galėtumėte pasiūlyti, kaip būtų gali-
ma jas geriau sutelkti vienam lietuvybės išlikimo siekiui?
Kaip galėtų Lietuva prisidėti  prie šių siekių įgyvendinimo? 

– Išliksime tik visi kartu, tik susivieniję. Nu-
laužta vynmedžio šakelė
labai greitai nudžiūsta.
Jeigu susiskirstysime į
sau patogius klubelius,
sieksime tik savo karje-
ros, niekinsime kitus lie-
tuvius, niekinsime ar
juoksimės iš Lietuvos,
mūsų pačių neliks, o jei-
gu liks, tai jau būsime ne
mes. Lietuvybė yra mūsų
pašaukimas, mūsų misi-
ja, kurios atsisakius mes
prarasime savo vietą pa-
saulyje, savo kryptį, savo
pašaukimą. Žinoma,
kiekvienas turime savo
individualių siekių, ta-
čiau juk stengiamės juos
visada derinti su savo
šeima, aukojamės jai, o
Lietuva – tai dar didesnė
– visų mūsų šeimų šei-
ma, be kurios mes tie-
siog liksime vieniši ir
gyvenimo pabaigoje su-
prasime, kad gyvenome
tik sau ir nieko neatida-
vėme savo artimui, savo
tikrajai šeimai. Mūsų
kada nors neliks, visų

mūsų karjerų ar turtų į kitą pasaulį nenusinešim,
liks tik tai, ką atidavėme kitiems. Todėl, kol dar ne
vėlu, paklausykime Prezidento Kennedy: „Neklausk,
ką tau turi padaryti valstybė, bet klausk, ką tu gali
padaryti valstybei”. Tada atsiras gyvenimo prasmė,
tada galėsime pasakyti, kad gyvenome ne veltui, ne
tik sau. Žinoma, tai nereiškia, kad neturime rūpin-
tis savo šeima, kitomis tautomis, visu pasauliu, ta-
čiau jeigu darome tik tai ir užmirštame savo tikrą šei-
mą, Lietuvą, tai tiesiog esame nenuoširdūs, nenuo-
seklūs ir save apgaudinėjame, – jeigu nesugebi padėti
savo artimui, tai iš tikrųjų nesugebėsi padėti nei sau,
nei svetimam. Be to, „didelius” darbus visada yra da-
ryti lengviau nei „mažus”, nes tik kasdienybėje

greitai pamatai, ko verti didvyriai.

– Koks Jūsų požiūris į dvigubą pilietybę užsienyje gy-
venantiems lietuviams?

– Manau, kad ją būtina suteikti, tačiau ne bet
kam. Paskutinė diskusija, kilusi išeivijoje dėl tar-
navimo Lietuvos kariuomenėje, yra pamokanti vi-
soms karštoms galvoms, kurie siekia suteikti dvigubą
pilietybę be jokių išlygų. Jeigu žmogus nepasiruošęs
įvykdyti savo pareigos Tėvynei, tai kokią teisę jis turi
reikalauti iš jos savo teisių, jeigu pats nėra pasiruošęs
vykdyti savo pareigos? Lietuva nėra tai, ką mes ga-
lime sau privatizuoti, išsidalinti. Lietuva yra tai, ką
mes visi kartu sukuriame jai aukodamiesi, ja besi-
rūpindami, ją augindami, ją stiprindami. Privalo būti
tarpusavio ryšys, kitaip mes nebūsime Lietuva.
Taip pat manau, kad mes turime dvigubą pilietybę
apriboti vadinamuoju transatlantiniu kriterijumi,
nors ir jis nėra tobulas, tačiau vienintelis įmanomas
šiuo metu. Be to, dėl šių apribojimų ir sąlygų turime
visi sutarti – visos pagrindinės politinės jėgos turi
susivienyti ir sutarti. Kol kas matau tik pavienių po-
litikų populistines iniciatyvas, kurių tikslas – savo
paties populiarumas, bet ne bendras rezultatas.
Beje, ir patys JAV lietuviai šiuo klausimu turėtų būti
aktyvesni pačioje Lietuvoje – patys geriausi iš Jūsų,
Jūsų autoritetai (o ne populistai) turi vykti į Lietu-
vą ir apie tai kalbėti, bandyti ieškoti bendro sutari-
mo; taip pat turite reguliariai kviestis pas save Lie-
tuvos politikus, steigti pas save Lietuvos politinių par-
tijų atstovybes, kad Jus išgirstų ir suprastų, įvertintų.
JAV lietuviai turi kur kas aktyviau dalyvauti ir rin-
kimuose. Dabartiniai rinkėjų JAV skaičiai (keli
tūkstančiai) visiškai neatspindi tikrųjų lietuvių
skaičiaus ir galios JAV.     

– Šiais, technologijų, laikais bendravimas per atstu-
mą tapo gerokai lengvesnis, tačiau emocinis atstumas tarp
Lietuvoje ir už jos ribų gyvenančių tautiečių nebūtinai su-
mažėjo. Kokios priemonės, Jūsų manymu, galėtų padėti su-
mažinti šį emocinį atotrūkį?

– Kur kas didesnės investicijos Lietuvoje į žmo-
gaus orumą. Per 25 metus mes vis dar neišmokome
vertinti Lietuvoje žmogaus, nors būtent dėl mūsų
žmonių, mūsų vidinės stiprybės, mūsų išsilavinimo,
mūsų darbštumo šiuo metu Lietuvoje masiškai ku-
riasi JAV kompanijos. Jeigu tai vertina amerikiečiai,
kodėl savo galimybių nevertiname mes patys? Poli-
tika Lietuvoje turi būti nukreipta ne tik į stiprią vals-
tybę, bet ir į stiprų žmogų, be kurio nebus stiprios
valstybės. Turime suprasti, kad ne tik kiekybinė, bet
ir kokybinė demokratijos pusė yra labai svarbi.
Tada galėsime geriau susikalbėti su lietuviais Ame-
rikoje.       

– Lietuvos politikai dažnai kalba apie būtinybę susi-
grąžinti pasaulyje pasklidusius  lietuvius? Ar tai yra realu?

– Realu, jeigu ne tik kursime išorinius mecha-
nizmus ar programas, kurios šiuo metu, deja, nėra
net ir pakankamai finansuojamos, tačiau – ir vėl grįž-
tu prie tos pačios temos – jeigu pradėsime Lietuvo-
je vertinti kiekvieną lietuvį, kiekvieną Lietuvos pi-
lietį, kiekvieną žmogų. Mūsų ekonomika jau kyla
sparčiau nei daugelyje šalių, kur šiuo metu laikinai
įsikūrusi dalis mūsų tautiečių, todėl šiandien jie grįž-
ta kur kas sparčiau. Manau, labai greitai grįžtančių
bus daugiau nei išvykstančių; tačiau galutinai šį iš-
vykstančių „deficitą” įveiksime, kai į politiką sugrįš

Žygimantas Pavilionis
Atkelta iš 5 psl.

Gyvenimas – kaip Taekwondo – nuolatinė kova, iš kurios negali pasitraukti.  
Ritos Stankevičiūtės (,,Lietuvos rytas”) nuotr.
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Atnaujintos salės. Skubiais atvejais ir dėl kitų 
vietovių skambinkite 24 val. per parą.

Kremavimas, pašarvojimas tą pačią dieną ir 
1 nakties tradicinio šarvojimo paketas.

ALLIAnCE – gAIDAS – DAImID
FUnERAL hOmE

4330 S. California Ave, Chicago, iL 60632
Priešais Švč. M. Marijos Nekalto Prasidėjimo bažnyčią

773-523-0440 Call us 1st 
Stanislaw Krozel Licensed Funeral Director Since 1993 

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

www.draugas.org/mirties.html

A † A
RAIMUNDAS KAZLAS

A. a. Raimundas paliko šį pasaulį 2015 m.  gegužės 10 d.
Čikagos Hines veteranų ligoninėje.

Gimė 1945 m. Wiesbaden, Vokietijoje.
Tėveliai a. a. Antanas ir a. a. Stasė bei brolis a. a. Saulius

gyveno Brighton Parke.
Giliame liūdesyje liko sesutė Lydija, brolio Sauliaus žmona

Elena, giminės Lietuvoje ir Australijoje.
Atsisveikinimo šv. Mišios bus aukojamos birželio 27 d., šešta-

dienį, 9 val. ryto Švč. Mergelės Marijos Nekalto Prasidėjimo baž-
 nyčioje.

Nuoširdžiai kviečiame draugus ir  pažįstamus  dalyvauti.

Nuliūdusi sesutė

A † A
REGINA BUTKEVIČIUS

(SOLIŪNAS)

Mirė 2015 m. birželio 7 d., ryte, The
Meadows Long Term Care Home, An-
caster, ON, sulaukusi 88 metų.

Nuliūdę liko: vaikai Siga (Gord), Rai-
mundas (Kelly) ir And rius (Venessa);
sesuo Janine Matulionas, marti Loretta
ir anūkai Kristopher, Justin, Krista,
Stephanie, Rebecca ir Jude.

A. a. Regina buvo žmona a. a. Kazi-
miero, mama a. a. Viliaus, sesuo a. a. Juo-
zo, Bronės, Onutės, Vyto,Vlado ir Jono.

Atsisveikinimą su velione ir laidotu-
ves tvarko Marlatt laidojimo  namai.

Šv. Mišios už a. a. Reginą bus aukojamos birželio 17 d., trečia-
dienį, 10 val. ryto Our Lady of  Mercy (58 Dundurn St. N., Ha mil-
 ton, ON).

Velionės atminimui galite aukoti SPCA.

Nuliūdę artimieji 

Uolaus misijos nario 

A † A
PRANO PRANCKEVIČIAUS

netekus, reiškiame giliausią užuojautą žmonai  ŽI -
BUTEI, vaikams JUOZUI, EMILIJAI ir ALENAI.

Kartu dėkojame Dievui už PRANO paliktą švie sų
ti kė jimo ir tarnavimo su meile kitiems pavyzdį.

Tesidžiaugia dabar jis Dievo meile.

Palaimintojo Jurgio Matulaičio misija

laisvėje gimę ar laisvėje išsilavinę
žmonės, kurie natūraliai gerbia žmo-
niškumą, nes tai yra laisvės pagrindas.
Kuomet žmogus ne tik užsieniečių,
bet ir pačių lietuvių akyse taps di-
džiausias turtas, tada dauguma lietu-
vių grįš, nes po 23 diplomatinio gyve-
nimo metų galiu tvirtai pasakyti –
nėra gražesnės ir mielesnės šalies nei
Lietuva, o tie, kurie mano kitaip, save
(arba kitus) tiesiog apgaudinėja.              

– Kokių naujų galimybių tautai ir
valstybei atveria jos piliečių mobilumas, mig-
ravimas po pasaulį? Ar tai naudinga Lie-
tuvai? 

– Žinoma. Lietuviai yra labai im-
lūs. Mes esame labai gabūs, mes ir esa-
me didžiausias Lietuvos turtas, tačiau
tas turtas įgauna savo prasmę ir vertę
tik tada, kai sugrįžta į Lietuvą, kai
reinvestuoja sukauptą užsienyje pa-
tirtį. Jeigu lietuvis investuoja į save už-
sienyje, kaip į galutinį savo tikslą, il-
gainiui jis tampa nebe lietuvis. Pagal
visas sociologines apklausas, tik 5 pro-
centai lietuvių išlaiko lietuvybę tre-
čiojoje kartoje užsienyje, t.y. tik 5 pro-
centai šiuo metu išvykusių lietuvių
anūkų kalbės lietuviškai. Aš dažnai
klausiu Amerikos lietuvių – kam jums
prarasti savo lietuvybę, jeigu šiuo
metu JAV ir Lietuva taip artėja viena
prie kitos tiek karine prasme, tiek po-
litiškai, tiek ekonomiškai, – išlaikykite
lietuvybę ir tapsite dvigubai prana-
šesni už daugelį kitų amerikiečių, tu-
rėsite natūralų tiltą į Europą, kuri
vis labiau tampa bendra transatlanti-
ne šeima. Tačiau šis pranašumas vei-
kia tik tada, jeigu sugebėsite išlaikyti
ryšį su Lietuva. Be šio ryšio tapsite sve-
timi tiek sau, tiek Lietuvai, tiek JAV,
nes vis tiek širdyje liksite lietuviai.         

– Stebėtinas Jūsų užimtumas, bandy-
mas aprėpti didžiulę veiklos sferą. Jeigu
kada nors atsiranda laisvalaikis, kaip Jūs ir
Jūsų šeima jį išnaudoja? 

– Mažai turiu laisvalaikio, ypač
JAV, kur savaitgaliais lietuviai (ir ne
tik) būtent ir bendrauja, kviečia visur
atvykti. Manau, kad Lietuvoje, kur šį
kartą stengsiuos suleisti tvirtesnes
šaknis, galėsiu daugiau laiko skirti
savo šeimai. Buvimas Lietuvoje – tai
buvimas tarp savų, ir tai natūraliai su-
teikia daugiau laiko saviems. Labai pa-
siilgau savo draugų, savo Vilniaus,
savo kaimo, savo žolės Lietuvoje. Kai
gyveni Lietuvoje, dažnai nesuvoki,
kaip viskas aplinkui sava. Tai su-
pranti tik išvykęs į kitą pasaulį, kur
savo kampą kur kas sunkiau surasti.        

– Kokie artimiausi Jūsų planai ir lū-
kesčiai grįžus į Lietuvą? Nors gal ir per anks-
ti to klausti, bet bent išeivijoje Jūsų pavardė
dažnai minima kaip geriausio ir tinka-
miausio kandidato siekti prezidentūros.

Ar tai yra Jūsų akiratyje?
– Labai ačiū už tokį vertinimą, ta-

čiau apie tokią tolimą perspektyvą
dabar negalvoju. Artimiausioje per-
spektyvoje (2015–2016 m.) man reikės
įsitvirtinti Lietuvoje, sustiprinti mūsų
rytų frontą – tiek politiškai, tiek dip-
lomatiškai, tiek ir tiesiogiai – tikiuosi
sugrįžęs į Lietuvą, liepos mėnesį, pri-
siekti Šaulių sąjungai. Jeigu atlaiky-
sime Putiną artimiausioje perspekty-
voje, tuomet Lietuvai, mums visiems
atsivers kokybiškai kitokios perspek-
tyvos, ateis mūsų lyderystės laikai.  

– JAV lietuviai Jums yra didžiai dėkingi
už Jūsų dėmesį bei rūpestį lietuvybės iš-
laikymo reikalais bei Lietuvos pristatymu
JAV. Jūsų kadencijos metu Jūs JAV lietu-
viams ne tik plačiai atvėrėte ambasados du-
ris, bet ir savo apsilankymu daugybėje pla-
čiai išsibarsčiusių lietuvių kolonijų paska-
tinote nuoširdesnį ir prasmingesnį  tarpu-
savio bendravimą. Išvykdamas Jūs paliksite
JAV lietuvių istorijoje neišdildomą pėdsa-
ką. 

– Labai Jums ačiū. Norėčiau ir aš
nuoširdžiai padėkoti visiems, kuriuos
sutikau Amerikoje per šiuos 5 metus.
Iš Jūsų labai daug išmokau ir padary-
siu viską, kad šiuos iš Jūsų gautus tur-
tus Lietuvai kuo geriau perduočiau. Ir
jeigu kils naujų gerų idėjų – siųskite jas
per mano twitter @ZygisPavilionis ar
facebook puslapį Zygimantas Pavilio-
nis. Savo asmeniniame puslapyje
www.zygispavilionis.lt taip pat nuo-
lat talpinsiu svarbiausius savo darbus.
Išlaikykime ryšį!     

– Ir pabaigai – ko palinkėtumėte išei-
vijos lietuviams ir jų palikuonims ateityje?

– Padėkite Lietuvą ir lietuvius
Lietuvoje padaryti pačius stipriau-
sius, nes ateina mūsų laikas! 

– Dėkojame ambasadoriui už išsamų
pokalbį.  

Kalbėjosi dr. Stasys Bač kai tis

Dr. S.Bačkaitis – aktyvus bendruo  -
meninin kas, ALT’o atstovas Wa shing -
to ne bei Ta rybos atstovas Central and
Eas ter European Coalition Tary bo je. 

Birželio 22 d. Washingtone vyks at-
sisveikinimas su kadenciją baigiančiu
ambasadoriumi Žygimantu Pavilioniu. Po
atostogų ambasadorius grįš į Washing-
toną perduoti pareigų naujajai koman-
dai. Naujuoju Lietuvos ambasadoriumi
Jungtinėse Amerikos Valstijose siūlo-
mas užsienio reikalų viceministras Ro-
landas Kriščiūnas. 44-erių R. Kriščiūnas į
pareigas turėtų  būti paskirtas nuo rug -
pjūčio 3 d.
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„Saulutė”, Lietuvos vaikų globos būrelis dėkoja už aukas padėti vargingai gyve-
nantiems vaikams ir studentams Lietuvoje. Aukojo: Vida Bučmienė $25 a. a. Viktorijos
Pike lienės atminimui; Daytona Beach, FL draugai ir draugės per Birutę Koži cienę $100
a. a. Reginos Snarskienės atminimui; Vanguard Charitable Fund Grant from The
Simoneit-Knorr family Fund $500 a. a. Vikto rijos (Petrauskas) Pikelienės atm.;
Danguolė Sadūnaitė Sealey  $450; Rosemarie Ignash $8; Donatas Tijū nėlis $1,300 neį-
galiųjų šeimai; tęsiant vaiko metinę paramą Lietuvos Vyčiai Council 112 (per ses.
Theresa Pupšis $360; Danguolė Jurgutienė  $360; Da lia Jakienė $360. La bai ačiū.
„Sau lutė” („Sunlight Orphan Aid”), 414 Freehauf St., Lemont, IL 60439, tel. 630-
243-6435, el. paštas: indre tijunelis@sbcglobal.net 

Šiomis dienomis istorinės atminties renginiais Seime, Lietuvos miestuose ir
rajonuose bus minimas Lietuvos okupacijos 75-metis ir pirmosios masinės
tremtys. 1940 m. birželio 15 d. Sovietų Sąjunga, tęsdama su nacistine Vokietija

sutartą kitų valstybių naikinimą, okupavo ir netrukus aneksavo Lietuvos valstybę.
Po metų, 1941-ųjų birželio 14 d., sovietiniai okupantai pradėjo masinius Lietuvos
gyventojų trėmimus į Sovietų Sąjungos gilumą.

Pasak kunigo vienuolio, sovietmečio disidento Juliaus Sasnausko, 1940 m. bir-
želio 15-oji yra „<...> skaudžiausia ir svarbiausia XX amžiaus Lietuvos istorijos data,
nuo kurios suvokimo bei vertinimo priklauso ne tik nuoseklus, teisingas mūsų praei-
ties perskaitymas, bet ir galimybė toliau kurti savo valstybingumą ir auginti lais-
vus žmones laisvoje valstybėje. <...> masinės 1941-ųjų birželio represijos buvo tik
įvykusios krašto okupacijos logiška pasekmė <...> be nuorodos į okupaciją mūsų
tautos kančių keliai netenka teisingumo ir atsakomybės matmens”.

Birželio 14 d. 12:30 val. p. p. Vilniaus arkikatedroje bazilikoje 
aukojamos šv. Mišios bus tiesiogiai transliuojamos per LRT televiziją. 

Bernardinai.lt

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
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Santa Monica, CA

(310) 828-7095
info@clcu.org

   

� JAV LB Lemonto apylinkės Socialinių rei-
kalų skyrius birželio 17 d., trečiadienį, 1 val.
p. p. kviečia visus į PLC Lemonte skaityklą,
kur matysite istorinį dokumentinį filmą apie
1941 m. birželio visuotinį sukilimą Lietuvo-
je prieš sovietų okupacinę valdžią pirmosio-
mis Vokietijos-Sovietų Sąjungos karo pradžios
dienomis.

� ,,Sietuvos” skautininkių/vyr. skaičių drau-
govės sueiga įvyks birželio 18 d., ketvirtadienį,
1 val. p. p. Pasaulio lietuvių centre, posėdžių
kambaryje. Lauksime visų. 

�  Birželio 20 d., šeštadienį, 7 val. v. kvie-
čiame į Joninių šventę, kuri vyks  SLA patal-
pose ir kiemelyje (307 West 30 Street, NYC
10001). Šventėje dalyvaus svečiai iš Lietu-

vos – etnologas Vilius Marma ir birbynininkas
Gintaras Vilčiauskas. Šventės metu prisi-
minsime Joninių tradicijas, dainuosime liau-
dies dainas, gėrėsimės svečių atliekama au-
tentiška lietuviška muzika, o etnologas Vilius
Marma pamokys juostų rišimo meno. Kvie-
čiame dėvėti vainikus, gintarinius vėrinius, juos-
teles ar ką nors kito jums mielo lietuviško bei
atsinešti lietuviškų užkandžių. Šventės metu
galėsite atsigaivinti alumi, kuriuo prekiaus šven-
tės organizatoriai.

�  Birželio 21 d., sekmadienį, po šv. Mišių
Apreiškimo parapijos salėje (259 N 5th
Street, Brooklyn, NY 11211) bus minima Tėvo
diena. Trumpą programą atliks svečiai iš Lie-
tuvos – Vilius Marma ir Gintaras Vilčiauskas.

Birželio 20 d. kviečiame į 
Jonines – vasaros šventę Centrinėje NJ! 

,,OI GIRIOJ GIRIOJ, 
ŽALIOJ GIRELĖJ..."  

ESTŲ NAMuOSE,
4 Cross St. & Veterans Hwy., Jackson NJ 08527

Programoje net 2 koncertai ir atlikėjai  iš Lietuvos

Rasa Serra ir Saulius Petreikis!
Jūsų laukia Joninių linksmybės – paparčio žiedo ieškosim, laužo ugnį kūrensim,

dainuosim ir šoksim! Veiks mugė, kavinė ,,Papartėlis" ir ,,Bočių užeiga"

Įėjimas – 25 dol., vaikams ir jaunimui iki 15 metų nemokamai

PROGRAMA:
5 val. p. p. – mugė
5:30 val. p. p.  – piešinių
konkursas aikštėje ir
mažiems, ir dideliems –
,,Lietuvos šalelėj”
6:30 val. v.  – šventinis
koncertas. Dalyvauja atlikė-
jai iš Lietuvos – Rasa  Serra
ir Saulius Petreikis bei
Centrinės NJ lietuvių  ben-
druomenės saviveiklinės
grupės
8 val. v. – stipruolių var-
žytuvės (kulbės metimas,
virvės traukimas) ir kupoli-
niai burtai 
9:30 val. v. – Rasos Serra
estradinių bei populiarių
dainų koncertas

Šventę rengia Centrinė NJ lietuvių bendruomenė
el. p. lietuviskabendrija@yahoo.com

Savaitgalis su nuleistomis vėliavomis

Ačiū 
už
talką!

Nuoširdžiai dėkojame visiems, kurie atvykote į Talkos savait-
galį Neringoje! Mes tikrai labai daug sutvarkėme! Ačiū už Jūsų
sunkų darbą ir energiją, padedant paruošti stovyklą vasaros
sezonui! 

Abiejose – lietuviškai (liepos 26 – rugpjūčio 1 d.) ir ang-
liškai (rugpjūčio 15–22 d.)  kalbančio jaunimo stovyklose
,,Trečia savaitė”   vietų dar yra.  Dėl registracijos kreipkitės į
Daną: dana@neringa.org

regina and Dana


